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Prèvia. Objecte i funció del Catàleg

L’elaboració del present Catàleg de Patrimoni Arqueològic i
Etnològic és fruit directe de la normativa que emana de la Llei 5/2014,
de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant LOTUP), la qual
estableix que tot Pla General Estructural dispose del seu Catàleg.
Les referències més evidents es troben al Títol II (Instruments
d’ordenació), Capítol IV (Catàleg de proteccions i plans especials),
Article 42 . Catàleg de proteccions. Així com el seu desglossament en
l’Annex VI de la mateixa llei, que correspon a les especificacions de la
fitxa del catàleg de proteccions.
L’altra normativa de referència, sens dubte més específica i
completa sobre la matèria, és la que estableixen la Llei 4/1998, d’11 de
juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, i la
Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Modificació de Llei
4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (d’ara endavant
LPCV). La llei dedica el seu Títol II a l’Inventari General del Patrimoni
Cultural Valencià i al règim de protecció dels béns inventariats, el
Capítol III als Béns d’Interés Cultural i el Capítol IV a la resta de Béns de
l’Inventari General. Per la seua banda, el Títol III es concentra en el
patrimoni arqueològic i paleontològic, i determina no només el règim
d'autoritzacions i llicències a què han d’estar subjectes les actuacions
arqueològiques i paleontològiques, sinó també el de les obres afectades
per estes, el destí dels productes d'estes actuacions i el règim de les
troballes casuals. La llei preceptua la intervenció de la Conselleria
competent en matèria de cultura tant en l'autorització d'actuacions
arqueològiques i paleontològiques, com en la d'obres que resulten
afectades per l'existència de restes d'esta naturalesa.
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I, finalment, especial menció cal fer del Decret 62/2011, de 20 de
maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el
règim de protecció dels béns de rellevància local.

El Catàleg de proteccions és un instrument d’ordenació municipal
per mitjà del qual es determinen aquells elements territorials, espais o
béns immobles que, quant als seus especials valors culturals, requereixen
d’un règim de conservació específic i, si és el cas, l’adopció de mesures
cautelars de protecció o de foment i posada en valor (LOTUP, art. 42, 1).
El Catàleg de proteccions haurà de contenir tots els elements
territorials existents en un municipi sobre els quals recau algun tipus de
protecció derivada de la legislació del patrimoni cultural, així com dels
instruments previstos en esta legislació per a la seua concreció i
desenvolupament. A més dels elements esmentats, el catàleg podrà
contenir altres elements que, fins i tot sense gaudir de la protecció
específica definida per la legislació vigent, s’estima que s’han de
considerar juntament amb els anteriors, quant al seu interés local o per
la seua incidència territorial i urbanística (LOTUP, art. 42, 2).
En qualsevol cas formaran part del Catàleg de protecció de la
secció de patrimoni cultural els béns integrants de l’Inventari General del
Patrimoni Cultural Valencià, que inclou els Béns d’Interés Cultural i els
Béns de Rellevància Local (LOTUP, art. 42, 6).
Este Catàleg d’elements patrimonials de caràcter arqueològic i
etnològic del terme municipal de Castelló de la Plana té per objecte
formalitzar les polítiques públiques de conservació, rehabilitació o
protecció dels béns i dels espais que són representatius del seu patrimoni
cultural. I poder definir així un marc adient de cara a la seua correcta
imbricació

amb

aquelles

actuacions

de

millores,

desenvolupament de la ciutat i el seu terme municipal.
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El Catàleg ha de ser un instrument dinàmic que permeta la
incorporació contínua de documentació, ja siga de nous jaciments o
elements descoberts, com també el major coneixement dels ja
inventariats. Una informació que es pot generar a partir de troballes
casuals, de les actuacions urbanístiques futures o be ser fruit de la
investigació científica sobre estos.
Al capdavall, la finalitat de la present normativa1 és la regulació
de l'execució d'obres o possibles intervencions en les construccions,
conjunts, jardins o un altre tipus d'espais o béns immobles l'alteració del
qual ha d'estar sotmesa a requisits restrictius per a la seua protecció i
conservació, donat el seu interés històric, arqueològic i etnològic.
L'aplicació

i

interpretació

d'aquestes

Normes

correspon

a

l'Ajuntament de Castelló de la Plana, qui podrà demanar informes no
vinculants de la Conselleria competent.

1 Elaborada a partir de la legislació vigent en matèria de patrimoni:
-

Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.
Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del
Patrimoni Cultural Valencià.
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el
règim de protecció dels béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la
Comunitat Valenciana.
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A- Inventari d’elements potencialment catalogables, situació i
descripció general

El terme municipal de Castelló de la Plana compta amb una
significativa bibliografia referida a aspectes i troballes de caràcter
arqueològic durant les darreres dues centúries. A finals dels anys setanta
del segle XX es realitzà una primera síntesis de tots estos treballs i
s’elaborà una mena de carta arqueològica del terme municipal de
Castelló de la Plana. El treball, tot i ser exhaustiu, es limità a constatar i
corroborar l’existència dels jaciments en aquell moment i enumerava i
descrivia els materials arqueològics que s’hi havien trobat.
D’aleshores ençà, s’han produït altres troballes i identificat alguns
nous jaciments, però també han estat arrabassats emplaçaments sobre
els quals hi havia alguna notícia arqueològica. El creixement i les
transformacions urbanístiques ocorregudes al llarg i a l’ample de tot el
terme municipal de Castelló de la Plana durant estes darreres dècades
han modificat el contingut d’aquella primera i incipient carta
arqueològica.
Val a dir que la tipologia de jaciments existents al terme municipal
de Castelló de la Plana és molt variada i abraça gairebé tots els
períodes històrics, des de la prehistòria fins a èpoques més recents.
Emplaçaments del bronze, ibèrics i medievals s’escampen per les
serralades muntanyenques que limiten el terme pel nord, mentre que
troballes romanes, islàmiques i puntualment d’altres períodes també es
troben repartides arreu de la plana agrícola.
Pel que fa al patrimoni cultural de naturalesa etnològica, moltes
vegades amb caràcter purament arquitectònic, el terme municipal de
Castelló de la Plana s’estén per una àmplia extensió de terreny el qual
encara guarda alguns dels elements etnològics productes de la tradició
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pròpia local que, en alguns casos ja han estat destruïts a l’àmbit urbà
com a conseqüència del desaforat desenvolupament urbanístic recent.
Este conjunt d’elements no ha estat mai motiu de realització de cap
estudi monogràfic unitari, tot i que ha estat estudiat de manera puntual
d’acord amb la seua diferent naturalesa en alguns treballs significatius,
que posaren èmfasi en la seua difusió i necessitat de conservació. Fins i
tot, alguns d’estos elements no havien estat mai considerats com a
mostra material de la tradició popular castellonenca fins uns moments
recents amb la modernització de la legislació en matèria del patrimoni
cultural valencià.
El principal perill per a molts d’estos béns és la caiguda en desús i
l’abandonament com a conseqüència dels canvis de vida actuals.
Alguns, però, també han patit la pressió urbanística i estan en perill o
han desaparegut ja de l’imaginari col·lectiu, sovint per la gran
desconeixença del seu valor patrimonial. De fet, alguns d’ells són
encara visibles i, a diferència del que passa amb la majoria dels
jaciments arqueològics, no es troben colgats de terra. Només cal
apropar-se i veure’ls abans que desapareguin de forma física i també
en l’imaginari de la gent.
Val a dir que gran part del patrimoni es troba vinculat al mode de
vida agrícola, especialment a la plana irrigada. Així, esta acull la xarxa
de sèquies i partidors significatius i alguns aqüeductes que permeten el
reg amb aigües del Millars. Altres elements com els molins o les basses
d’amerar cànem també es reparteixen arreu de tota l’horta tradicional.
l mateix espai de regadiu per aprofitar la seua aigua o introduir-ne més.
És cert que el terme municipal disposà de vastes extensions de
secà, però no és menys cert que incipients projectes de transformació
acabaren convertint la major part del secà en nous regadius que
captaven l’aigua de la Rambla de la Viuda. I una mostra encara visible
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d’eixos esforços per aconseguir aigua són els nombrosos motors
d’extracció que, al principi funcionaren amb màquines de vapor que
deixaren testimoniatge en el paisatge a través de grans xemeneies de
rajola que encara hui es conserven.
La zona de muntanya del terme és relativa i abrupta, però també
acull, tot i que en menor mesura, mostres del mode de vida tradicional
relacionat amb altres activitats complementàries, com ara la ramaderia
amb alguns corrals de ramat, o la producció de calç a petita i gran
escala. Esta explotació del medi també té mostres de l’extracció
d’algeps i de pedra per a la construcció del port.
A l’àmbit urbà hi ha un gran ventall de panells ceràmics i escuts
heràldics que il·lustren sobre moments concrets de la història local, la
seua estructura classista o les formes de vida i la religiositat popular. I tot
seguint uns eixos que comuniquen el territori de nord a sud, es troba un
seguit d’ermites que sacralitzen tot l’espai rural.
En darrer lloc, cal assenyalar la presència de casetes de peons de
camins, encarregats del manteniment de carreteres, i que formen ja
part de maneres de vida pretèrites. De fet, l’accelerat ritme de la
modernitat també ha convertit en element de mostra del passat més
recent l’única xemeneia que queda dempeus vinculada a la producció
de taulells industrials, així com un dels darrers forns d pa d’origen
medieval de la població.
La confecció de les següents llistes de jaciments arqueològics i
d’elements i espais de caràcter etnològic que conté el present Catàleg
del terme municipal de Castelló de la Plana, no exclou l’existència
d’altres béns que es puguen descobrir o es considere adient la seua
incorporació en el futur.
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La relació dels jaciments arqueològics que conté el present
Catàleg de proteccions del patrimoni arqueològic i etnològic del Pla
General Estructural del terme municipal de Castelló de la Plana és la
que es presenta tot seguit:
1. Barranc del Malvestit
2. Camí de l’Algepsar
3. Camí de Sant Josep
4. Camí de Taixida
5. Camí de Vinamargo
6. Camí Vell de la Mar
7. Camí Vell de Ribesalbes
8. Canet
9. El Castell de la Magdalena
10. El Castellet
11. Coscollosa
12. Coscollosa/Senda de la Palla
13. Cova de la Seda
14. Cova de les Meravelles
15. En Riera/Ramell
16. Fadrell
17. La font de la Reina
18. La font de la Salut
19. Illa Grossa de Columbretes
20. La Joquera
21. Lledó
22. Mas de Boira
23. Mas de Rambla o de Torres
24. Necròpolis de Lledó
25. El pla del Moro
26. El pujol de Gasset
27. La quadra de Na Tora
28. Ramell
29. La Ruïsseta
30. Les Serretes
31. Taixida/Caminàs
32. Torre del Pla del Moro/Mas del Cigalero
33. Torreta d’Alonso
34. El Tossal Gros
35. La Travesseta
36. El Vallàs/Camí vell de la Mar
37. Vil·la romana del Camí de Vinamargo
38. Vinamargo
39. Vinamargo/Caminàs
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40. Vinamargo/Orfens
41. Camí de les Vil·les/Font de la Reina
42. Camí de les Vil·les/Segon Canal
43. Caminàs/Censal
44. Coscollosa/Riu Sec
45. En Riera
46. L’alqueria de les Monges
47. Camí d’Almalafa
48. Camí d’Almalafa/Braçal del mig
49. Mas de Balado
50. Pujolet de Burgaleta
51. Racó d’Almalafa
52. Camí de la Costa
53. En Trilles
54. La font de la Rabassota
55. Gumbau
56. Necròpolis de la Magdalena
57. Necròpolis de la Senda de la Palla
58. Necròpolis ibèrica del Camí de Vinamargo
59. Platja de Vinatxell-Almalafa
60. Pujolet Almassorí
61. Pujolet de Matamoros
62. Pujolet de la Torre
63. Safra/Alqueria de la Torre o del Morrut
64. La séquia de l'obra
65. Caminàs
66. Via Augusta/Camí Real
67. Illes Columbretes/La Foradada
68. Illes Columbretes/Pedra Joaquim
69. El mur de calç (derelicte)
70. Roncabanes
71. Platja del Pinar
72. Riu Sec/Desembocadura
73. Primer recinte de muralles. S. XIII
74. Segon recinte de muralles. S. XIV
75. Tercer recinte de muralles. S. XIX
76. Torre del Pinaret
77. Nucli Històric Tradicional
La relació dels elements i espais de caràcter etnològic que conté
el present Catàleg de proteccions del patrimoni arqueològic i etnològic
del Pla General Estructural del terme municipal de Castelló de la Plana
és la que es presenta tot seguit:
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1. Panell ceràmic de Sant Vicent i Santa Bàrbara
2. Panell ceràmic de Sant Roc
3. Panell ceràmic de la Mare de Déu del Carme
4. Panell ceràmic de Santa Bàrbara
5. Panell ceràmic de Sant Josep
6. Panell ceràmic de Sant Tomàs d’Aquino
7. Panell ceràmic de Sant Josep
8. Panell ceràmic de l’antiga Fàbrica Diago
9. Panell ceràmic de la Vaqueria Belenguer
10. Panell ceràmic d’indulgències de la Puríssima
11. Panell ceràmic indicatiu de l’antic portal de la Puríssima
12. Xemeneia de rajola del Pou del Mas de Rambla
13. Xemeneia de rajola a la Quadra de Cassanya
14. Xemeneia de rajola del Pou Neptuno
15. Xemeneia de rajola de Censal
16. Xemeneia de rajola del Pou La Unión
17. Xemeneia de rajola a la plaça de l’antiga Fàbrica Diago
18. Ermita de Sant Jaume de Fadrell
19. Ermita de Santa Maria Magdalena
20. Basílica de Lledó
21. Ermita de Sant Nicolau de Bari
22. Ermita de Sant Isidre i Sant Pere
23. Ermita de Sant Roc de Canet
24. Ermita de Sant Josep
25. Ermita de la Font de la Salut
26. Ermita de Sant Francesc de la Font
27. Antiga Ermita del Salvador
28. Ermita de Sant Joan del Riu Sec
29. Ermita de la Mare de Déu del Carme
30. Escut heràldic dels Vallés/Ferrer
31. Escut heràldic de Felip V
32. Escut heràldic de Carles II
33. Escut heràldic d’Isabel II
34. Escut heràldic dels Segarra (I)
35. Escut heràldic dels Segarra (II)
36. Escut heràldic del Baró de Benicàssim
37. Escut heràldic de la Cartoixa de Valdecrist
38. Escut heràldic dels Mas i Tosquella
39. Escut heràldic dels Tirado (I)
40. Escut heràldic dels Tirado (II)
41. Escut heràldic dels Andreu
42. Escut heràldic del Bisbe Salinas
43. Escut heràldic dels Casalduch
44. Escut heràldic de l’Orde de Sant Agustí (I)
45. Escut heràldic de l’Orde de Sant Agustí (II)
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46. Peiró de Fadrell / Sant Francesc de la Font
47. Aqüeducte del Barranquet
48. Partidor de llengües de les séquies Major/Coscollosa
49. Partidor de llengües de les séquies Almalafa/Vinamargo
50. Partidor de llengües de les séquies Almalafa/Valero
51. Partidor del Sequiol
52. Ull de la Mitjana
53. Pantà de Maria Cristina
54. Aqüeducte del Barranc d’Almela
55. Aqüeducte del Barranc del Malvestit
56. Molí del Catxo o de paper
57. Molí del Salt de la Nòvia
58. Molí d’Ortells o de Rubio
59. Molí de Casalduch
60. Primer Molí
61. Molí del Mig o Mitjà
62. Molí la Font
63. Molí del Barranc o de Breva
64. Molí de Mercader
65. Bassa de cànem de Coscollosa
66. Bassa de cànem de Taixida
67. Bassa de cànem del Camí d’en Riera
68. Bassa de cànem del Camí Vell de Ribesalbes
69. Bassa de cànem de Censal
70. Bassa de cànem vora l’Avinguda Chatellerault
71. Bassa de cànem del Camí de la Travesseta
72. Bassa de cànem del Camí de Fadrell
73. Bassa de cànem de Rafalafena
74. Bassa de cànem del Caminasset del Torrat
75. Bassa de cànem del Camí la Plana
76. Aljub i capella de les Serretes
77. Font de la Reina
78. Forn de calç del Barranc de la Magdalena
79. Forn de calç del Barranc de la Torreta
80. Pedrera de les Serretes
81. Algepsar de la Font de la Salut
82. Corral del Coll de Raca (Mas de Quiqueretes)
83. Corral del Barranc del Malvestit
84. Caseta de peons de camins de l’antiga N-340
85. Caseta de peons de camins de la Carretera de l’Alcora
86. Séquia Major i xarxa de séquies
87. Xarxa de camins/quadra
88. El Pinar del Grau
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B - Anàlisi dels conjunts i criteris de classificació

1) Anàlisi del conjunt arqueològic.
La relació de jaciments arqueològics que es presenta és el fruit
d’una prospecció arqueològica específica realitzada sobre el terreny, i
la contrastació de la documentació prèvia existent sobre la matèria, ja
fos publicada o inèdita, així com la disponible en el propi Ajuntament de
Castelló de la Plana o en la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.
La llista de jaciments arqueològics catalogats al terme municipal
de Castelló de la Plana inclou un total de 77 referències. Els jaciments
s’han agrupat en cinc blocs diferenciats segons el tipus i les restes
materials identificades:


Un primer bloc correspon als jaciments que compten amb
una

localització

contrastada

des

del

punt

de

vista

arqueològic, sobretot a partir de les dades aportades per la
prospecció superficial realitzada.


Un segon bloc el conformen tots aquells jaciments en els
quals s’ha produït alguna troballa en el passat o es disposa
d’alguna

notícia

històrica

que

aportà

documentació

arqueològica, és a dir, que existeix una constància material
però, hui en dia, resulta impossible localitzar cap resta
arqueològica

en

superfície

i,

per

tant,

establir

cap

localització precisa del jaciment.


Un tercer bloc el formen dos jaciments definits com a vials,
per tractar-se de camins antics fossilitzats en el territori.



El quart bloc està format pels jaciments subaquàtics que es
troben a les costes del terme municipal.
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El cinqué bloc correspon als jaciments o àrees urbanes
emmarcades pels diferents recintes defensius de muralles
que ha tingut la ciutat i el seu Nucli Històric Tradicional.

La classificació dels jaciments per blocs és la següent:
Localització contrastada arqueològicament

...........................

52

Troballa o notícia històrica amb documentació arqueològica....

13

Jaciments viaris

................................................................................

2

Jaciments subaquàtics .....................................................................

6

Jaciments d’àrees urbanes

4

...........................................................

2) Anàlisi del conjunt etnològic.
La relació d’elements i espais de caràcter etnològic presenta una
nòmina més elevada de tipologies i matèries. La relació que es presenta
és el fruit d’una anàlisi acurada sobre les fonts escrites, la consulta de
múltiples fonts orals i la recerca i localització sobre el terreny. Sovint la
contrastació de les fonts ha permés documentar elements i espais
oblidats, d’altres, però, s’ha confirmat la seua desaparició o enrunament
recent.
En este sentit, cobra especial rellevància la presència d’elements
etnològics incorporats als inventaris de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, i que en
l’actualitat ja no existeixen com a conseqüència del dany col·lateral per
l’accelerat procés de desenvolupament urbanístic que patí la ciutat i el
terme municipal en les darreres dècades.
La llista d’elements i espais etnològics catalogats al terme
municipal de Castelló de la Plana inclou un total de 88 referències. Els
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béns s’han agrupat per blocs diferenciats segons el tipus i funcionalitat
dels mateixos:


Un primer bloc correspon als panells o plafons ceràmics
exteriors, ja siga els vinculats a la religiositat popular de
capelletes al carrer, com també altres referits a activitats
productives locals.



Un segon bloc el conformen les xemeneies industrials
construïdes de rajola, les quals indicaven la presència de
fàbriques de taulells o s’associaren als primers motors de
vapor per a l’extracció d’aigües subterrànies en pous.



Un tercer bloc fa referència a les ermites que es troben
distribuïdes per tot el terme municipal i dins del nucli urbà.



Un quart bloc està configurat pels escuts o emblemes
heràldics.



Un cinqué bloc és el de les construccions hidràuliques
relacionades i associades amb els espais de regadiu i
l’abastiment d’aigua a la població.



Un sisé bloc el formen els molins d’aigua.



Un seté bloc correspon a elements tan singulars i arrelats del
paisatge agrari i d’un cultiu tan emblemàtic com fou el
cànem amb un conjunt singular de basses per amerar-lo.



Un huité bloc presenta una barreja d’elements relacionats
amb activitats ramaderes, extractives, de transformació
industrial o construcció de vies de comunicació.



I en un darrer bloc es reuneixen tres conjunts singulars amb
una empremta destacada sobre el paisatge i el territori del
municipi.
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La classificació dels elements i espais etnològics és la següent:
Panells o plafons ceràmics

......................

11

Xemeneies de rajola.........................................

6

Ermites

......................................................

Escuts heràldics
Peirons

12

...........................................

16

......................................................

1

Construccions hidràuliques

......................

9

...........................................

9

................................

11

...........................................

2

......................................................

2

Corrals................................................................

2

Casetes de peons de camins

......................

2

Aljubs ................................................................

1

Font

................................................................

1

Forn de pa ......................................................

1

Conjunts singulars ...........................................

3

Molins d’aigua
Basses de cànem
Forns de calç
Pedreres
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C - Classificació. Tipus de protecció, propostes normatives i
d’actuació. Quadres resum

1) Classificació dels béns i espais catalogats
La Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat Valenciana, de
modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural
Valencià, en l’article 47.2, referit a la Formació dels Catàlegs de Béns i
Espais Protegits, insisteix expressament que “tals documents hauran
d’abraçar, de manera succinta, l’estudi i avaluació de tots els camps
d’interés patrimonial de naturalesa immoble que tinguen presència al
seu municipi”.
La mateixa Llei contempla una reestructuració dels nivells i les
figures de protecció, així com les diferents categories dins de les
mateixes. Especial atenció mereix el patrimoni etnològic per al que
s’estableixen figures determinades, o la incorporació com a Béns de
Rellevància Local de tota una sèrie de “segments arquitectònics de
contrastat interés patrimonial” que se relacionen en la disposició
addicional cinquena.
A més, a l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià (creat
per Llei i adscrit a la Conselleria competent en matèria de cultura, i
concebut “com instrument unitari de protecció dels béns mobles,
immobles i immaterials del patrimoni cultural valencià els valors dels
quals han de ser especialment preservats i coneguts”, article 15.1),
existeix un nombre important de registres introduïts als quals cal donar
trasllat oportú al Catàleg en la categoria i el nivell de protecció més
adient a cada cas.
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Aquestes lleis, seguint la terminologia dels articles 2 i 26 i de la
Secció Primera del Capítol IV, estableixen tres classes de béns amb les
seues distintes categories que a continuació es relacionen:

* Béns d'Interés Cultural (d'ara endavant BIC).
Són aquells que per les seues característiques i rellevància, han de
ser objecte d'especial protecció, divulgació i foment. Les categories de
béns immobles d’interés cultural que existeixen al municipi de Castelló
de la Plana són els següents:
 Monument.

Són

les

realitzacions

arquitectòniques

o

d'enginyeria i les obres d'escultura colossal.
 Lloc històric. És el lloc vinculat a esdeveniments del passat,
tradicions populars o creacions culturals de valor històric,
etnològic o antropològic.
 Zona arqueològica. És el paratge on hi ha béns l'estudi dels
quals exigeix l'aplicació preferent de mètodes arqueològics,
hagen sigut o no extrets i tant si es troben en la superfície, com
en el subsòl o davall les aigües.

Independentment d'allò que s'ha disposat en estes Normes, els BIC
estaran subjectes al que disposa el Capítol III del Títol II de la Llei del
Patrimoni Cultural Valencià. En qualsevol cas, seran considerats BIC, els
següents béns (Llei 5/2007, modificació de les disposicions addicionals
de la Llei 4/1998, art. 2, primera, 2):


Els BIC ja declarats abans de l’entrada en vigor de la LPCV.



Les coves i els abrics que continguen manifestacions d’art
rupestre, els castells i els escuts, els emblemes, les pedres
heràldiques, els rotlles de justícia, les creus de terme i la resta de
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peces i monuments d’índole anàloga de més de 100 anys
d’antiguitat.

* Béns de Rellevància Local (d'ara endavant BRL).
Són aquells béns inventariats que, tot i no reunir els valors singulars
que justifica declarar-los béns d'interés cultural, sí tenen una significació
pròpia com a béns de caràcter històric, artístic, arquitectònic,
arqueològic, paleontològic o etnològic. Les categories de béns de
rellevància local que existeixen al municipi de Castelló de la Plana són
les següents:
 Monument d’Interés Local (MIL). Són immobles i edificacions
que constitueixen realitzacions arquitectòniques, escultòriques
o d’enginyeria d’importància local, comarcal o provincial.
 Jardí Històric d’Interés Local (JHIL). Són aquells espais delimitats
producte de l’ordenació per l’home d’elements naturals, a
vegades complementats amb estructures de fàbrica, i l’interés
dels quals prové del seu origen o dels seus valors estètics,
sensorials o botànics.
 Espai Etnològic d’Interés Local (EEIL). Són aquells paratges,
construccions o instal·lacions o conjunt seus vinculats a la
cultura, a les formes de vida tradicionals i a les activitats
pròpies i representatives del seu àmbit local, comarcal o
provincial.
 Lloc Històric d’Interés Local (LHIL). Són els llocs vinculats a
esdeveniments o records del passat, a tradicions o a creacions
culturals o de la naturalesa i a obres humanes que posseeixen
un valor rellevant per a la memòria popular.

23

Catàleg de proteccions
Secció I. Patrimoni Cultural

Castelló de la Plana
2 - Patrimoni Arqueològic 3 - Patrimoni Etnològic

 Espai de Protecció Arqueològica (EPA). Són els jaciments
arqueològics i els paleontològics d’especial valor per al
municipi, la comarca o la província.

Independentment d'allò que s'ha disposat en estes Normes, els BRL
seran inscrits en la secció 2a de l'Inventari General del Patrimoni Cultural
Valencià i estaran subjectes al que disposa el capítol IV del títol II de la
LPCV i el Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula
el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de
rellevància local.
En qualsevol cas, la disposició addicional cinquena de la Llei
5/2007 estableix que gaudiran de la consideració de BRL, entre altres,
diferents categories d’elements arquitectònics dels quals existeixen a
Castelló de la Plana els següents:


Nuclis històrics tradicionals.



Xemeneies de tipus industrial construïdes amb rajola amb
anterioritat a 1940.



Llotges i sales comunals anteriors al segle XIX.



Tota l’arquitectura religiosa anterior a l’any 1940.



Panells ceràmics exteriors anteriors a l’any 1940.

Aquesta consideració automàtica de BRL, no limita en res
l’aspiració de qualsevol tipus d’immobles al seu reconeixement com a
tal. Així, caldrà recollir també les mostres més representatives i valuoses
de l’arquitectura popular, el patrimoni arquitectònic industrial i els
jaciments arqueològics i paleontològics d’especial valor.
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* Béns Catalogats (d’ara endavant, BC).
Són aquells béns inventariats no declarats BRL però que compten
amb alguns valors singulars i patrimonials que justifiquen la seua inclusió
al Catàleg. Les diferents categories de béns catalogables que s’han
documentat al municipi de Castelló de la Plana són les següents:
 Àrea de vigilància arqueològica.
 Element cultural (on s’han inclòs mostres representatives de
les formes de vida tradicional, arquitectura popular,
paratges singulars, edificacions industrials menors, obres
d’enginyeria, i arquitectura religiosa).
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2) Tipus de protecció
Les referències a les figures i categories que s’apliquen per a la
incorporació dels diferents béns a l’Inventari General del Patrimoni
Cultural Valencià estan fixades a la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la
Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i a la Llei
5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat Valenciana, de modificació de
la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. Per la seua
banda, els nivells de protecció dels quals gaudiran els determina la Llei
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
Les

relacions

que

s’estableixen

al

Catàleg

de

patrimoni

arqueològic i etnològic del terme municipal de Castelló de la Plana
entre figures, categories i nivell de protecció són les següents:
Béns arqueològics
Declaració
BIC

BRL

BC

Categoria

Sòl

Zona Arqueològica

Sòl No Urbanitzable Protegit

(ZA)

Sòl Urbà

Espai de Protecció Arqueològica
(EPA)

Nivell
PGI

Sòl No Urbanitzable Protegit

PGI

Sòl No Urbanitzable

PGI

Àrea de Vigilància Arqueològica
(AVA)

Béns etnològics
Declaració

Categoria

Nivell

BIC

Monument (M)

Protecció General Integral (PGI)

Monument Històric Local (MIL)
BRL

Lloc Històric Interès Local (LHIL)
Jardí Històric Interès Local (JHIL)

Protecció General Integral (PGI)
Protecció General Parcial (PGP)

Espai Etnològic Interès Local (EEIL)

BC

Àrea Vigilància Arqueològica (AVA)
Element Cultural (EC)
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3) Propostes normatives i d’actuació
Els elements o conjunts que s'incloguen en el Catàleg de
proteccions es classificaran en quatre nivells de protecció general
atenent al grau de conservació de les seues parts o característiques
amb

funcions

recognoscibles

i

diferenciades

i

que

presenten

homogeneïtat quant als valors que justifiquen bé la seua conservació bé
la seua consideració com irrellevant o impropi: integral, parcial,
ambiental i tipològic [LOTUP (Llei 5/2014), annex VI, (9) i (15)].


Protecció general: integral, quan els valors apreciats es
presenten de manera generalitzada en l’element o conjunt, la
qual cosa comporta que la majoria dels seus components
principals tenen interés de cara a la seua conservació i, a més,
posseeixen

un

caràcter

material.

Podrà

haver-hi

algun

component, a més dels anteriors, que presente interés per a la
conservació de caràcter ambiental o tipològic. Els components
caracteritzats com a irrellevants o impropis, per tant, hauran de
ser minoria.


Protecció general: parcial, quan els valors apreciats es
presenten només en algunes parts de l’element o conjunt
catalogat, la qual cosa comporta també que només alguns
dels components principals de caràcter material tindran interés
per a la seua conservació. Altres components poden tindre
interés des del punt de vista ambiental o tipològic i la resta, o bé
no tenen interés (són irrellevants) o constitueixen elements
impropis.



Protecció general: ambiental, quan el que es pretén conservar
de l’element o conjunt no és cap component material concret,
sinó algunes de les seues característiques morfològiques que
formen part de l’escena o ambient rural o urbà, segons es
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percep des de l’espai públic. Això comporta que ha de tindre
algun component d’interés amb eixe caràcter i no tindre cap
component d’interés de caràcter material, i en este cas seria
protecció general parcial. Un exemple de protecció general
ambiental pot ser una forma de composició de les façanes o
determinats tractaments cromàtics.


Protecció general: tipològica, quan el que es pretén conservar,
de manera anàloga a la protecció anterior, són algunes
característiques tipològiques de l’element o conjunt, com pot
ser, per exemple, un tipus de parcel·lació, la utilització de
determinades tècniques constructives, la situació dels patis de
llums, un programa funcional arquetípic, etc.

L'objectiu

de

protecció

i

conservació

que

es

persegueix

s'instrumenta per mitjà de la definició d'un conjunt de condicions
d'actuació, ús i tramitació que, amb caràcter complementari a les
determinacions del planejament municipal corresponent, s'apliquen a
qualsevol intervenció sobre els béns identificats i catalogats en aquest
document.
La inclusió d'algun bé al Catàleg de proteccions implica la
imposició del conjunt de condicions referides a la seua modificació o
actuació per mitjà d'exempcions fiscals, subvencions i la resta de
beneficis que la Llei 16/1985, Llei 4/1998 i següents i legislació europea i
la resta de Normatives d'aplicació concedeixen als béns catalogats.
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Com a criteri general les actuacions a realitzar sobre els
components dels béns o conjunts catalogats seran [LOTUP, annex VI,
(16)]:


En els components que es volen conservar i en bon estat, les
actuacions seran preferiblement de manteniment; quan l’estat
és acceptable primarà la rehabilitació; i si és deficient o dolent,
les actuacions seran fonamentalment de restauració.



En els components qualificats com a irrellevants, les actuacions
seran preferiblement de condicionament quan l’element o
conjunt tinga una protecció general integral i es trobe en
situació deficient o en mal estat. En la resta de casos es pot
obviar la previsió d’actuacions.



En els components qualificats com a impropis, les actuacions
seran, obligatòriament, d’eliminació quan l’element o conjunt
tinga una protecció general integral i es trobe en situació
deficient o en mal estat; no obstant això, si el seu estat és bo o,
fins i tot, acceptable es proposarien, com a mínim, actuacions
de condicionament dirigides a minorar l’impacte sobre els
components que es mantenen, rehabiliten o restauren. En la
resta de casos s’optarà lliurement per les actuacions que es
consideren més convenients per la seua incidència sobre els
components que s’han de conservar.

Entenent cada actuació de la següent manera:


Manteniment, quan les actuacions es limiten a la mera
conservació de l’existent.
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Rehabilitació, quan unes parts es conserven, altres es restauren i
altres es condicionen per a nous usos o per a la recuperació
dels antics.



Restauració, quan les actuacions es dirigeixen al fet que la
totalitat del component recupere l’aspecte original o la
funcionalitat que haguera perdut.



Condicionament, quan en un component les accions realitzen
canvis en el seu aspecte o funcionalitat per a minorar l’impacte
sobre altres components que es volen conservar.



Eliminació, quan el que es pretén és la desaparició del
component per la seua incompatibilitat amb la resta de
components que es volen conservar.

Després de les propostes d’actuació i per a cada component es
determinarà la importància estimada de les actuacions proposades
d’acord amb les qualificacions següents: alta, mitjana i reduïda. De la
mateixa manera, es procedirà amb la urgència, la qual es qualificarà,
simplement, com a: urgent i no-urgent. En l’estimació de la importància i
la urgència de les actuacions es tindran en compte tant els criteris de
foment i les possibilitats d’intervenció expressades en l’anàlisi (apartat
4.b de l’article 41) com les propostes normatives i d’intervenció de la
memòria justificativa (apartat 4.c de l’article 41).
Per a cada cas, l'Ajuntament o, si és el cas, la Conselleria
competent, a proposta de l'expert actuant podrà augmentar el grau de
protecció establert en aquest Catàleg per a cada element sense
prejudici de la seua categoria.
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3) Quadres resum
El present catàleg conté un total de setanta-set registres referits a
jaciments arqueològics: 13 figuren com a Bé d’Interés Cultural (BIC), en
la categoria de Zona Arqueològica; 11 figuren com a Bé de Rellevància
Local (BRL), en la categoria d’Espai de Protecció Arqueològica, i altres
53 figuren com a Bé Catalogat (BC), en la categoria d’Àrea de
Vigilància Arqueològica.
Així mateix, al catàleg també hi ha un total de huitanta-nou
registres referits a elements o espais etnològics: 17 figuren com a Bé
d’Interés Cultural (BIC), en la categoria de Monument; 51 figuren com a
Bé de Rellevància Local (BRL), en les diferents categories de Monument
d’Interés Local (13), Espai Etnològic d’Interés Local (36), Lloc Històric
d’Interés Local (1) i Jardí Històric d’Interés Local (1); i altres 21 figuren
com a Bé Catalogat (BC), en la categoria d’Element Cultural.
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Arqueologia

Codi

Denominació del bé (jaciment)

Classe
de Bé

Categoria/nivell
de protecció

C-Q-1

Barranc del Malvestit

BC

AVA/Integral

C-Q-2

Camí de l’Algepsar

BC

AVA/Integral

C-Q-3

Camí de Sant Josep

BC

AVA/Integral

C-Q-4

Camí de Taixida

BC

AVA/Integral

C-Q-5

Camí de Vinamargo

BC

AVA/Integral

C-Q-6

Camí Vell de la Mar

BC

AVA/Integral

C-Q-7

Camí Vell de Ribesalbes

BC

AVA/Integral
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Justificació
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per l’existència d’alguns
fragments de ceràmica que s’observa en la seua
superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície que, a més,
es troba envoltant per importants camins històrics
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica romana (entre d’altres) que s’observa en la
seua superfície; a més, podria estar relacionada amb la
vil·la romana de Vinamargo atés que es troba a l’altre
costat del camí
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica romana i andalusina que s’observa en la seua
superfície; a més, a l’extrem oriental de la concentració hi
ha una alqueria amb restes de fàbrica de tàpia
valenciana (s. XV)
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic amb una
mena de sitja excavada al subsòl associada a l’existència
d’algun fragment lític que s’observa en la superfície
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C-Q-8

Canet

BRL

EPA/Integral

C-Q-9

El Castell de la Magdalena

BIC

ZA/Integral

C-Q-10

El Castellet

BIC

ZA/Integral

C-Q-11

Coscollosa

BC

AVA/Integral

C-Q-12

Coscollosa/Senda de la Palla

BC

AVA/Integral

C-Q-13

Cova de la Seda

BRL

EPA/Integral

C-Q-14

Cova de les Meravelles

BRL

EPA/Integral
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Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta d’un jaciment
arqueològic sense restes d’estructures visibles
superficialment; l’ocupació continuada i intensa al llarg
del temps li confereix un especial valor, especialment per
la peculiar distribució de les zones d’establiment en
cadascun dels períodes i, a més, és un emplaçament
emblemàtic dins de l’àmbit local per la presència de
l’ermita de Sant Roc
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2 i Llei
16/1985, disposició addicional segona: es tracta d’un
castell medieval
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2 i Llei
16/1985, disposició addicional segona: es tracta d’un
castell medieval
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic amb, potser,
un monument funerari construït (edícula o capelleta)
associada a l’existència d’una concentració de materials
arqueològics d’un assentament (ceràmiques, vidres,
metalls, carreus i lloses de pedra) que s’observa en la
superfície
Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta d’un jaciment
arqueològic amb enterraments prehistòrics en cova que
encara compta amb potència estratigràfica; a més, ha
estat protegida, també, la vessant que podria recollir, de
manera dispersa, les restes materials del buidatge de la
mateixa; per tant, té especial valor dins de l’àmbit local,
comarcal i provincial
Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta d’un jaciment
arqueològic amb possibles estructures d’una alqueria
andalusina a l’actual edificació; a més compta amb una
cova freqüentada històricament; tot açò li confereix
especial valor dins de l’àmbit local
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C-Q-15

En Riera/Ramell

BC

AVA/Integral

C-Q-16

Fadrell

BRL

EPA/Integral

C-Q-17

La font de la Reina

BRL

EPA/Integral

C-Q-18

La font de la Salut

BC

AVA/Integral

C-Q-19

Illa Grossa de Columbretes

BIC

ZA/Integral

C-Q-20

La Joquera

BC

AVA/Integral
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Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per l’existència de materials
de construcció reutilitzats romans (entre ells una pedra de
grans dimensions amb motllura) que s’observen en la
seua superfície
Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta d’un jaciment
arqueològic amb estructures documentades en dos
excavacions arqueològiques que detectaren una
necròpoli i una àrea industrial; i la concentració de
ceràmica en superfície encara és evident; la presència
de l’ermita de Sant Jaume li confereix un especial valor
dins de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta d’un jaciment
arqueològic sense restes d’estructures visibles
superficialment; l’ocupació continuada i intensa al llarg
del temps li confereix un especial valor, especialment per
la peculiar distribució de les zones d’establiment en
cadascun dels períodes i, a més, és un emplaçament
emblemàtic dins de l’àmbit local per la presència de
l’ermita de Sant Francesc, el molí la Font i el propi
brollador
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta de l’únic exemple de conjunt arqueològic
d’àmbit terrestre i marí de la província; les notícies de
troballes individuals són més que habituals, pel que fa a
l’Illa (que en sí formaria ja un jaciment arqueològic
delimitat), i nombroses dins del medi subaquàtic
(segurament procedents de diferents derelictes
arrossegats pels corrents); a més es tracta d’un
emplaçament singular i emblemàtic freqüentat al llarg de
la història i tradició marinera local
Es tracta d’un conjunt d’abrics i covetes, actualment
sense sediment, que foren utilitzades per a fer
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C-Q-21

Lledó

BRL

EPA/Integral

C-Q-22

Mas de Boira

BC

AVA/Integral

C-Q-23

Mas de Rambla o de Torres

BC

AVA/Integral

C-Q-24

Necròpolis de Lledó

BC

AVA/Integral

C-Q-25

El pla del Moro

BC

AVA/Integral

C-Q-26

El pujol de Gasset

BRL

EPA/Integral

C-Q-27

La quadra de Na Tora

BC

AVA/Integral

C-Q-28

Ramell

BRL

EPA/Integral
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enterraments
Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta d’un jaciment
arqueològic amb estructures i nivells d’ocupació
documentats en diferents excavacions arqueològiques;
l’ocupació continuada i intensa al llarg del temps li
confereix un especial valor i, a més, és un emplaçament
emblemàtic dins de l’àmbit local vora la via antiga del
Caminàs
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície; a més, hi
ha notícies de troballes anteriors
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’una àrea que pot encara albergar les restes
d’una necròpoli excavada, parcialment, amb
metodologia arqueològica l’any 2005
Es tracta d’un jaciment arqueològic parcialment destruït
durant la construcció de la carretera; tot i això, encara hi
ha concentració i no ha desaparegut el potencial
arqueològic
Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta d’un jaciment
arqueològic sense restes d’estructures visibles
superficialment; la troballa d’un plom en alfabet ibèric al
jaciment li confereix un especial valor dins de l’àmbit
local, comarcal i provincial
Es tracta d’un jaciment arqueològic encara no localitzat
sense estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície de la que hi
havia notícies de troballes anteriors; a més, es troba a la
vora d’un camí històric important
Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta d’un jaciment
arqueològic amb restes d’estructures visibles
superficialment; l’ocupació continuada al llarg del temps
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C-Q-29

La Ruïsseta

BRL

EPA/Integral

C-Q-30

Les Serretes

BIC

ZA/Integral

C-Q-31

Taixida/Caminàs

BRL

EPA/Integral

C-Q-32

Torre del Pla del Moro/Mas del Cigalero

BIC

ZA/Integral

C-Q-33

Torreta d’Alonso

BIC

ZA/Integral

C-Q-34

El Tossal Gros

BIC

ZA/Integral

C-Q-35

La Travesseta

BC

AVA/Integral

C-Q-36

El Vallàs/Camí vell de la Mar

BC

AVA/Integral
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li confereix un especial valor dins de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta d’un jaciment
arqueològic perfectament delimitats per l’emplaçament
que ocupa l’assentament (un tossal); la seua ocupació
continuada i intensa al llarg del temps li confereix un
especial valor dins de l’àmbit local
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2 i Llei
16/1985, disposició addicional segona: es tracta d’un
assentament amb estructures defensives fortificades
prehistòriques
Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta d’un jaciment
arqueològic amb restes d’estructures visibles
superficialment que podrien formar part del jaciment; la
seua ocupació continuada al llarg del temps li confereix
un especial valor dins de l’àmbit local
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2 i Llei
16/1985, disposició addicional segona: es tracta d’una
fortificació defensiva (torre) medieval associada amb una
possible alqueria (mas del Cigalero) andalusina coetània
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2 i Llei
16/1985, disposició addicional segona: es tracta d’una
fortificació defensiva medieval
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2 i Llei
16/1985, disposició addicional segona: es tracta d’un
assentament de gran envergadura amb estructures
defensives fortificades prehistòriques
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície; a més, hi
ha associat un molí que funciona en època medieval i
moderna a la vora
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica de diferents èpoques que s’observa en la seua
superfície; alguns fragments baix-medievals i modernes
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C-Q-37

Vil·la romana del Camí de Vinamargo

BRL

EPA/Integral

C-Q-38

Vinamargo

BC

AVA/Integral

C-Q-39

Vinamargo/Caminàs

BC

AVA/Integral

C-Q-40

Vinamargo/Orfens

BC

AVA/Integral

C-Q-41

Camí de les Vil·les/Font de la Reina

BC

AVA/Integral

C-Q-42

Camí de les Vil·les/Segon Canal

BC

AVA/Integral

C-Q-43

Caminàs/Censal

BC

AVA/Integral

C-Q-44

Coscollosa/Riu Sec

BC

AVA/Integral

C-Q-45

En Riera

BC

AVA/Integral

C-Q-46

L’alqueria de les Monges

BC

AVA/Integral
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estarien associats a l’ermita veïna
Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta de l’única vil·la
romana excavada al terme municipal i una de les poques
a nivell autonòmic, i de la qual es tenen restes
construïdes; el nivell de conservació resulta més que
acceptable i pot esdevenir un element insubstituïble per a
la difusió del patrimoni arqueològic local; l’existència
d’una part de la mateixa en reserva li donen un valor
afegit a la seua protecció i difusió
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
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C-Q-47

Camí d’Almalafa

BC

AVA/Integral

C-Q-48

Camí d’Almalafa/Braçal del mig

BC

AVA/Integral

C-Q-49

Mas de Balado

BRL

EPA/Integral

C-Q-50

Pujolet de Burgaleta

BC

AVA/Integral

C-Q-51

Racó d’Almalafa

BC

AVA/Integral

C-Q-52

Camí de la Costa

BC

AVA/Integral

C-Q-53

En Trilles

BC

AVA/Integral

C-Q-54

La font de la Rabassota

BC

AVA/Integral
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ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica romana, andalusina i baix-medieval que
s’observa en la seua superfície; a més, a la vora de la
concentració hi ha una alqueria amb restes de fàbrica de
tàpia valenciana (s. XV)
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta d’un jaciment
arqueològic sense restes d’estructures visibles
superficialment delimitat per un perímetre de protecció
que assegura la seua protecció; la presència de possibles
restes d’estructures arquitectòniques en forma de balmes
o refugis de pastor en el terreny natural podrien
relacionar-se amb activitats ramaderes i li confereix un
especial valor dins de l’àmbit local i comarcal
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per l’existència d’alguns
fragments de ceràmica que s’observa en la seua
superfície
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per la concentració de
ceràmica que s’observa en la seua superfície
Es tracta d’un conjunt de tres abrics o clivells, que foren
utilitzats per encabir-hi enterraments
Es tracta d’una àrea formada per un conjunt de possibles
jaciments arqueològics on, per notícies anteriors, es
coneix l’existència de troballes actualment
desaparegudes o de difícil observació
Es tracta de l’emplaçament de l’antiga font i punt de
troballa d’un carreu de pedra calcària d’època romana
on hi ha representat, en alt-relleu, un fal·lus. El lloc ha estat
arrabassat al segle XX
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C-Q-55

Gumbau

BC

AVA/Integral

C-Q-56

Necròpolis de la Magdalena

BC

AVA/Integral

C-Q-57

Necròpolis de la Senda de la Palla

BC

AVA/Integral

C-Q-58

Necròpolis ibèrica del Camí de Vinamargo

BC

AVA/Integral

C-Q-59

Platja de Vinatxell-Almalafa

BC

AVA/Integral

C-Q-60

Pujolet Almassorí

BC

AVA/Integral

C-Q-61

Pujolet de Matamoros

BC

AVA/Integral

C-Q-62

Pujolet de la Torre

BC

AVA/Integral

C-Q-63

Safra/Alqueria de la Torre o del Morrut

BC

AVA/Integral

C-Q-64

La séquia de l'obra

BC

AVA/Integral
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Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles delimitat per l’existència d’alguns
fragments de ceràmica que s’observa en la seua
superfície
Es tracta d’una necròpoli islàmica sense estructures
visibles; el perímetre de protecció ha estat delimitat per
assegurar que l’abasta totalment
Es tracta d’una necròpoli, possiblement, medieval, ateses
les notícies publicades, sense estructures visibles; el
perímetre de protecció ha estat delimitat per assegurar
que l’abasta totalment
Es tracta d’una troballa singular i ben conservada que pot
tindre relació amb un altre jaciment antic immediat
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles on, per notícies anteriors, es coneix
l’existència d’una concentració de ceràmiques
superficials
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles on, per notícies anteriors, es coneix
l’existència d’una concentració de sílex superficial
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles on, per notícies anteriors, es coneix
l’existència d’una concentració de sílex superficial
Es tracta d’un possible jaciment arqueològic sense
estructures visibles on, per notícies anteriors, es coneix
l’existència d’una concentració de ceràmica superficial;
podria, però, estar relacionat amb el pujol de Gasset
donada la seua proximitat
Es tracta d’un jaciment arqueològic sense estructures
visibles actualment on, per notícies anteriors, es coneix
l’existència d’una concentració d’elements
arquitectònics i ceràmiques
Es tracta d’un jaciment arqueològic sense estructures
visibles actualment on, per notícies anteriors, es coneix
l’existència d’inhumacions en àmfora, delimitat per la
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C-Q-65

Caminàs

BRL

EPA/Integral

C-Q-66

Via Augusta/Camí Real

BIC

ZA/Integral

C-Q-67

Illes Columbretes/La Foradada

BC

AVA/Integral

C-Q-68

Illes Columbretes/Pedra Joaquim

BC

AVA/Integral

C-Q-69

El mur de calç (derelicte)

BC

AVA/Integral

C-Q-70

Roncabanes

BC

AVA/Integral
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concentració de ceràmica que s’observa en superfície
Decret 62/2011, art. 3, 1, f).: es tracta d’un jaciment
arqueològic lineal (possiblement una via de comunicació
prehistòrica) que fossilitza gran part del paisatge; manté
una amplada que oscil·la entre 5,5 i 7,5 m i ha estat
delimitada una banda de protecció a cada costat de 6,5
m de l’eix central del mateix; a més, té el valor patrimonial
afegit d’articular la comunicació entre les diferents
ermites castellonenques que es localitzen a la vora que
són quasi totes les del terme municipal
Es tracta d’un jaciment arqueològic lineal que travessa la
península ibèrica i fossilitza gran part del paisatge des
d’època romana (Via Augusta), sinó abans (Via Heràclia);
ha estat protegit, de manera desigual, per les comunitats
autònomes i municipis que travessa, normalment com a
BIC; el tram medieval pel Camí Real té una amplada
mitjana de 6,5 m i ha estat delimitada una banda de
protecció a cada costat de 7,5 m de l’eix central del
mateix (15 m en total)
Ha estat delimitat un perímetre prudencial de protecció
amb un radi de 100 m al voltant d’un punt on es produí la
troballa d’àmfores en dos ocasions amb anterioritat
Ha estat delimitat un perímetre prudencial de protecció
amb un radi de 100 m al voltant d’un punt on es produí
una troballa arqueològica
Es tracta d’un possible derelicte submergit del qual no ha
estat trobat la nau ni la càrrega, però, sí abundant
material ceràmic dispers, per tant ha estat delimitat un
perímetre prudencial de protecció amb un radi de 100 m
prenent com a centre el punt aproximat de les troballes
Es tracta d’una possible punt d’intercanvi de productes
on les xarxes de pesca solen enganxar àmfores; el volum
de les troballes no és massa important i semblen aïllades,
per tant, no deu de tractar-se d’un derelicte; ha estat
delimitat un perímetre prudencial de protecció amb un
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C-Q-71

Platja del Pinar

BC

AVA/Integral

C-Q-72

Riu Sec/Desembocadura

BC

AVA/Integral

C-Q-73

Primer recinte de muralles. S. XIII

BIC

ZA/Integral

C-Q-74

Segon recinte de muralles. S. XIV

BIC

ZA/Integral

C-Q-75

Tercer recinte de muralles. S. XIX

BIC

ZA/Integral

C-Q-76

Torre del Pinaret

BC

AVA/Integral

C-Q-77

Nucli Històric Tradicional

BC

AVA/Integral

ZA: Zona Arqueològica
EPA: Espai de Protecció Arqueològica
AVA: Àrea de Vigilància Arqueològica
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radi de 100 m prenent com a centre el punt aproximat de
les troballes
Es tracta d’una possible fondejador de atesa la troballa
fortuïta i aïllada produïda; ha estat delimitat un perímetre
prudencial de protecció amb un radi de 100 m prenent
com a centre el punt de la troballa
Es tracta d’una possible fondejador de atesa la troballa
fortuïta i aïllada produïda; ha estat delimitat un perímetre
prudencial de protecció amb un radi de 100 m prenent
com a centre el punt de la troballa
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2 i Llei
16/1985, disposició addicional segona: es tracta d’una
fortificació defensiva medieval
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2 i Llei
16/1985, disposició addicional segona: es tracta d’una
fortificació defensiva baix-medieval
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2 i Llei
16/1985, disposició addicional segona: es tracta d’una
fortificació defensiva contemporània
Es tracta d’un jaciment arqueològic sense estructures
visibles actualment on, per notícies i excavacions
anteriors, es coneix l’existència d’una concentració
d’elements arquitectònics i ceràmiques
Es tracta del nucli històric tradicional de la població, el
qual quedà configurat i consolidat pel perímetre de
muralles del segle XIV
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Etnologia

Codi

Denominació del bé etnològic

Classe
de Bé

Categoria/nivell
de protecció

C-E-1

Panell ceràmic de Sant Vicent i Santa
Bàrbara

BRL

EEIL/Integral

C-E-2

Panell ceràmic de Sant Roc

BRL

EEIL/Integral

C-E-3

Panell ceràmic de la Mare de Déu del
Carme

BRL

EEIL/Integral

C-E-4

Panell ceràmic de Santa Bàrbara

BRL

EEIL/Integral

C-E-5

Panell ceràmic de Sant Josep

BRL

EEIL/Integral

C-E-6

Panell ceràmic de Sant Tomàs d’Aquino

BRL

EEIL/Integral

C-E-7

Panell ceràmic de Sant Josep

BRL

EEIL/Integral

C-E-8

Panell ceràmic de l’antiga Fàbrica Diago

BRL

EEIL/Integral

C-E-9

Panell ceràmic de la Vaqueria Belenguer

BRL

EEIL/Integral
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Justificació
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’un panell ceràmic exterior
anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’un panell ceràmic exterior
anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’un panell ceràmic exterior
anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’un panell ceràmic exterior
anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’un panell ceràmic exterior
anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’un panell ceràmic exterior
anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’un panell ceràmic exterior
anterior a 1940
Es tracta d’un panell ceràmic exterior posterior a 1940 (no
mereix el reconeixement directe de Llei 5/2007, art. 2,
disposició addicional cinquena), però, representa un
element singular per la seua magnitud, bellesa estètica i
record del passat que cal preservar
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’un panell ceràmic exterior
anterior a 1940
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C-E-10

Panell ceràmic d’indulgències de la
Puríssima

BRL

EEIL/Integral

C-E-11

Panell ceràmic indicatiu de l’antic Portal
de la Puríssima

BRL

EEIL/Integral

C-E-12

Xemeneia de rajola del Pou del Mas de
Rambla

BRL

EEIL/Integral

C-E-13

Xemeneia de rajola a la Quadra de
Cassanya

BRL

EEIL/Integral

C-E-14

Xemeneia de rajola del Pou Neptuno

BRL

EEIL/Integral

C-E-15

Xemeneia de rajola de Censal

BRL

EEIL/Integral

C-E-16

Xemeneia de rajola del Pou La Unión

BRL

EEIL/Integral

C-E-17

Xemeneia de rajola a la plaça de
l’antiga Fàbrica Diago

BRL

EEIL/Integral

C-E-18

Ermita de Sant Jaume de Fadrell

BRL

MIL/Integral

C-E-19

Ermita de Santa Maria Magdalena

BRL

MIL/Integral

C-E-20

Basílica de Lledó

BRL

MIL/Integral

C-E-21

Ermita de Sant Nicolau de Bari

BRL

MIL/Integral

C-E-22

Ermita de Sant Isidre i Sant Pere

BRL

MIL/Integral

C-E-23

Ermita de Sant Roc de Canet

BRL

MIL/Integral
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Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’un panell ceràmic exterior
anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’un panell ceràmic exterior
anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’una xemeneia de tipus
industrial construïda en rajola i anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’una xemeneia de tipus
industrial construïda en rajola i anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’una xemeneia de tipus
industrial construïda en rajola i anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’una xemeneia de tipus
industrial construïda en rajola i anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’una xemeneia de tipus
industrial construïda en rajola i anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, d).: es tracta d’una xemeneia de tipus
industrial construïda en rajola i anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, a).: es tracta d’una ermita anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, a).: es tracta d’una ermita anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, a).: es tracta d’una ermita anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, a).: es tracta d’una ermita anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, a).: es tracta d’una ermita anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
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C-E-24

Ermita de Sant Josep

BRL

MIL/Integral

C-E-25

Ermita de la Font de la Salut

BRL

MIL/Integral

C-E-26

Ermita de Sant Francesc de la Font

BRL

MIL/Integral

C-E-27

Antiga Ermita del Salvador

BRL

EEIL/Integral

C-E-28

Ermita de Sant Joan del Riu Sec

BC

EC/Integral

C-E-29

Ermita de la Mare de Déu del Carme

BC

EC/Integral

C-E-30

Escut heràldic dels Vallés/Ferrer

BIC

M/Integral

C-E-31

Escut heràldic de Felip V

BIC

M/Integral

C-E-32

Escut heràldic de Carles II

BIC

M/Integral

C-E-33

Escut heràldic d’Isabel II

BIC

M/Integral

C-E-34

Escut heràldic dels Segarra (I)

BIC

M/Integral
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62/2011, art. 3, a).: es tracta d’una ermita anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, a).: es tracta d’una ermita anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, a).: es tracta d’una ermita anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, a).: es tracta d’una ermita anterior a 1940
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional cinquena/Decret
62/2011, art. 3, a).: es tracta d’una ermita anterior a 1940,
però en l’actualitat no està consagrada.
Es tracta d’un edifici d’arquitectura religiosa bastit amb
posterioritat a 1940 sobre les restes de l’anterior del qual no
quedaven quasi res (no mereix el reconeixement directe
de BRL com EEIL), però, representa un element vinculat a
la tradició religioso-cultural local i, per tant, s’incorpora
com a bé catalogat
Es tracta d’un edifici d’arquitectura religiosa bastit amb
posterioritat a 1940 (no mereix el reconeixement directe
de BRL com EEIL), però, representa un element vinculat a
la tradició religioso-cultural local i, per tant, s’incorpora
com a bé catalogat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
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C-E-35

Escut heràldic dels Segarra (II)

BIC

M/Integral

C-E-36

Escut heràldic del Baró de Benicàssim

BIC

M/Integral

C-E-37

Escut heràldic de la Cartoixa de
Valdecrist

BIC

M/Integral

C-E-38

Escut heràldic dels Mas i Tosquella

BIC

M/Integral

C-E-39

Escut heràldic dels Tirado (I)

BIC

M/Integral

C-E-40

Escut heràldic dels Tirado (II)

BIC

M/Integral

C-E-41

Escut heràldic dels Andreu

BIC

M/Integral

C-E-42

Escut heràldic del Bisbe Salinas

BIC

M/Integral

C-E-43

Escut heràldic dels Casalduch

BIC

M/Integral

C-E-44

Escut heràldic de l’Orde de Sant Agustí (I)

BIC

M/Integral

C-E-45

Escut heràldic de l’Orde de Sant Agustí
(II)

BIC

M/Integral

C-E-46

Peiró de Fadrell / Sant Francesc de la

BIC

M/Integral
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de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
tracta d’un escut, emblema o pedra heràldica amb més
de 100 anys d’antiguitat
Llei 5/2007, art. 2, disposició addicional primera, 2: es
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Font

C-E-47
C-E-48
C-E-49

Aqüeducte del Barranquet
Partidor de llengües de les séquies
Major/Coscollosa
Partidor de llengües de les séquies
Almalafa/Vinamargo

BRL

MIL/Integral

BRL

MIL/Parcial

BRL

MIL/Parcial

C-E-50

Partidor de llengües de les séquies
Almalafa/Valero

BC

EC/Parcial

C-E-51

Partidor del Sequiol

BC

EC/Parcial

C-E-52

Ull de la Mitjana

BC

EC/Parcial

C-E-53

Pantà de Maria Cristina

BC

EC/Parcial

C-E-54

Aqüeducte del Barranc d’Almela

BRL

MIL/Integral

C-E-55

Aqüeducte del Barranc del Malvestit

BRL

MIL/Integral

C-E-56

Molí del Catxo o de paper

BRL

EEIL/Integral

C-E-57

Molí del Salt de la Nòvia

BC

EC/Integral
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tracta d’una creu de terme o peça i monument anàloga
de més de 100 anys d’antiguitat
Decret 62/2011, art. 2, a).: es tracta d’una realització
arquitectònica i d’enginyeria d’importància dins de
l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, a).: es tracta d’una realització
arquitectònica d’importància dins de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, a).: es tracta d’una realització
arquitectònica d’importància dins de l’àmbit local
Es tracta d’un element menor vinculat a la cultura i les
activitats pròpies i representatives locals i, per tant,
s’incorpora com a bé catalogat
Es tracta d’un element menor vinculat a la cultura i les
activitats pròpies i representatives locals i, per tant,
s’incorpora com a bé catalogat
Es tracta d’un element menor vinculat a la cultura i les
activitats pròpies i representatives locals i, per tant,
s’incorpora com a bé catalogat
Es tracta d’una obra única i, per tant, singular d’enginyeria
cabdal en l’àmbit local per entendre les transformacions
en les formes de vida tradicional des de la seua entrada
en servei (1925) i, per això, s’incorpora com a bé
catalogat
Decret 62/2011, art. 2, a).: es tracta d’una realització
arquitectònica i d’enginyeria d’importància dins de
l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, a).: es tracta d’una realització
arquitectònica i d’enginyeria d’importància dins de
l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les formes de vida tradicionals i a les activitats
representatives de l’àmbit local
Es tracta d’un element vinculat a la cultura i les activitats
pròpies i representatives locals i, per tant, s’incorpora com
a bé catalogat
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C-E-58

Molí d’Ortells o de Rubio

BC

EC/Integral

C-E-59

Molí de Casalduch

BRL

EEIL/Integral

C-E-60

Primer Molí

BC

EC/Integral

C-E-61

Molí del Mig o Mitjà

BRL

EEIL/Integral

C-E-62

Molí la Font

BC

EC/Integral

C-E-63

Molí del Barranc o de Breva

BC

EC/Integral

C-E-64

Molí de Mercader

BC

EC/Integral

C-E-65

Bassa de cànem de Coscollosa

BRL

EEIL/Integral

C-E-66

Bassa de cànem de Taixida

BRL

EEIL/Integral

C-E-67

Bassa de cànem del Camí d’en Riera

BRL

EEIL/Integral

C-E-68

Bassa de cànem del Camí Vell de
Ribesalbes

BRL

EEIL/Integral

C-E-69

Bassa de cànem de Censal

BRL

EEIL/Integral

C-E-70

Bassa de cànem vora l’Avinguda de
Chatellerault

BRL

EEIL/Integral
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Es tracta d’un element vinculat a la cultura i les activitats
pròpies i representatives locals i, per tant, s’incorpora com
a bé catalogat
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les formes de vida tradicionals i a les activitats
representatives de l’àmbit local
Es tracta d’un element vinculat a la cultura i les activitats
pròpies i representatives locals i, per tant, s’incorpora com
a bé catalogat
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les formes de vida tradicionals i a les activitats
representatives de l’àmbit local
Es tracta d’un element vinculat a la cultura i les activitats
pròpies i representatives locals i, per tant, s’incorpora com
a bé catalogat
Es tracta d’un àrea que, al subsòl, conserva les restes d’un
element vinculat a la cultura i les activitats pròpies i
representatives locals, ja quasi desaparegut, del qual
superficialment romanen alguns elements del mateix
Es tracta d’un àrea que, al subsòl, conserva les restes d’un
element vinculat a la cultura i les activitats pròpies i
representatives locals, ja quasi desaparegut, del qual
superficialment romanen alguns elements del mateix
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les activitats representatives de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les activitats representatives de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les activitats representatives de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les activitats representatives de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les activitats representatives de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les activitats representatives de l’àmbit local
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C-E-71

Bassa de cànem del Camí de la
Travesseta

BRL

EEIL/Integral

C-E-72

Bassa de cànem del Camí de Fadrell

BRL

EEIL/Integral

C-E-73

Bassa de cànem de Rafalafena

BRL

EEIL/Integral

C-E-74

Bassa de cànem del Caminasset del
Torrat

BRL

EEIL/Integral

C-E-75

Bassa de cànem del Camí la Plana

BRL

EEIL/Integral

C-E-76

Aljub i capella de les Serretes

BC

EC/Integral

C-E-77

Font de la Reina

BRL

LHIL/Integral

C-E-78

Forn de calç del Barranc de la
Magdalena

BC

EC/Integral

C-E-79

Forn de calç del Barranc de la Torreta

BC

EC/Integral

C-E-80

Pedrera de les Serretes

BC

EC/Ambiental

C-E-81

Algepsar de la Font de la Salut

BC

EC/Ambiental

C-E-82

Corral del Coll de Raca (Mas de

BC

EC/Integral

48

Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les activitats representatives de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les activitats representatives de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les activitats representatives de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les activitats representatives de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, d).: construcció o instal·lació
vinculada a les activitats representatives de l’àmbit local
Es tracta d’un conjunt d’edificacions menors
d’arquitectura popular única i, per tant, singular a l’àmbit
local representativa de les formes de vida tradicional i, per
això, s’incorpora com a bé catalogat
Decret 62/2011, art. 2, e).: es tracta d’un lloc vinculat a
esdeveniments i records del passat, i a tradicions i
creacions culturals amb un valor rellevant per a la
memòria popular local
Es tracta d’una edificació menor d’arquitectura popular
única i, per tant, singular a l’àmbit local representativa de
les formes de vida tradicional i, per això, s’incorpora com
a bé catalogat
Es tracta d’una edificació industrial menor única i, per
tant, singular a l’àmbit local representativa de les formes
de vida tradicional i, per això, s’incorpora com a bé
catalogat
Es tracta d’un paratge menor únic i, per tant, singular a
l’àmbit local vinculat a les transformacions en les formes
de vida tradicional per la seua contribució a la
construcció del port al Grau (1891-1902) i, per això,
s’incorpora com a bé catalogat
Es tracta d’un paratge menor únic i, per tant, singular a
l’àmbit local representatiu de les formes de vida
tradicional i, per això, s’incorpora com a bé catalogat
Es tracta d’una edificació menor d’arquitectura popular
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Quiqueretes)

C-E-83

Corral del Barranc del Malvestit

BC

EC/Integral

C-E-84

Caseta de peons de camins de l’antiga
N-340

BC

EC/Integral

C-E-85

Caseta de peons de camins de la
Carretera de l’Alcora

BC

EC/Integral

C-E-86

Séquia Major i xarxa de séquies

BRL

EEIL/Parcial

C-E-87

Xarxa de camins/quadra

BRL

EEIL/Parcial

C-E-88

El Pinar del Grau

BRL

JHIL/Parcial

única i, per tant, singular a l’àmbit local representativa de
les formes de vida tradicional i, per això, s’incorpora com
a bé catalogat
Es tracta d’una edificació menor d’arquitectura popular
única i, per tant, singular a l’àmbit local representativa de
les formes de vida tradicional i, per això, s’incorpora com
a bé catalogat
Es tracta d’una edificació representativa de les formes de
vida tradicional dels primers camins carreters i, per tant,
s’incorpora com a bé catalogat
Es tracta d’una edificació representativa de les formes de
vida tradicional dels primers camins carreters i, per tant,
s’incorpora com a bé catalogat
Decret 62/2011, art. 2, d).: es tracta d’un conjunt
d’instal·lacions vinculades a la cultura i a les formes de
vida tradicionals
Decret 62/2011, art. 2, d).: es tracta d’un conjunt de
construccions o instal·lacions vinculades a la cultura i a
activitats representatives de l’àmbit local
Decret 62/2011, art. 2, c).: es tracta d’un espai delimitat
producte de l’ordenació humana d’elements naturals
vinculat a les formes de vida tradicionals i a les activitats
representatives de l’àmbit local

M: Monument

LH: Lloc Històric

MIL: Monument d’Interés Local

JHIL: Jardí Històric d’Interés Local

EEIL: Espai Etnològic d’Interés Local

LHIL: Lloc Històric d’Interés Local

EC: Element Cultural

AVA: Àrea de Vigilància Arqueològica
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D - Determinacions generals a incorporar en el Pla General
Estructural

1) Entorns de protecció
Els entorns de protecció són aquells espais delimitats de forma
específica en cadascuna de les fitxes del Catàleg, o be amb caràcter
genèric per a totes aquelles troballes o elements que no hi figuren ara i
que podrien incorporar en el futur, que alberguen una àrea cautelar de
valor arqueològic, paleontològic o etnològic.
Tots els béns catalogats (BIC, BRL o BC) influeixen d’una o alta
forma en el seu entorn pròxim, de manera que qualsevol actuació dins
dels seus entorns de protecció haurà d'acollir-se a allò que disposen les
normes del Pla.
La raó de l'existència dels entorns de protecció és elemental i
consisteix a crear una superfície o anell de seguretat i vigilància
patrimonial que puga garantir la salvaguarda del bé catalogat i, alhora,
normalitzar el tractament urbanístic i territorial dels elements i conjunts
catalogats del patrimoni cultural. De forma genèrica, estes proteccions
han de vetllar perquè es respecten els tipus d’edificació tradicionals, així
com els materials utilitzats i la seua disposició i ordenació en els àmbits
urbans; mentre que en les àrees rústiques s’ha de preservar el paisatge
rural tradicional, tot evitant que el volum de les edificacions i
instal·lacions pertorben la seua contemplació.
Els elements i espais que figuren en el present Catàleg tenen tots
una delimitació del seu entorn de protecció, que queda justificat i
grafiat en cadascuna de les fitxes respectives de forma individualitzada.
En el cas específic del plafons o panells ceràmics exteriors, el seu entorn
de protecció és la façana on s’ubiquen, “sense que este fet supose la
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protecció material de la façana, sinó el manteniment d’unes condicions
d’ornament i permanència patrimonial adequades” (Decret 62/2011,
art. 11.3).
En aquells casos en què no existeix un entorn de protecció
delimitat, ja siga perquè es tracta de futures troballes o descobertes, o
bé per no haver estat establert i declarat legalment, caldrà ajustar-se als
criteris que determina la Llei 5/2007, disposició transitòria Primera, si es
tracta de BIC; o el Decret 62/2011, art. 11, en el cas de BRL; mentre que
en el cas de BC o EC s’hauran de garantir uns mínims de seguretat del
bé.
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2) Cauteles arqueològiques

2.1 - Normativa específica.
La normativa més específica i completa al respecte és la que
estableix la Llei del Patrimoni Cultural Valencià. La Llei, en el seu títol III,
que dedica al patrimoni arqueològic i paleontològic, determina no
només el règim d'autoritzacions i llicències a què han d’estar subjectes
les actuacions arqueològiques i paleontològiques, sinó també el de les
obres afectades per estes, el destí dels productes d'estes actuacions i el
règim de les troballes casuals.
L’articulat concret de la LPCV fa referència als següents aspectes:
concepte (article 58), actuacions arqueològiques i paleontològiques
(article 59), autorització d’actuacions (article 60), ús de detectors de
metalls i altres instruments d’anàloga naturalesa (article 60 bis), execució
d’actuacions arqueològiques i paleontològiques per l’Administració
(article 61), actuacions arqueològiques o paleontològiques prèvies a
l’execució de les obres (article 62), actuacions arqueològiques o
paleontològiques en obres ja iniciades (article 63), titularitat i destinació
del producte de les actuacions arqueològiques i paleontològiques
(article 64), troballes casuals (article 65), àrees de reserva arqueològica
(article 66), i restriccions a la publicitat de dades de l’Inventari referides
a jaciments arqueològics i paleontològics (article 67).

2.2 - Normativa genèrica.
De forma genèrica, la normativa vigent contempla alguns
aspectes a ressenyar com ara els següents:
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L'Ajuntament haurà de delimitar en el municipi les àrees
existents amb possibilitat de contenir restes arqueològiques i
paleontològiques (LPCV, art. 58.3).



El règim d’intervencions autoritzades en les Àrees de Vigilància
Arqueològica, els Espais de Protecció Arqueològica i les Zones
Arqueològiques està supeditat

a tot allò que es disposa a

l’article 62 de la LPCV.


El subsòl dels béns immobles de rellevància local té la
consideració

d’Àrea

de

Vigilància

Arqueològica

(Decret

62/2011, art. 13.1).


La mateixa consideració tenen, en els monuments d’interés
local, els àmbits compresos pels espais públics limítrofs, quan es
troben en àrees urbanes, i per 50 metres a comptar dels seus
límits exteriors, quan es troben en àrees no urbanes (Decret
62/2011, art. 13.2).



En la resta de béns que formen part del Catàleg, l’establiment
de cauteles arqueològiques en el subsòl o en el seu entorn de
protecció depén d’allò que s’establisca a la fitxa de catàleg
corresponent (Decret 62/2011, art. 13.3).

2.3 - Actuacions permeses a les àrees de protecció arqueològica.
Les actuacions que poden desenvolupar-se o estan prohibides a
les diferents Àrees de Protecció Arqueològica (Zona Arqueològica, Espai
de Protecció Arqueològica i Àrea de Vigilància Arqueològica) són les
següents:


Zona Arqueològica (ZA): queda prohibida qualsevol actuació de

desenvolupament urbanístic o afecció directa a la superfície i/o subsòl i
medi subaquàtic excepte la restauració, consolidació, rehabilitació total
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o parcial i l’estudi científic amb l’objectiu final de conservar i posar en
valor el jaciment.


Espai de Protecció Arqueològica (EPA): queda prohibida qualsevol

actuació de desenvolupament urbanístic o afecció directa a la
superfície i/o subsòl sense la realització d’una excavació arqueològica o
la intervenció arqueològica que dictamine la Conselleria competent.


Àrea de Vigilància Arqueològica (AVA): la realització de qualsevol

obra o actuació de desenvolupament urbanística amb afecció directa
a la superfície i/o subsòl i medi subaquàtic haurà d’estar prèviament
autoritzada per la Conselleria competent a partir de l’avaluació d’un
informe (estudi previ) sobre els possibles efectes de les obres o
actuacions urbanístiques projectades podrien ocasionar sobre el
patrimoni arqueològic; la Conselleria competent podrà demanar la
realització de diferents intervencions arqueològiques (prospecció,
seguiment d’obres, excavació total o parcial, estudis temàtics...) vist
l’estudi previ.

2.4 - Prospeccions arqueològiques i troballes.
La LPCV estableix que els ajuntaments, a través del seu
planejament urbanístic, hauran de delimitar les àrees del seu terme
municipal

que

poden

contenir

restes

arqueològiques

o

paleontològiques (article 58.3), que en ser aprovades per la conselleria
competent en matèria de Cultura s’inclouran al Catàleg de béns i
espais protegits, alhora que asseguren la seua subjecció en matèria de
protecció a allò que disposa l’article 62 de la referida Llei.
D’altra banda, el Decret 62/2011 recull que correspon als
ajuntaments exercir en primer terme les mesures de gestió i disciplina
urbanística sobre els béns (article 9.1). Per estos motius, la normativa del
Pla General Estructural incorpora les següents determinacions que
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afecten la necessitat de prospeccions arqueològiques i etnològiques
prèvies al seu desenvolupament urbanístic:
 Els àmbits de jaciments arqueològics i elements d’interés
patrimonial catalogats en Sòl No Urbanitzable i en Sòl Urbà,
hauran d’atendre les cauteles previstes en este Catàleg en
matèria de protecció arqueològica.
 Les àrees de sòl que en l’anterior Pla General d’Ordenació Urbana
figuraven com a Sòl No Urbanitzable i que en el futur Pla
General Estructural passen a ser urbanitzables requeriran d’una
prospecció arqueològica prèvia abans de procedir al seu
desenvolupament urbanístic.
 Les àrees de sòl que al Pla General Estructural figuren com Sòl
Urbanitzable, però que encara no han estat desenvolupades
urbanísticament, requeriran d’una prospecció arqueològica
prèvia realitzada per personal tècnic competent, sempre que
esta actuació arqueològica no s’hagués fet amb anterioritat.
Com tota actuació arqueològica, haurà de ser autoritzada
expressament per la Conselleria competent en matèria de
cultura, tal com es regula a l’article 60 i següents fins l’article 67
de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià.
 En el supòsit de troballes arqueològiques casuals fora de les àrees
o espais de protecció delimitats al Catàleg, les persones
responsables de la promoció o construcció hauran de posar el
fet en coneixement de la Conselleria competent en matèria de
cultura o de l'Ajuntament de Castelló de la Plana en este cas
(qui informarà la Conselleria) en un termini de 48 hores, en virtut
del que disposa l'article 65 de la LPCV, a partir d’este moment
caldrà ajustar-se al que estipula el Títol III de la referida Llei de
Patrimoni.
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2.5 - Estudis previs arqueològics.
El Pla General Estructural vincularà l’elaboració d’un estudi previ
arqueològic a aquells actes subjectes a llicència que es produiran o
afectaran zones o elements supeditats a algun tipus de control
arqueològic.
En concret, i segons l’article 213 de la LOTUP, estan subjectes a
llicència urbanística, en els termes d’esta llei i sense perjuí de les altres
autoritzacions que siguen procedents d’acord amb la legislació
aplicable, tots els actes d’ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i
volada.
Tots estos actes, a més, estaran sotmesos a l’autorització de la
Conselleria competent en matèria de cultura sense el qual no es podrà
atorgar la llicència municipal corresponent.
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3) Cauteles etnològiques

La Llei del Patrimoni Cultural Valencià, al seu article 38, fixa un
seguit de criteris d’intervenció en monuments, jardins històrics i espais
etnològics que estan orientats a la preservació i l’acreixement dels
interessos patrimonials que varen determinar el seu reconeixement.
Ara, este Catàleg els incorpora perquè siguen d’aplicació a
qualsevol bé etnològic catalogat. Els criteris són els següents:
 La intervenció sobre un immoble o element etnològic respectarà
les seues característiques i els seus valors essencials. Es
conservaran

llurs

característiques

volumètriques,

espacials,

morfològiques i artístiques, així com les aportacions de diferents
èpoques que hagen enriquit els seus valors originals.
 Es preservarà la integritat de l’immoble o element etnològic i no
s’autoritzarà la separació de cap de les seues parts essencials ni
dels elements que en siguen consubstancials. Els béns mobles
vinculats com a pertinences o accessoris a un immoble o
element etnològic nomes podran separar-se’n en benefici de la
protecció i de la difusió publica d’aquell, o quan es produesca
un canvi d’ús i sempre amb l’autorització de l’administració
competent en matèria de cultura.
 Els

béns

etnològics

són

inseparables

del

seu

entorn.

No

s’autoritzarà el desplaçament d’aquests, tret que resulte
imprescindible per causa d’interés social o forca major.
 Podran autoritzar-se, sempre que hi haja alguna pervivència
d’elements originals o coneixement documental suficient d’allò
perdut, les reconstruccions totals o parcials del bé etnològic. En
tot cas, haurà de justificar-se documentalment el procés de
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reconstrucció que procurarà, en la mesura que les condicions
tècniques ho permeten, utilitzar procediments i materials
originaris.
 Queda prohibida la col·locació de rètols i cartells publicitaris,
conduccions aparents i elements impropis en els béns etnològics
catalogats,

així

menyscabar

o

com

de

impedir

tots

una

els

elements

apreciació

o

que

poden

contemplació

adequada.
 En cas que es trobe separat algun element original del bé
etnològic del qual formava part, es promourà la recuperació
dels que tinguen especial rellevància artística o històrica.
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Justificació i agraïments

El treball de memòria i catàleg de fitxes del patrimoni arqueològic
i etnològic del terme municipal de Castelló de la Plana que es presenta
ací no és, ni hauria de ser-ho definitiu, ni de bon tros, i totes les
aportacions futures haurien de ser benvingudes. Som conscients que
poden

haver-hi

mancances

o

oblits,

però

no

ho

han

estat

intencionadament, i en això el temps i els recursos hi tenen la seua part
de culpa.
El punt de partida però era ínfim, per no dir inexistent, i en alguns
casos s’ha arribat massa tard i el patrimoni arqueològic o etnològic ha
desaparegut o es troba força degradat. Esperem i desitgem que este
nou instrument, el Catàleg, puga servir per aturar les pèrdues, protegir i
conservar el patrimoni, i alhora garantir una difusió i posada en valor per
tal que el conjunt de la ciutadania de Castelló de la Plana puga gaudir
del seu llegat patrimonial.
Este Catàleg és fruit de l’equip tècnic que hi figura: Sergi Selma
Castell, arqueòleg; Reis Lloría Adanero, antropòloga; Francesc Xavier
Duarte Martínez, arqueòleg; Ramon Matamoros Granel, delineant; Juan
Miguel Guillamón Fabra, delineant; però és de justícia reconèixer la feina
de molta gent que ens ha ajudat a localitzar, identificar i comprendre
moltes de les troballes arqueològiques o dels elements i espais
etnològics que hi ha escampats per tot el terme municipal.

En l’apartat del patrimoni arqueològic, agraïm les aportacions de
Jesús López, Ferran Arasa, Artur Oliver, i altres arqueòlegs com Enric Flors,
Joaquín Alfonso, Neus Arquer o Joan Palmer.
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Catàleg de patrimoni arqueològic i etnològic

Castelló de la Plana

En l’apartat del patrimoni etnològic, hem contat amb una
col·laboració excepcional per part de Miquel Gòmez Garcés, i agraïm
també les aportacions d’Antoni Porcar Gómez, Ferran Olucha Montins i
Elena Sánchez Almela, així com l’ajuda de la Comunitat de Regants del
Pantà, del Sindicat de Regs de Castelló, de la Guarderia Rural de
l’Ajuntament de Castelló i de totes aquelles persones particulars que
propietàries d’algun bé patrimonial ens han permés i facilitat el seu
estudi.
En l’apartat institucional, este treball no hauria estat possible sense
l’interés i la constància de Consuelo Leal Jiménez (Arquitecta municipal i
Cap de la Secció de Desenvolupament Urbanístic) i del personal tècnic
de la Secció.
I finalment, volem agrair a la Direcció Territorial de Patrimoni de la
Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, i en concret a
Josep Casabó Bernad, l’ajuda i el suport perquè este catàleg arribés a
bon port.
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PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

CATÁLOGO DE PROTECCIONES
SECCIÓN I. PATRIMONIO CULTURAL
1. Patrimonio arquitectónico
2. Patrimonio arqueológico (fichas)
3. Patrimonio etnológico
4. Patrimonio histórico
SECCIÓN II. PATRIMONIO NATURAL
SECCIÓN III. PAISAJE

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

BARRANC DEL MALVESTIT

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-1

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

743795

4431208

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A09700009,
12900A09700010, 12900A09700011, 12900A09700012 (p), 12900A09700008 (p),
12900A09700007 (p), 12900A09700004 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BARRANC DEL MALVESTIT
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-1

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El barranc del Malvestit discorre en direcció sud-oest a buscar la rambla de la Viuda, però tot just abans de
connectar, la mota esquerra de la pròpia rambla obliga el barranc a dibuixar un traçat que discorre paral•lel a
aquella durant unes desenes de metres. Just al començament d’este espigó de separació estret, però que
domina les dues vessants i cursos hídrics, se localitza una gran concentració de material ceràmic a la vora
d’un camí de trànsit i per dins de camps actuals de tarongers.
Els camps de tarongers ocupen l’extrem d’una plataforma natural que està perfilada per la cota de nivell dels
100 metres. El camí discorre a trams sobre la roca natural, que aflora puntualment, i a la seua banda oriental
es localitza la concentració de ceràmica. Es tracta d’una zona amb cultius tradicionals de secà (encara hi ha
alguna olivera i algun garrofer fossilitzats) que han estat substituïts per tarongers regats amb aigua del pantà.
L’extrem més oriental de la plataforma i la banda septentrional (situada directament sobre el propi barranc)
s’han vist afectades igualment per la construcció de la séquia de la Foment. A tocar del seu recorregut s’han
fet després tot un seguit de terrasses i regularitzacions del terreny que han desvirtuat d’alguna manera la
topografia original de l’entorn.
La banda occidental del camí, que conforma la plataforma pròpiament dita, ha estat transformada també en
camps de tarongers mitjançant la construcció de marges i el recrescut de la superfície de cultiu, sepultant així
possibles restes arqueològiques en la zona.
L’emplaçament ocupa una posició visualment dominant sobre la rambla de la Viuda, tot i que actualment no es
detecta cap estructura construïda en superfície.
La ceràmica detectada en superfície té una certa continuïtat al llarg dels segles, des d’època islàmica fins a
època baix-medieval.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria

Cronologia:

s. IX-XI i XIII-XV dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí i feudal
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 6, p. 121-179.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BARRANC DEL MALVESTIT
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-1

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BARRANC DEL MALVESTIT
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-1

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ DE L'ALGEPSAR

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-2

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

755374

4436335

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00200089, 12900A00200112, 12900A00200117, 12900A00200119,
12900A00200088, 12900A00200111, 12900A00200113, 12900A00200116,
12900A00200118, 12900A00200108 (p), 12900A00200109 (p), 12900A00200095 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE L'ALGEPSAR
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-2

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Als peus del tossal del Racó de Raca, en el marge dret del barranc de la Magdalena, i just enfront del turonet
del Castell de la Magdalena, es localitza una concentració de materials ceràmics escampats en una zona
actual de pinar i parcialment transformada en camps de tarongers.
El jaciment se situa al capdavall del vessant muntanyenc i sobre les primeres superfícies planes de cultiu. En
concret, està situat a banda i banda del camí de l’Algepsar, molt a prop de la seua connexió amb el camí vell
de Barcelona, i sobre una gran plataforma que dibuixa un dels meandres més pronunciats del barranc del la
Magdalena. A més, l’emplaçament és punt d’intersecció també entre el referit camí de l’Algepsar i el camí que,
vorejant el castell per darrere, travessava el barranc esmentat.
El material ceràmic es localitza entre les cotes de nivell de 65 i 70 metres. L’àrea ocupada pel jaciment s’ha
vist alterada en els últims anys per la construcció de dos centres educatius, amb les seues dependències
annexes i les respectives zones d’aparcament.
La major concentració de ceràmica està situada en la banda dreta del camí, en l’espai que hi ha entre este i el
barranc, i on el domini de la vegetació correspon a un pineda relativament antròpica. L’extrem sud-est està
ocupat per un del centres esmentat. La banda esquerra del jaciment ha patit també transformacions agrícoles,
en convertir zones de secà o muntanya en camps de tarongers abancalats, que han remogut la superfície del
terreny. Més recentment, en el marge de ponent s’ha construït l’altre centre educatiu i, en construir la zona
d’aparcament, aparegueren restes ceràmiques.
La ceràmica pertany a dos èpoques ben diferents: un període iberoromà i un altre medieval islàmic. En
qualsevol cas, no s’ha detectat la presència de cap estructura construïda.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Assentament rural? , Alqueria
Adscripció cultural: Iberoromana
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Cronologia:

s. III-I a.C. i s. IX-XI d.C.

Medieval andalusí
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE L'ALGEPSAR
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-2

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMÍ DE L'ALGEPSAR
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-2

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ DE SANT JOSEP

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-3

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

753549

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15400024,
12900A15400025, 12900A15400026, 12900A15400034, 12900A15400035,
12900A15400017, 12900A15400018, 12900A15400019, 12900A15400020

FOTOGRAFIA GENERAL

4428848

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE SANT JOSEP
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-3

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
En l’interior de l’angle que dibuixa la confluència del camí de Sant Josep amb el Caminàs, en plena horta de
Censal i a l’extrem sud-est de la població, es localitza una dispersió de ceràmica, més aviat escassa, però
molt coincident amb les notícies de troballes anteriors realitzades fa dècades.
La zona presenta actualment un alt grau d’abandonament dels camps amb la recent urbanització limítrof de la
construcció de la ronda sud.
El jaciment ocupa un emplaçament significatiu vora la via antiga del Caminàs, i justament a la part de dalt per
on la creuava l’antic traçat del barranc de Fraga. Un traçat i un barranc que es van anar difuminant a partir de
mitjans del segle XIX per una gran transformació agrícola de la zona.
El material ceràmic és escàs però significatiu. L’entorn dominant són els camps de tarongers, majoritàriament
abandonats. En la zona no es va poder identificar cap estructura arqueològica construïda.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la ?

Cronologia:

s. II-III dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 6, p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón
de la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 139-145.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE SANT JOSEP
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-3

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMÍ DE SANT JOSEP
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-3

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ DE TAIXIDA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-4

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754866

4431375

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A14300045, 12900A14300044, 12900A14300046, 12900A14300055, 12900A14300056,
12900A14300057 (p), 12900A14300058 (p),
12900A14300047, 12900A14300048, 12900A14300084, 12900A14300085, 12900A14300077,
12900A14300076, 12900A14300050, 12900A14300051, 12900A14300052, 12900A14300053,
12900A14300054, 12900A14300010, 12900A14300011, 12900A14300012

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE TAIXIDA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-4

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Al bell mig de la partida de Taixida, on hi ha una proporció considerable de camps de cultiu prou extensos i
amb un desnivell escàs, que oscil•la entre les cotes de nivell dels 10 i els 8 metres, es localitzen fins a tres
concentracions homogènies de materials ceràmics de certa entitat, intercalades alhora amb altres extensions
de camps totalment abandonats.
Els materials ceràmics són presents en camps actualment plantats de tarongers i en plena producció. Dues de
les concentracions de ceràmica estan associades a la presència de sengles casetes de camp modernes, una
habilitada com a residència i l’altre cas són varies dependències, algunes de les quals en estat
d’abandonament.
En l’entorn immediat de les casetes o a pocs metres de distància d’estes hi ha també unes acumulacions de
grans blocs de pedra tallada, de gres i calcària, amb unes dimensions semblants que s’acosten als 50-55 cm
de llargària, 25-30 cm d’amplada i un gruix aproximat de 15 cm. En un cas els blocs de pedra han estat
aprofitats per cobrir la séquia de reg i en l’altre fan una mena de marge divisori entre camps, sense més
filades que la pròpia de les pedres que descansa sobre la terra vegetal.
El jaciment ocupa un emplaçament òptim entre els camins de Taixida al sud, el camí de la Plana al nord i el
Caminàs a l’oest. La ceràmica pertany a dos èpoques ben diferents: un període medieval islàmic i un altre
baix medieval. Hi ha algun fragment d’època romana que deu correspondre a una incursió del jaciment proper
de Lledó.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. IX-XIII i s. XV-XVI

Baix-medieval
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE TAIXIDA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-4

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient
2 - Blocs de pedra treballats (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Manteniment / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMÍ DE TAIXIDA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-4

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ DE VINAMARGO

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-5

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754174

4428081

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15500281, 12900A15500282, 12900A15500283, 12900A15500277, 12900A15500271,
12900A15500273, 12900A15500148, 12900A15500131, 12900A15500139 (p),
12900A15500140, 12900A15500141, 12900A15500142, 12900A15500143, 12900A15500146,
12900A15500147, 12900A15500272, 12900A15500274, 12900A15500275, 12900A15500276,
12900A15500278, 12900A15500279, 12900A15500284, 12900A15500332

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE VINAMARGO
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-5

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí de Vinamargo s’inicia en el mateix Caminàs en direcció a la mar. En un tram intermedi del camí, a uns
600 metres del Caminàs, sobre el marge esquerre i just enfront de les restes d’una vil•la romana situada a
l’altra banda del camí, es localitza una mena de mota o elevació paral•lela a este que s’estén cap al nord. Es
tracta d’una franja de terreny més o menys anivellada, amb camps de cultiu destinats a horta de regadiu, que
s’estenia fins el llit i traçat original del barranc de Fraga. En definitiva, una franja de terreny limitada al nord per
l’antic barranc, al sud pel camí i a l’est per un altre camí secundari que duia a l’alqueria de les Monges, que
oscil•la entre les cotes de nivell dels 10 i els 13 metres.
En diferents zones d’esta àrea s’han localitzat concentracions de ceràmica, fins un total de quatre, tot i que la
més significativa es troba en els bancals que limiten directament sobre el marge del camí. Val a dir que hi ha
molts camps abandonats des de fa temps.
La zona no sembla haver estat massa alterada, més enllà de la seua transformació en horta de regadiu. Al
capdamunt de la mota, i en una posició molt centrada, hi ha encara una alqueria o caseta de camp moderna,
sense que es detecte, però, la presència de cap resta d’estructura construïda anterior.
Les restes de ceràmica presenten una certa diversitat i corresponen a diferents períodes històrics (ibèric,
romà, islàmic i modern), però amb una clar domini de l’època romana. Les diferents concentracions de
materials ocupen superfícies variables de 1.500, 2.600 i 3.100 m2 respectivament, i la més gran de 10.200
m2. El jaciment podria tindre relació o certa continuïtat amb la vil•la romana excavada just enfront, a l’altra
banda del camí, mentre que els materials més recents poden relacionar-se amb interferències pròximes o
amb les transformacions contemporànies de l’espai agrari guanyat a l’antic barranc.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la ?

Cronologia:

Adscripció cultural: Ibèrica
Registre de materials:

s. V-IV aC, I-III, XI-XIII, XVIII-XIX dC

Romana
Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Moderna
Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE VINAMARGO
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-5

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMÍ DE VINAMARGO
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-5

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ VELL DE LA MAR

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-6

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754496

4429509

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15100040, 12900A15100041, 12900A15100042, 12900A15100028, 12900A15100039,
12900A15200019,
12900A15100022 (p), 12900A15100026, 12900A15100027, 12900A15100029, 12900A15200018,
12900A15200020, 12900A15200021, 12900A15200022

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ VELL DE LA MAR
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-6

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí vell de la Mar iniciava el seu recorregut des de el mateix nucli antic de la ciutat, però ara es troba
distorsionat per l’actual trama urbana que arriba fins la ronda sud, quasi immediat al Caminàs. El camí vell
travessa esta via antiga i, a poc més de 200 metres de distància, es localitzen una sèrie de concentracions de
ceràmica a banda i banda del camí. Es tracta d’un tram on el camí discorre molt més fondo que els camps de
cultiu situats en els marges laterals.
Els marges són talussos de terra antics i no es tracta d’aportacions de terra per a recréixer els bancals de
l’horta. De fet, es tracta d’una zona relativament plana, amb poc desnivell (entre les cotes de nivell dels 11 i
els 9 metres), i envoltada per dos braços d’una fila de reg, la Fila dels Dos Ulls, que rega les respectives
motes del camí: el braç dret pel sud i el braç esquerre pel nord.
La dificultat o impossibilitat de prospectar alguns camps, pel seu grau d’abandonament, ha determinat la
presència de diferents àrees de concentració de materials ceràmics discontinues, però netament relacionades.
Hi ha dues àrees menudes de 750 i 1.500 m2 respectivament, i una molt més gran i compacta al marge
esquerre del camí de quasi 7.000 m2. Molts dels camps no presenten cap tipus de vegetació arbrada i, és
precisament en aquells on s’ha produït la seua transformació recent en horts de tarongers, on es localitzen
també les majors concentracions de ceràmica.
Les restes de ceràmica corresponen a dos períodes netament diferenciats: un romà i l’altra medieval islàmic.
D’altra banda, el material no apareix barrejat de forma indiscriminada, i poden identificar-se àrees de major
concentració per a cada període.
A l’extrem oriental del jaciment es localitza una antiga alqueria o casa de camp que encara conserva restes de
parets medievals. En concret, es tracta de fàbriques de tàpia valenciana que permeten pensar en l’existència
d’alguna construcció del segle XV, que després fou reutilitzada parcialment en l’edificació moderna.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la ? Alqueria ?

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. V-IV aC, I-III, XI-XIII, XVIII-XIX dC

Medieval andalusí i feudal
Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ VELL DE LA MAR
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-6

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient
2 - Restes murs de tàpia en antiga alqueria (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMÍ VELL DE LA MAR
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-6

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ VELL DE RIBESALBES

Classe:

BC (Àrea de Vigilància Arqu

Codi:

C-Q-7

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

4428514

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15800028, 12900A15800027, 12900A15800031,
12900A15800018, 12900A15800026, 12900A15800029, 12900A15800032, 12900A15800033,
12900A15400061, 12900A15400065

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ VELL DE RIBESALBES

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqu

C-Q-7

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí vell de Ribesalbes comença el seu recorregut a partir del Caminàs, just en l’encreuament on es troba
l’ermita de Sant Josep, i pren direcció cap a l’oest. Es tracta, en realitat, de la continuació del camí de
Vinamargo que ve des de la platja.
El jaciment sembla estar ubicat a la banda meridional del camí. Durant les tasques de construcció del nou llit
del barranc de Fraga es localitzà una gran dispersió de materials ceràmics en els camps immediats al camí.
Els materials corresponien a època romana, medieval islàmica i també d’època moderna.
A més, la construcció esmentada del nou barranc ha obert una rasa de proporcions considerables que
travessa pel bell mig l’àrea potencial del jaciment.
També s’ha pogut localitzar algun material lític, de cronologia indeterminada, i la presència d’una mena de
sitja enmig d’un camp de tarongers. Es tracta d’un forat excavat al terra argilós, amb una boca
d’aproximadament 80 centímetres de diàmetre i una fondària imprecisa per trobar-se parcialment reblit de
runa fins a 1 metre de la superfície. La paret interior no presenta cap revestiment perquè la sitja està
excavada sobre un terreny molt compacte format per les argiles i les graves de sedimentació.
L’àrea amb restes arqueològiques ocupa una extensió plana de bancals que se situen entorn a la cota de
nivell dels 20 m.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Assentament rural?

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. I-II, XII-XIII, XVIII dC

Medieval andalusí
Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Moderna
Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ VELL DE RIBESALBES

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqu

C-Q-7

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient
2 - Restes d'una sitja (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMÍ VELL DE RIBESALBES
BC (Àrea de Vigilància Arqu

Codi:

C-Q-7

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CANET

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-8

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754129

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13400072, 12900A13400073, 12900A13400074, 12900A13300078, 12900A13300081,
12900A13300082, 12900A13300076, 12900A13400108, 12900A13400111, 12900A13400112,
12900A13300080, 12900A13300083, 12900A13300079, 12900A13300077, 12900A13300075,
12900A13300073, 12900A13300072, 12900A13300071, 12900A13300157, 12900A13200082,
12900A13200083, 12900A13200084, 12900A13200085, 12900A13400075, 12900A13400076,
12900A13400110, 12900A13400113, 12900A13400114

FOTOGRAFIA GENERAL

4433898

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CANET

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-8

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí vell de Canet connectava el Caminàs, a l’altura de Lledó, amb el camí de l’Horta, a l’altura de
l’emplaçament que hui ocupa l’ermita de Sant Roc, tot superant el llit del riu Sec en direcció nord.
Pels voltants d’este encreuament de camins nord-sud/est-oest, on l’any 1652 es construiria l’ermita de Sant
Roc de les Fontanelles aprofitant una antiga alqueria, és on es localitzen diverses concentracions de materials
ceràmics en superfície.
L’emplaçament ocupa un lloc oportú a l’entorn d’un aflorament natural d’aigua situat en l’extrem SW. En
realitat la zona es divideix en dues graderies de bancals grans, amplis i amb poc desnivell. La primera està
situada entre la séquia Major que transita pel nord i el camí de l’Horta més al sud, que discorre paral•lel a
aquella i passa a tocar de l’ermita, i se situa entre les cotes dels 11-10 metres; mentre que la segona graderia
s’ubica entre el referit camí de l’Horta i la zona d’aiguamolls de l’aflorament (on després s’iniciarà la séquia de
la Travessera), entre les cotes de nivell dels 9-8 metres.
La zona inferior era molt més extensa que la superior, però la construcció d’infraestructures con la via del
ferrocarril València-Barcelona, i la nova carretera de Castelló a Benicàssim, han reduït considerablement la
superfície en la part més meridional i propera al brollador.
Hi ha vàries àrees de concentració de materials ceràmics en àmbits totalment diferenciats del jaciment. Les
concentracions de ceràmica presenten un alt grau d’homogeneïtat interna i, alhora, són clarament diferents de
la resta. És a dir, el material no apareix barrejat de forma indiscriminada i es poden identificar àrees de
concentració diferents per a cada període.
Hi ha dues concentracions en el quadrant SW, que ocupen unes àrees aproximades de 738 m2 i 3.380 m2
respectivament, amb un domini absolut de material d’època romana. En el quadrant NE, l’extensió de material
ceràmic correspon a l’època medieval islàmica, i ocupa una superfície de 6.254 m2. Finalment, en el quadrant
SE, les dues concentracions de ceràmica fan, més o menys, 869 m2 i 1.429 m2 respectivament, i pertanyen a
un període baix-medieval.
Els camps estan, en l’actualitat, gairebé tots transformats en horts de tarongers i en plena producció, tret
d’alguns abandonats.
En tot el jaciment no hi ha cap edificació, tret de dues casetes molt recents i la referida ermita. No s’ha pogut
identificar cap estructura construïda anterior, i les reformes de l’ermita dificulten una lectura estratigràfica més
acurada de l’edificació.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la, Alqueria

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. I-II, IX-XII, XV-XVI dC

Medieval andalusí
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Baix-medieval
Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón
de la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 139-145.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de
Castellón de la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30
-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CANET

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-8

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CANET

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

PGE

Ortofoto

Cadastral

Codi:

C-Q-8

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL CASTELL DE LA MAGDALENA

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-9

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

755536

4435940

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00300048 (p),
12900A00300041, 12900A00300049, 12900A00300050, 12900A00300051, 12900A00300052,
12900A00200115 (p), 12900A00200121, 12900A00200122, 12900A00500001, 12900A00500002,
12900A00500004 (p), 12900A00500006 (p), 12900A00500007 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL CASTELL DE LA MAGDALENA

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-9

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El castell de la Magdalena està situat en un contrafort del vessant meridional de la serra del Desert de les
Palmes i, més concretament, en un altell lleugerament separat de la cresta de les Serretes, als peus del tossal
de Ribalta.
El turonet o altell de la Magdalena destaca sobre els camps immediats de cultiu, amb una alçada de quasi 111
metres al capdamunt, mentre que la cota als peus on acaba el vessant és de 50 metres. El promontori el
voreja per l’esquerra el barranc de la Magdalena, que discorre en direcció N/S, mentre que pel sud transita el
camí vell de Barcelona, en direcció O/E. Al nord se situen les Serretes i a l’est les restes de l’antiga cantera o
pedrera que abastí la construcció del port de Castelló i les seues esculleres.
Al capdamunt del turó hi ha el castell i l’ermita de la Magdalena. El primer és d’origen islàmic, i no sembla que
patís moltes transformacions posteriors. Domina en la seua construcció la fàbrica de tàpia, i compta amb
diferents recintes de muralles que tenen torres de planta circular i quadrada, així com multitud d’aljubs al seu
interior. L’ermita fou construïda a partir de 1451 aprofitant les dues sales d’un antic aljub d’aigua del castell
excavat a la roca, tot i que a mitjans del segle XVIII es reconstrueix tot el conjunt per a donar-li la configuració
actual.
El lloc és centre de pelegrinatge, tots els anys, amb motiu de la celebració de les festes fundacionals de la
ciutat. Un motiu pel qual al llarg del temps s’han succeït nombroses actuacions antròpiques (obertura de
camins d’accés, abancalament dels vessants, replantacions forestals, o la urbanització amb vials més
recentment), que han alterat l’entorn més immediat i, per tant, els nivells arqueològics del jaciment més
emblemàtic del municipi.
El castell vell està en fase de restauració, motiu pel qual s’estan fent intervencions arqueològiques intermitents
que van aportant noves dades al coneixement que es té del jaciment.
Mentre la ceràmica d’època islàmica es troba per totes bandes, la ceràmica romana es concentra al vessant
meridional i més cap a l’extrem SE, fins al camí vell de Barcelona (ara també conegut com camí de la
Pedrera).
Ara bé, des del segle XIX que es publiquen les primeres notícies sobre materials i troballes arqueològiques a
la zona, es coneguda la presència de material lític i ceràmica de l’eneolític, ceràmiques del bronze, d’època
ibèrica i també romana.
L’existència d’un poblat ibèric al cim del turonet sembla confirmat per la troballa de materials de l’època en
excavació, però el grau de conservació d’estructures sembla molt escàs, atés que amb la construcció del
castell islàmic es degueren arrasar les construccions prèvies.
També es parla a la bibliografia de zones amb enterraments romans, malgrat que les troballes més recents
estan documentant una necròpolis islàmica als peus del castell, en l’extrem SO, cap al barranc de la
Magdalena.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Poblat, fortificació, castell
Adscripció cultural: Ibèrica
Registre de materials:

Cronologia:

s. V aC - V dC, IX-XIII, XIV-XV dC

Romana
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Medieval andalusí i feudal
Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana
Ajuntament de Castelló, p. 139-145.
ARASA, F. (2001): La romanització a les comarques septentrionals del litoral valencià. Poblament ibèric i importacions
itàliques en el segles II i I a.C. Serie Trabajos Varios, 100, València.
BAZZANA, A. (1977): “Las excavaciones en la Magdalena de Castellón. Estudio del yacimiento y primeros resultados
arqueológicos”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 4, p. 175-202.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL CASTELL DE LA MAGDALENA

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-9

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / acceptable
2 - Restes de fortificació, muralles, torres i altres dependències internes (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

EL CASTELL DE LA MAGDALENA
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-9

CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ETNOLÒGIC
Secció: Patrimoni Cultural
Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
Denominació:

EL CASTELLET
BIC (Zona Arqueològica)

Classe:

Codi:

C-Q-10

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A12300007 (p),
12900A12300008, 12900A12300003, 12900A12200003 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

751116

4434512

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL CASTELLET

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-10

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El castellet és un plec rocós que s’alça vertical al bell mig d’un vessant muntanyenc, en l’extrem més
occidental de la serralada del Desert de les Palmes, i tot just al costat del Tossal Gros i la Joquera. El penyal
està situat a la capçalera del barranc de la Torreta o del Baladre, en el marge septentrional, però orientat a
migdia i fa de límit entre els termes municipals de Castelló i Borriol. Molt a prop, i per llevant, discorre la
carretera nova que passa pel Coll de la Garrofera en direcció a Borriol, que substitueix l’antic camí de la Costa
o dels Arriers que fou arrabassat per la cantera instal•lada en les proximitats.
En el tram inicial de l’esmentat barranc del Baladre, sobre el seu marge esquerre, es localitza un jaciment
significatiu del terme municipal, el qual té dues àrees clarament definides.
D’una banda, es troba la part superior del penyal, la més abrupta i esquerpa, sobre la qual es conserva una
fortificació medieval d’època islàmica amb retocs posteriors. D’altra banda, a sota de les penyes i en el
vessant menys abrupte i abancalat per a cultius es troben les restes d’un poblat del bronze, amb àrees
d’ocupació possiblement anteriors.
La vegetació densa de matolls i nombroses acumulacions de pedres soltes són freqüents en l’àrea del
jaciment.
El jaciment té perfectament estructurades i diferenciades dues zones. Al capdamunt del penyal hi ha la
fortificació medieval, sobre un replà d’escasses dimensions delimitat per parets verticals, que s’orienta E/O, i a
una cota de nivell de quasi 232 metres, mentre que la base està a només 190 metres. Es tracta d’una
construcció defensiva menuda, de planta regular apegada a la vora del penya-segat i adaptada a les
irregularitats de les roques. De fet, hi ha llenços de maçoneria de pedres regulars i travades amb morter que
semblen eixir de les mateixes roques naturals. La planta més o menys rectangular de l’edificació es completa
amb una torre de planta circular, de 3 m de diàmetre, lligada al conjunt però situada a una cota lleugerament
més baixa, en el camí d’accés al cim. La presència de ceràmica és molt escassa.
A la part inferior del penyal, i fins el llit del barranc, s’estén un vessant dividit en dues parts o àrees per un
espigó o paret de roca que descendeix quasi fins al barranc, i fortament abancalat per als cultius.
La zona oriental presenta un desnivell més suau i les terrasses s’adapten a les corbes de nivell. Es tracta de
la zona on hi ha major concentració de materials ceràmics i també fragments de molins manuals escampats
per una superfície superior als 7.300 m2, que hauria de correspondre amb l’assentament prehistòric. Per la
seua banda, a la zona occidental hi ha un abancalament més regular i de major pendent amb plantació de
pins. Les primeres notícies del jaciment situaven en esta zona un taller de sílex a l’aire lliure que correspondria
a uns moments d’ocupació precedents.
Per tot el jaciment, però especialment en la roca central que parteix el vessant es troben afloraments de
mineral de ferro i, fins i tot, una antiga explotació a la part baixa. Igualment, hi ha nombroses cavitats i
escletxes a la roca que podrien haver estat utilitzades coma a covetes sepulcrals. Sembla ser que es tractà
d’un assentament temporal o estacionari, pot ser subsidiari d’altres i lligat a l’explotació minera.
Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Poblat, fortificació, castell
Adscripció cultural: Bronze
Registre de materials:

Cronologia:

1800-700 aC / s. IX-XI / s. XIV

Medieval andalusí i feudal
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
ESTEVE, F. (1944): “Un poblado de la primera edad del Hierro en la Plana de Castellón”, Ampurias, VI, p. 141-154.
ESTEVE, F. (1965): “Los sepulcros de ‘La Joquera’, cerca de Castellón”, Pyrenae, I, p. 43-58.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de
la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
OLIVER, A.; FUERTES, J. M.; MORAÑO, I. (2005): El Castellet, Castelló de la Plana (Yacimiento emblemático en la
historiografía de la Edad del Bronze peninsula), Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL CASTELLET

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-10

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient
2 - Restes de fortificació, muralles, torres i altres dependències internes (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

EL CASTELLET
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-10

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

COSCOLLOSA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-11

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

752860

4432022

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13700223, 12900A13700222, 12900A13700176, 12900A13700177, 12900A13700178,
12900A13700179, 12900A13700180, 12900A13700181, 12900A13700182 (p), 12900A13700183,
12900A13700184, 12900A13700224

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

COSCOLLOSA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-11

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
A l’extrem nord-est del nucli urbà, encaixat entre la canalització del Riu Sec, la ronda nord, l’Avinguda de
Benicàssim i l’antic traçat del ferrocarril, hi ha una zona de futur desenvolupament urbà. Es tracta d’una zona
travessada per la séquia de Coscollosa que permetia el reg dels camps existents.
En els camps més propers a la séquia i, més concretament, entre la fila de Tosquella al sud i la fila de León al
nord, es localitza una concentració de ceràmica que confirma algunes troballes precedents.
La zona, que fins fa pocs anys estava plantada de tarongers, ha estat totalment abandonada. Es tracta de
camps grans i amplis amb poc desnivell, entorn a les cotes dels 23,5-22,5 metres.
La concentració de ceràmica ocupa una extensió lleugerament superior als 2.500 m2 i es troba situada just
per sobre de la confluència de les dues files de reg esmentades anteriorment. Els materials presenten una
gran homogeneïtat de pastes i formes que corresponen a un mateix i únic període històric, concretament
d’època medieval islàmica.
En l’àrea no hi ha cap construcció edificada moderna i tampoc s’ha pogut identificar cap estructura construïda
anterior, tret d’una antiga bassa d’amerar el cànem que es troba molt a prop de la séquia de Coscollosa.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria

Cronologia:

s. IX-XI dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

COSCOLLOSA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-11

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

COSCOLLOSA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-11

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

COSCOLLOSA / SENDA DE LA PALLA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-12

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

753238

4434087

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13300001,
12900A13300002, 12900A13300009, 12900A13300010, 12900A13300011, 12900A13300012,
12900A13300013, 12900A13300155, 12900A13300016 (p), 12900A13100053, 12900A13200048,
12900A13200049, 12900A13200050, 12900A13200051, 12900A13200052

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

COSCOLLOSA / SENDA DE LA PALLA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-12

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La senda de la Palla descendia del coll de la Garrofera, que marca el límit de terme entre Castelló i Borriol, i
s’endinsava per la partida de Coscollosa fins la séquia Major (després fins el camí dels Molins).
El tram inicial ha estat completament alterat per l’establiment al segle passat d’una cantera a cel obert. Mentre
que la part mitjana, encara en la partida de la Magdalena i fins la séquia de Coscollosa, anà transformant els
garrofers de secà en horts de tarongers després de la construcció del canal del pantà.
La senda de la Palla té una direcció O/E i es troba travessada pel camí vell de Barcelona, en direcció N/S. Al
seu encreuament hi ha una caseta de peons de camins (a l’angle SO), mentre que a la banda SE, entre el
camí esmentat (després convertit en el traçat de l’antiga N-340) i la séquia de Coscollosa (situada a llevant) hi
ha un parell de camps de grans dimensions i poc desnivell on es localitza una concentració de materials
ceràmics de certa importància.
La concentració de ceràmica es troba situada entre les cotes de nivell dels 24,5/26 metres, just vora el marge
meridional de la Senda de la Palla. Els materials presenten una gran homogeneïtat de pastes i formes que
corresponen a un mateix i únic període històric, concretament d’època romana.
Una vegada superada la séquia de Coscollosa, en direcció a l’horta, es troben un parell de concentracions
més de ceràmica, en els camps immediats i situats a banda i banda del traçat del camí de la senda.
En l’àrea hi ha alguna construcció edificada moderna, vora la pròpia senda, però no així en la zona de les
troballes, i tampoc s’ha identificat cap estructura construïda anterior.
Malgrat tot, la presència dels materials ceràmics confirma l’existència d’un jaciment romà que ja fou estudiat
als anys trenta del segle XX per Porcar. Les transformacions agrícoles esmentades descobriren les restes
d’una construcció que Porcar va poder documentar parcialment abans de ser destruïdes per complet.
Igualment es van recuperar molts fragments de ceràmica (fina de taula i també d’emmagatzematge), vidres i
metalls, així com diferents carreus i llosses de pedra.
Sembla que la construcció podria identificar-se amb un xicotet monument funerari en forma d’edícula o
capelleta, segurament relacionada amb l’assentament.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la

Cronologia:

s. I-III dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana
Ajuntament de Castelló, p. 139-145.
FLETCHER, D.; ALCÁCER, J. (1956): “Avance a una arqueología romana de la provincia de Castellón”, Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, XXXII, p. 135-164 i 183-187.
PORCAR, J. B. (1935): “Construcció romana de la Senda de la Palla”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
XVI, p. 229-235.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

COSCOLLOSA / SENDA DE LA PALLA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-12

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

COSCOLLOSA / SENDA DE LA PALLA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-12

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

COVA DE LA SEDA

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-13

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00300037 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

756310

4436431

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

COVA DE LA SEDA

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-13

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
En el vessant meridional de la muntanya de les Serretes, al costat oriental de l’altell de la Magdalena, i sobre
la cota de nivell de 130 m. s’obri una cavitat en vertical sobre la paret de roca nua. Es fa difícil de trobar per la
seua semblança amb d’altres abrics i cavitats que poblen l’entorn, i per una vegetació de matolls prou densa.
Es tracta d’un jaciment d’hàbitat en cova que també s’utilitzà després per a fer-hi enterraments. La boca
d’entrada a la cova és menuda, aproximadament 1,60 metres d’alçada i 1,40 metres d’amplada. L’entrada
dóna pas a una galeria de 5 m. de fonda i quasi 2 m. d’altura. A continuació hi ha un graó en la roca que
incrementa en 1,5 m. l’alçada del segon tram de galeria. Este segon tram té una llargada de 2,5 m. i
desemboca en una sala gran que té un altre graó respecte de la galeria d’altres 2 m. de fondària, fins els
sediments o dipòsits arqueològics que encara conserva.
La planta de la sala és gairebé circular, amb un diàmetre aproximat de 5 m. i una altura de 3,5 m. fins els
sediments. A la part del darrere o del fons s’inicia una nova galeria semblant a l’anterior que no fa més de 4 m.
de fondària. La cova té una superfície total lleugerament superior als 35 m2.
Actualment no es detecten materials arqueològics en superfície, tot i que encara s’aprecien els talls
estratigràfics dels sondejos realitzats en la darrera campanya d’excavacions feta l’any 1984, i que no tingué
cap resultat positiu atés l’alt grau d’arrasament dels nivells arqueològics.
De fet, la cova fou explorada per F. Esteve i J. Porcar als anys vint del segle passat, els quals replegaren
materials lítics, ceràmiques, comptes de collar i ossos cremats que donaren a conèixer poc després. L’any
1931 es feren algunes extraccions de terra que fou amuntegada a l’exterior i acabà rodolant vessant avall.
Anys després la cova fou utilitzada com a polvorí de la cantera pròxima de les Serretes, cosa que facilità
l’arrasament i la destrucció del jaciment. A este moment d’ús sembla que corresponen l’ampliació del segon
tram de la galeria d’entrada i la construcció de la galeria del fons, per a guanyar més espai. De fet, no consten
als dibuixos que feu Porcar de l’interior de la cova. Pel vessant pronunciat de la muntanya s’han anant
produint troballes de materials que segurament tenen la seua procedència en les terres extretes de la cova.
Els materials arqueològics recuperats al llarg del temps pertanyen a un horitzó comú que se situa en moments
avançats del neolític i del ple eneolític (entre els 3.500/2.000 a.E.) i amb una ocupació durant la transició al
bronze en què s’utilitzà probablement com a cova sepulcral.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Hàbitat en cova, enterraments

Cronologia:

3500 - 1900 aC

Adscripció cultural: Neolítica, Eneolítica
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de
la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1931): “Excursions i recerques arqueològiques. Les cultures en la Madalena”, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, XII, p. 107-114.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

COVA DE LA SEDA

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-13

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / acceptable
2 - Cova (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

COVA DE LA SEDA

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

PGE

Ortofoto

Cadastral

Codi:

C-Q-13

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

COVA DE LES MERAVELLES

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-14

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

742441

4434778

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A10000003 (p), 12900A10000011,
12900A10000008, 12900A10000012, 12900A10000013 (p), 12900A10000019, 12900A10000020
(p), 12900A10000025 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

COVA DE LES MERAVELLES

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-14

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Els contraforts del sud-oest de Mont de Cristina estan delimitats per la rambla de la Viuda al nord i a l’oest, i
pel barranc d’Almela al sud. És en este vessant meridional on es conforma una lleugera depressió que
canalitza les escorrenties de superfície cap al barranc esmentat, qui les condueix després fins a la rambla. Al
capdamunt de la depressió hi ha la boca d’una cavitat subterrània, la planta de la qual ocupa gairebé tot el
seu tram inicial.
En l’entorn més immediat i pròxim a l’entrada de la cova, entre les cotes de nivell dels 140 i 145 metres,
existeix una concentració de ceràmica considerable i dispersa per tota la depressió esmentada que, a trams,
es troba abancalada i cultivada, tant al centre del tàlveg com a les bandes. Els materials ceràmics s'estenen
per tota la depressió abancalada i són molt homogenis en pastes i formes, amb una adscripció cultural que pot
situar-se en el període andalusí, sense que es detectés la presència de ceràmiques de l’època del bronze ni
es trobés cap peça de sílex, que eren els materials tradicionalment associats a este emplaçament
arqueològic.
En l’àrea de dispersió ceràmica no s’ha pogut identificar cap estructura construïda, tot i que en el punt més
elevat que corona l'esmentada depressió hi ha un mas, conegut amb el nom de Mas de Pons o Mas de París,
que té dues parts edificades ben diferents. D'una banda, l'edifici principal de residència amb una planta
quadrada, que té poc més d'una centúria; mentre que a la part del darrere hi ha uns antics corrals, la
disposició (aparentment orientats cap a un pati central) i la planta dels quals (sales allargades i cobertes a una
aigua cap al pati interior) podrien indicar la presència d’una alqueria islàmica. Tot i això, els canvis recents en
l’edificació dificulten una lectura estratigràfica més acurada.
A l’interior de la cova ne es detectà la presència de materials ceràmics, tot i que el nivell de runa i enderrocs
és molt elevat, així com tampoc restes de pintures rupestres que apunten a una ocupació i cronologia
anteriors.
La cova té una boca de 4,5 x 2 m , amb esgraons artificials que donen accés a una sala molt alterada.
Continua després amb una galeria que porta a diferents sectors més o menys laberíntics, i arriba a la base
d’una segona boca d’accés en forma d’avenc, de 8 metres d’altura. El recorregut total és de 2.100 metres i el
desnivell de 25 metres.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria

Cronologia:

s. IX-XI dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de
la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

COVA DE LES MERAVELLES

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-14

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / acceptable
2 - Restes de possible alqueria andalusí en el Mas de Pons (a conservar) / material / bon estat
3 - Cova (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent
3 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

COVA DE LES MERAVELLES

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

PGE

Ortofoto

Cadastral

Codi:

C-Q-14

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EN RIERA / RAMELL

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-15

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754580

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13900088, 12900A13900080, 12900A13900063 (p),
12900A13900081 (p), 12900A13900089, 12900A13900092, 12900A13900093

FOTOGRAFIA GENERAL

4432161

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

EN RIERA / RAMELL
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-15

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí d’En Riera és la continuació del Caminàs en direcció nord, actualment comença només superar
l’emplaçament de la Basílica de Lledó, i a poc més d’un quilòmetre de distància travessa el riu Sec.
A uns 450 metres de distància del santuari, en direcció nord, i sobre el marge dret o oriental del camí es
localitza una concentració intensa de ceràmica en superfície, que permet acotar amb més precisió algunes
notícies i troballes anteriors.
Es tracta de tot un seguit de camps d’horta, molts dels quals ja han estat transformats en horts de tarongers, i
ubicats entre el camí d’En Riera i el Caminasset del Torrat. Són bancals amb superfícies molt àmplies i sense
quasi desnivell, que oscil•len entre les cotes dels 9,5 i els 9 metres.
La concentració de ceràmica es troba situada en els camps que envolten una antiga alqueria o casa de camp
abandonada. Just al davant d’estos camps i vora el camí d’En Riera hi ha actualment una parcel•la tancada,
que té una vivenda aïllada.
Els materials ceràmics presenten una gran homogeneïtat de pastes i formes que corresponen a dos períodes
històrics concrets: un d’època romana i l’altre baix-medieval.
En la zona es localitzen algunes edificacions modernes o alqueries de camp: una abandonada en l’àrea de
concentració de la ceràmica, de planta quasi quadrangular i coberta a dues aigües vessants als laterals; i una
altra, també abandonada, unes desenes de metres més al nord, de planta rectangular i coberta a dues aigües
vessants asimètriques cap als laterals.
Està última edificació està ubicada vora el camí i compta també amb una bassa per a amerar el cànem al
costat. Allí mateix es troben alguns materials de construcció reutilitzats que podrien correspondre a l’època
romana.
Entre elles destaca una motllura de pedra de grans proporcions, concretament fa 170 x 45 x 43 centímetres,
que està disposada a manera de banc corregut en un laterals de la porta i adossada a la façana principal
d’accés a l’habitatge. El brancal de la porta d’entrada també son blocs de pedra treballada reutilitzats.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la ?

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. I-III / XVII-XVIII dC

Baix-medieval
Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

EN RIERA / RAMELL
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-15

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

EN RIERA / RAMELL
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-15

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

FADRELL

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-16

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

753081

4427234

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15700185, 12900A15700186, 12900A15700187, 12900A15700189, 12900A15700197, 12900A15700196,
12900A15700193, 12900A15700194, 12900A15700199, 12900A15700202, 12900A15700178, 12900A15700179,
12900A06800030, 12900A06800021, 12900A06800046, 12900A15700169, 12900A15700170, 12900A15700171,
12900A15700176, 12900A15700177, 12900A15700180, 12900A15700181, 12900A15700182, 12900A15700183,
12900A15700184, 12900A15700188, 12900A15700190, 12900A15700191, 12900A15700192, 12900A15700195,
12900A15700198, 12900A15700200, 12900A15700201, 12900A06800019, 12900A06800020, 12900A06800023,
12900A06800024, 12900A06800025, 12900A06800026, 12900A06800027, 12900A06800044, 12900A06800045,
12900A06800047, 12900A06800048, 12900A06800049, 12900A06800053

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

FADRELL

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-16

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
A l’encreuament del Caminàs, direcció N/S, amb el camí de Fadrell, direcció O/E, i bàsicament a la banda
oriental, es localitza un jaciment de dimensions considerables i cronologia àmplia.
Hi ha diferents concentracions de ceràmica escampada per un perímetre gran al voltant de l’ermita actual de
Sant Jaume de Fadrell.
L’àrea d’ocupació del jaciment s’estén entre la séquia d’Almalafa-Vinamargo a l’oest (que discorre paral•lela al
Caminàs) i un camí menor que hi ha a mig trajecte entre esta séquia i la de Valero a llevant, on es produeix
una lleugera inflexió de les cotes de nivell (unes cotes de nivell que se situen entre els 17 metres a ponent i
els 13 metres a llevant respectivament). Al sud fixa el límit la fila d’Alegre i al nord un camí situat entre les files
del camí de Sant Jaume i la de la Viuda. En qualsevol cas, les restes no s’allunyen gaire del camí de Sant
Jaume de Fadrell, que discorre en direcció a la mar.
A mitjans del segle XX, Porcar assenyalava la presència d’abundant ceràmica romana pels voltants de l’ermita
i també de pedres treballades en les parets d’esta. Entre els carreus hi ha un fragment de motllura del
requadre que devia emmarcar el camp epigràfic d’una inscripció de grandària considerable. A més, anys
després, en restaurar l’ermita aparegueren més carreus treballats, entre els quals un fragment de la part
superior del frontó d’una ara.
La part davantera d’esta peça està decorada amb una fulla de palma (símbol corrent en la iconografia
funerària romana), però falta la part inferior on figuraria la dedicatòria al difunt. Estes restes es poden datar
entre els segles I-III i podrien correspondre a una vil•la.
Però, la major part dels materials ceràmics localitzats corresponen a uns períodes històrics molt concrets
d’època islàmica i baix-medieval, relacionats amb una alqueria de certa entitat i la posterior construcció de
l’ermitori.
Uns materials que són coincidents amb algunes troballes efectuades a l’entorn immediat de l’ermita després
d’efectuar-hi sengles excavacions. A l’aparcament de l’ermita es localitzà l’any 2003 una necròpolis islàmica
amb diferents enterraments sense cap tipus d’aixovar. I el mateix any també s’excavà una zona de gairebé
8.000 m2, on aparegueren estructures relacionades amb activitats de transformació i emmagatzematge de
productes agrícoles vinculades a l’assentament islàmic.
Esta segona àrea de troballes està situada a la part meridional del camí de Fadrell, just a sota del traçat de la
nova carretera d’accés al port de Castelló, i fou descoberta durant els treballs de la seua construcció. Les
estructures foren protegides i conservades davall el talús de la carretera.
D’altra banda, en un punt central del jaciment es troba un conjunt edificat format per diferents construccions,
que s’han anat adossant amb el pas del temps, i que hui conformen el complex arquitectònic de l’ermita de
Sant Jaume de Fadrell.
Les reformes practicades en l’edificació dificulta una lectura estratigràfica més acurada sobre totes i
cadascuna de les seues dependències.
Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la ? Alqueria

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. I-III / IX-XIII / XV-XVI dC

Medieval andalusí
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Baix-medieval
Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana
Ajuntament de Castelló, p. 139-145.
COLLADO, O.; NEBOT, E. (2008): “Memoria de la excavación arqueológica realizada en el yacimiento ‘Sant Jaume de
Fadrell’ dentro del proyecto de construcción de la nueva carretera al puerto de Castellón”, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, LXXXIV, p. 399-435.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

FADRELL

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-16

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / acceptable
2 - Restes de materials edilicis antics reaprofitats en les construccions posteriors de l'ermita (a conservar) /
material / bon estat
3 - Ermita i construccions annexes medievals (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent
3 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

FADRELL

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

PGE

Ortofoto

Cadastral

Codi:

C-Q-16

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

FONT DE LA REINA

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-17

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

756000

4434371

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A01000142, 12900A01000049, 12900A01000050, 12900A01100111, 12900A01300007, 12900A01300008,
12900A01300009,
12900A01000051, 12900A01000052, 12900A01000053, 12900A01000054, 12900A01000055, 12900A01000060 (p),
12900A01000061 (p), 12900A01000139 (p), 12900A01000140, 12900A01000141, 12900A01000143, 12900A01000144,
12900A01000145, 12900A01000146, 12900A01000147, 12900A01000148, 12900A01000149, 12900A01000150,
12900A01000151, 12900A01000152, 12900A01000153, 12900A01100105, 12900A01100106, 12900A01100112,
12900A01100113, 12900A01100114, 12900A01300001, 12900A01300002, 12900A01300003, 12900A01300004,
12900A01300005, 12900A01300006, 12900A01300010

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

FONT DE LA REINA

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-17

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La font de la Reina està ubicada en un emplaçament estratègic. Allí neix un brollador de gran magnitud que
abastia d’aigua corrent la zona pantanosa i de marjal del Quadro, a l’extrem NE del terme municipal i fins la
restinga de la platja per llevant i el llit del Riu Sec a migdia. A l’oest, el paratge es troba acotat per l’horta
tradicional de Castelló, que veu com la séquia Major aboca les darreres escorrenties a la zona dels ullals,
després de passar pel molí la Font.
Per sobre mateix del brollador discorre l’actual camí de les Vil•les, que en realitat és un tram més de la via
antiga del Caminàs en direcció a Benicàssim. I allí mateix, vora l’emplaçament de la més moderna ermita de
Sant Francesc (s. XVIII), neix el camí que duia al nord cap al castell de la Magdalena i el paratge del Desert.
Al voltant de tota esta cruïlla de camins es localitzen un seguit de concentracions de materials ceràmics en
superfície. En realitat es tracta de dues zones diferenciades. La primera d’elles està situada a sobre del camí
de les vil•les, entre este i el vell camí de l’horta que discorria paral•lel per sobre (hui en dia anul•lat pel traçat
de la nova carretera de Castelló a Benicàssim), la qual mantingué la vegetació i els cultius de secà fins fa molt
poc de temps. Es tracta d’un suau pendent, entre les cotes de nivell dels 8-10 metres, i amb terrasses àmplies
i planes on, de tant en tant, també aflora la roca natural. L’altra zona se situa a la banda meridional del camí
de les Vil•les i del camí de la Séquia de l’Obra, en la zona ocupada per bancals d’horta, amb una
transformació més intensa, i sobre unes cotes de nivell situades entre els 4-5 metres.
Hi ha fins a tres àrees de concentració de materials ceràmics en àmbits totalment diferenciats del jaciment.
Les concentracions de ceràmica presenten un alt grau d’homogeneïtat interna i, alhora, són clarament
diferents de la resta. És a dir, el material no apareix barrejat de forma indiscriminada i es poden identificar
àrees de concentració diferents per a cada període.
Hi ha una concentració en la banda septentrional del camí de les Vil•les, i a banda i banda del camí de la
Magdalena, que ocupa una àrea aproximada de 10.000 m2, amb un domini absolut de material d’època
islàmica. En la banda meridional, l’extensió de material ceràmic correspon a l’època romana, i ocupa una
superfície de gairebé 3.000 m2. Finalment, hi ha una franja de terra entre el camí de les Vil•les al nord i la
séquia Major al sud on hi ha una concentració de ceràmica, de poc més de 4.000 m2, també d’època islàmica.
En tot el jaciment no hi ha cap edificació, tret d’alguna caseta molt recent i la referida ermita. No s’ha pogut
identificar cap estructura construïda anterior, ni localitzar cap material lític com el recuperat en troballes
anteriors del segle XX.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la, Alqueria

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. I-II / IX-XI dC

Medieval andalusí
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana
Ajuntament de Castelló, p. 139-145.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de
la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1931): “Excursions i recerques arqueològiques. La Font de la Reina”, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, XII, p. 114-115.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

FONT DE LA REINA

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-17

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

FONT DE LA REINA

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

PGE

Ortofoto

Cadastral

Codi:

C-Q-17

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

FONT DE LA SALUT

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-18

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

755569

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00100018 (p), 12900A00100022 (p),
12900A00200021, 12900A00200022, 12900A00200023, 12900A00200024 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

4437777

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

FONT DE LA SALUT
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-18

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
En la zona de confluència de les dues capçaleres ubicades més al nord-oest del barranc de la Magdalena o
de l’Algepsar, a pocs metres de la ubicació de l’ermita de la Font de la Salut, i a l’inici del vesant, es localitzà
una concentració de ceràmica en superfície.
La zona està dominada per una coberta vegetal de pins i alguns arbustos baixos, just per sobre de la zona
estricta de confluència dels barrancs, que compta amb un parell de terrasses àmplies i planes dedicades al
cultiu.
El jaciment està situat vora el camí que s’enfila cap al tossal del Racó de Raca, per la seua banda
septentrional, ocupant una plataforma menuda orientada a migdia.
El material ceràmic és prou significatiu i s’escampa per una àrea que se situa entre les cotes de nivell dels
145/150 metres. La ceràmica presenta una gran homogeneïtat de pastes i formes perquè pertany a un únic
període històric: medieval islàmic. En l’àrea no s’ha pogut identificar cap estructura construïda associada amb
valor arqueològic.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria

Cronologia:

s. X-XII dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
PORCAR, J. B. (1931): “Excursions i recerques arqueològiques. Les cultures en la Madalena”, Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, XII, p. 107-114.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

FONT DE LA SALUT
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-18

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

FONT DE LA SALUT
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-18

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

ILLA GROSSA DE COLUMBRETES

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-19

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

---

FOTOGRAFIA GENERAL

815273

4422847

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

ILLA GROSSA DE COLUMBRETES

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-19

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Les Columbretes són l’arxipèlag més singular del territori valencià i configuren un dels ecosistemes insulars de major interés ecològic de
la Mediterrània. L’arxipèlag està format per una sèrie d’illots i esculls situats aproximadament a 31 milles nàutiques de la costa de
Castelló, o uns 56 km de distància, que conformen quatre grups diferenciats, als quals els dóna nom la major de cadascuna de les illes:
l’illa Grossa, la Ferrera, la Foradada i el Carallot.
En total, l’arxipèlag s’estén al llarg de 5 milles nàutiques, amb un total de 19 hectàrees emergides, de les quals, 14 corresponen a l’illa
Grossa, que és l’única habitada, on es localitza el far de Columbretes. La cota de nivell més elevada de tot l’arxipèlag correspon als 67
metres d’altura que assenyala un vèrtex geodèsic situat a tocar del far.
Les Columbretes estan assentades sobre un fons situat a uns 80 metres de profunditat, i són d’origen volcànic, aspecte fàcilment
apreciable en els materials que les formen i en el seu aspecte peculiar. La part emergida és reserva natural i està protegida per la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge des de l'any 1988. La reserva marina que envolta l'arxipèlag està gestionada
pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí des de 1990, actualment té 5.543 ha.
Visitades únicament per pescadors, contrabandistes i pirates fins a principis del segle XIX, la colonització de l’arxipèlag es va produir a
mitjans del segle XIX amb la construcció del far de l’illa (1856-1860). Els faroners habitaren l’illa de manera pràcticament continuada
durant més d’un segle, i només abandonaren les illes definitivament l’any 1975, quan es va automatitzar el far.
L’Illa Grossa dibuixa una forma circular oberta al NE –l’oratge bat predominantment de N/NE i S/SE, cosa que configura els penya-segats
característics dels vessants orientals de totes les illes– i al seu interior s’obri un port (port Tofinyo) o àrea d’aigües poc profundes, tot i que
arriba en alguns punts a cotes de -30/-35 m. de fondària. La part exterior de l’illa assenta sobre un pendent molt pronunciat que arriba fins
els -45 m., a partir de la qual se suavitza lleugerament fins la cota dels -80/-90 m.
L’Illa Grossa constitueix la quasi totalitat del grup situat al nord-est, i dibuixa una forma de mitja lluna. Té una longitud de nord a sud de
gairebé 800 m. i una amplada màxima de 200 i 150 m. en els seus extrem respectivament. Estos últims estan separats uns 400 metres, i
tenen cotes de nivell diferents, mentre que a la banda septentrional s’arriba als 67 m., en la part meridional no se sobrepassen els 45 m.
La badia interior té un diàmetre aproximat de 600 metres i està perfilada de penya-segats. L’illa disposa de tres punts de
desembarcament que consisteixen en escales treballades sobre la mateixa roca, una a llevant dins del port esmentat, i les altres dues a
ponent (l’escala d’Espanya al sud i l’escala del Rossí al nord), utilitzades en moments que el temporal era de llevant.
Es tracta d’un jaciment que es pot qualificar de maritimoterrestre, atés que compta amb troballes arqueològiques subaquàtiques (que són
les majoritàries) i també restes en terra,sense oblidar que és la presència de la pròpia illa qui dóna sentit i raó de ser a la presència de les
troballes en el fons del mar.
Les troballes arqueològiques a l’illa comencen als anys seixanta del segle XX, quan es descobreix el carregament d’un vaixell enfonsat
davant el penya-segat oriental, a una fondària de -30/-35 m. La seua càrrega estava formada per àmfores romanes del tipus Dressel 7-11
plenes de saladures. Posteriorment, a la dècada dels anys noranta es produïren noves troballes. Començaren amb la recuperació de dos
ceps d’àncores de plom d’època romana de tipus fix i sense cap tipus de decoració o inscripció, a 17 i 24 metres de fondària.
Les prospeccions realitzades després permeteren recuperar molts més fragments d’àmfores romanes, però també de ceràmiques
ibèriques i algunes peces medievals en diferents punts de l’interior de la badia. A la part externa de l’illa també es recuperaren fragments
d’àmfores romanes, concretament als peus de l’escala d’Espanya (del tipus Dressel 7-11), sense poder precisar l’extensió de les troballes
ni el tipus de jaciment. I l’any 2005 es va recuperar un fragment d’àmfora front l’escala del Rossí.
Per la seua banda, a terra s’han fet dues actuacions arqueològiques. La primera fou l’any 1990, quan s’excavà un enterrament ubicat a
l’interior d’un estret abric rocós, a la part central de l’illa, que es podria datar als segles XVII-XVIII. Posteriorment, l’any 1999 s’efectuà una
prospecció superficial de tota l’illa i quasi no es trobaren restes ceràmiques, però si que es detectaren tres possibles emplaçaments
susceptibles de contenir restes. Es tracta de cavitats rocoses que tenen unes dimensions reduïdes. Una se situa immediata a l’abric
excavat anys abans, l’altra al vessant oriental pròxim al far, i la tercera en la banya meridional, sobre el seu vessant sud.
El conjunt d’illots i esculls que conformen les illes Columbretes formen part important de la navegació antiga. En època romana,
l’emplaçament degué ser utilitzat per embarcacions de transport que realitzaven un comerç destinat a ports concrets de llarga distància.
El gruix de les troballes arqueològiques fixa una cronologia d’ús de les illes entre el segle II a.E. / II d.E., amb troballes esporàdiques del
segle IV-III a.E. Tot i que el moment de major tràfic sembla correspondre al segle I d.E. Finalment, l’illa deu haver estat freqüentada per
mariners, pirates i contrabandistes des del segle XVI fins el XX.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Derelicte, troballes, enterraments
Adscripció cultural: Ibèrica, romana
Registre de materials:

Lítics

Cronologia:

s. II aC - II dC / s. XVII-XX dC

Medieval
Ceràmics

Metàl·lics

Contemporània
Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 6,
p. 121-179.
FERNÁNDEZ, A. (1980): “Estudio de los restos arqueológicos submarinos en las costas de Castellón”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 7, p. 135-195.
FERNÁNDEZ, A. (1994): “Enterramiento humano hallado en l’Illa Gran (islas Columbretes, Castellón de la Plana)”, Quaderns de
Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 16, p. 301-305.
FERNÁNDEZ, A. (1995): “Presencia de Kalathoi en yacimientos submarinos valencianos”, Saguntum, 29, p. 123-130.
PASCUAL, R. (1975): “El pecio de Columbretes”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 2, p. 185-190.
PORCAR, J. B. (1933): “Les cultures de la plaja de Castelló”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XIV, p. 79-89.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

ILLA GROSSA DE COLUMBRETES

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-19

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentracions de ceràmica (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ILLA GROSSA DE COLUMBRETES
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-19

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LA JOQUERA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-20

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A12300002, 12900A12300007 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

751004

4434626

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

LA JOQUERA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-20

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El jaciment està format per un conjunt d’abrics i covetes situades en un tall nu de la roca natural, que foren
utilitzades per a fer enterraments. El conjunt està situat a la capçalera del barranc de la Torreta, front el Tossal
Gros i al darrere de l’emplaçament del Castellet, en l’extrem més occidental de la serralada del Desert de les
Palmes, i en el vessant de migdia. Les covetes es localitzen entre les cotes de nivell dels 220-238 metres, en
un front lleugerament escarpat de roca.
Les sepultures disposaven d’uns aixovars senzills i formats per alguna peça de ceràmica, material lític,
comptes de collar i botons perforats. Les restes òssies eren molt escasses i el seu estat de conservació molt
dolent. L’any 1926 foren excavades dues cavitats amb restes humanes per F. Esteve, qui assenyalava
l’existència d’altres dues buides i mig destruïdes.
Actualment la zona està abandonada, amb alguns garrofers aïllats i uns matolls que ho envaeixen tot. Es fa
difícil trobar les boques de les cavitats i als seus interiors domina la roca nua.
Resulta impossible trobar materials arqueològics en superfície atesa la densitat de la vegetació natural. Però
del material dipositat al Museu es desprén una cronologia que situaria els enterraments en un moment de
transició entre l’eneolític i l’edat del bronze, entre el 2000-1500 a.E.
Una primera cavitat té dos compartiments estrets i llargs disposats en angle recte, amb parets irregulars i una
planta que fa poc més de 2,5 metres de fondària i uns 70-80 centímetres d’amplada. La segona cavitat
presenta un vestíbul ample a la boca de poc més de 3 metres, que es fa considerablement estret en el tram
inicial, per a donar pas a una sala irregular i allargada, d’1,20-1,50 metres d’amplada i gairebé 5 metres de
llargada. La fondària de la part interior de la cavitat s’aproxima als 2 metres, que fou la zona excavada per
Esteve. En definitiva unes superfícies respectives de 3 i 10 m2 aproximadament.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Enterraments en cova

Cronologia:

2000 - 1500 aC

Adscripció cultural: Eneolítica, Bronze
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 6,
p. 121-179.
ESTEVE, F. (1944): “Un poblado de la primera edad del Hierro en la Plana de Castellón”, Ampurias, VI, p. 141-154.
ESTEVE, F. (1965): “Los sepulcros de ‘La Joquera’, cerca de Castellón”, Pyrenae, I, p. 43-58.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana,
Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
OLIVER, A.; FUERTES, J. M.; MORAÑO, I. (2005): El Castellet, Castelló de la Plana (Yacimiento emblemático en la historiografía de la
Edad del Bronze peninsula), Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

LA JOQUERA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-20

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Restes covetes d'enterraments (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

LA JOQUERA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-20

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LLEDÓ

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-21

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754365

4431683

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13900130, 12900A13900124, 12900A13800111,
12900A13900121 (p), 12900A13900125 (p), 12900A13900126 (p), 12900A13900128, 12900A13900129, 12900A13900131,
12900A13900132, 12900A13900133, 12900A13900134, 12900A13900135, 12900A13900136, 12900A13900137,
12900A13900138, 12900A13900139, 12900A13900140, 12900A13900141, 12900A13900142, 12900A13900143,
12900A13900173, 12900A13800112, 12900A13800113, 12900A13800114, 12900A13800115, 12900A13800116,
12900A14500003, 12900A14500004, 12900A14500005, 12900A14500006, 12900A14500007, 12900A14500008,
12900A14300001, 12900A14300002, 12900A14300003, 12900A14300004

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LLEDÓ

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-21

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La basílica de Lledó està ubicada vora la via antiga del Caminàs, en el seu marge oriental, i a pocs metres de
distància en direcció nord de l’encreuament d’esta via amb el camí de la Plana, que uneix la ciutat amb l’horta.
L’entorn immediat de la basílica és una zona fortament alterada per la seua urbanització (zones
d’aparcaments, jardins i habitatges residencials), bàsicament a la banda oriental del Caminàs.
Però, superada esta primera barrera immediata, la resta són camps de cultiu, majoritàriament camps de
tarongers en plena producció. Per la seua banda, el marge occidental del Caminàs ha mantingut la seua
fisonomia agrícola fins a pràcticament l’actualitat.
L’existència d’habitatges residencials i propietats no agrícoles ha dificultat en alguns punts la prospecció. Ha
estat en les zones més separades de la basílica que s’ha pogut trobar restes de materials ceràmics en
superfície, en quantitats poc abundants però significatives, sobretot al nord de la zona d’aparcaments actual i
a l’altra banda del Caminàs, així com més avall del camí de la Plana.
En definitiva, el material s’escampa per unes àrees de 1.800 i 1.500 m2 respectivament, que se situen en les
cotes de nivell dels 13 metres a la zona oest i els 12 metres en la zona oriental.
En general, tota la zona de la partida que volta l’emplaçament de Lledó presenta un desnivell molt escàs, amb
terrasses planes de grans dimensions (una altra cosa és la fragmentació parcel•laria actual), i travessada per
multitud de séquies i braçals de reg.
La ceràmica presenta una certa diversitat de pastes i formes perquè pertany a dos períodes històrics: romà i
medieval islàmic. Unes dades que confirmen els resultats obtinguts en l’única excavació realitzada a les
portes de la basílica fa tres dècades. En aquell moment es trobaren restes molt barrejades de materials
ceràmics que confirmaven, a banda de la presència en època baix-medieval i moderna, almenys dues fases
més antigues d’ocupació: medieval islàmica i romana.
Posteriorment, a principis dels anys noranta del segle passat es feren obres de condicionament de l’esplanada
situada al nord de la basílica i destinada a zona d’aparcaments, on aparegueren materials arqueològics variats
sense cap control arqueològic, corresponents a diferents períodes històrics.
La possible vil•la romana degué ocupar un indret en l’antic pujol que hi havia a la zona (conegut després com
a Pujol de Santa Maria del Lledó), però ja fou destruït i arrasat per la construcció de sitges i pous medievals
en assentar-se una alqueria islàmica. La posterior construcció de l’ermita (s. XIV) i les seues reformes
acabaren per canviar substancialment l’ocupació de la zona i les restes del subsòl.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la, Alqueria

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. I-III / IX dC

Medieval andalusí
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana
Ajuntament de Castelló, p. 139-145.
BOSCH, P. (1924): “Els problemes arqueològics de la província de Castelló”, Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, V, p. 81-120.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de
la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 101-107.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LLEDÓ

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-21

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentracions de ceràmica (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LLEDÓ

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

PGE

Ortofoto

Cadastral

Codi:

C-Q-21

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

MAS DE BOIRA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-22

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

755638

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00300044 (p), 12900A00300024 (p),
12900A00200091, 12900A00200085, 12900A00200084, 12900A00200083 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

4436482

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MAS DE BOIRA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-22

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Als peus del vessant occidental de Les Serretes, allí on el pendent se suavitza abans d’arribar al barranc de la
Magdalena, just pel seu marge esquerre, i més concretament a mig camí entre el Castell de la Magdalena i la
Font de la Salut, es localitza una zona amb dispersió de materials ceràmics en superfície.
La zona està actualment ocupada per bancals de garrofers abandonats i envaïts per matolls, i també per un
bosc de pins. La principal afecció del jaciment es degué produir quan es va abancalar el vessant i es posà en
cultiu la zona. A més, després, pel bell mig del jaciment es feu passar l’actual carretera del Desert, paral•lela
al barranc.
La vegetació de la zona és densa a causa de l’abandonament dels bancals de cultiu. Tot i això, les troballes
es concentren a la part oriental de la carretera, lleugerament allunyades del barranc, i al voltant de les restes
del mas de Boira.
Els materials ceràmics corresponen a un mateix període històric de l’edat del bronze, i venen a corroborar
altres troballes del segle XX en el mateix emplaçament.
Concretament, l’any 1923, Porcar va fer una xicoteta excavació arqueològica en este indret que permeté
documentar un possible fons de cabana, amb planta circular delimitada per llosses de pedra clavades al terra.
Es va trobar igualment molta ceràmica i molins de mà que correspondrien a un assentament permanent.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Assentament

Cronologia:

1500 - 1100 aC

Adscripció cultural: Bronze
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de
la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1931): “Excursions i recerques arqueològiques. Les cultures en la Madalena”, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, XII, p. 107-114.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MAS DE BOIRA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-22

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

MAS DE BOIRA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-22

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

MAS DE RAMBLA O DE TORRES

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-23

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00300048 (p),
12900A00300047, 12900A00200115 (p), 12900A00200114

FOTOGRAFIA GENERAL

755458

4436482

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MAS DE RAMBLA O DE TORRES
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-23

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El tossal de les Serretes té un vessant molt pronunciat a ponent que condueix directament sobre el marge
esquerre del barranc de la Magdalena. En l’extrem sud-oest d’esta xicoteta serralada, i ubicat a manera de
xamfrà, tot just a les esquenes del tossalet i castell de la Magdalena, es localitza una concentració de
ceràmica de certa densitat, escampada arreu del pendent abrupte i pronunciat.
Es tracta d’un vessant amb fort desnivell, ocupat per matolls i alguns garrofers i pins aïllats. La concentració
de ceràmica està situada entre les cotes de nivell dels 70 i dels 85 metres respectivament. Al seu davant i en
la part baixa del pendent, es trobava el mas de Rambla (actualment desaparegut i del qual només es
conserven restes dels fonaments i d’algun paviment interior).
Pel davant del mas passava, i encara es conserva en l’actualitat, un camí que travessa el barranc i connecta
amb el camí de l’Algepsar. En molts punts, la roca natural aflora sobre el camí i es conserven les carrilades
deixades pel pas de les rodes.
A hores d’ara es desconeix si es produí alguna reutilització d’estructures construïdes precedents, però el cert
és que, al costat, encara es conserva una caseta de pedra seca i un aljub amb volta de canó que recull l’aigua
del vessant de la muntanya.
L’àrea de dispersió de la ceràmica envolta totes estes construccions i d’altres mig ocultes de pedra seca que
hi ha al pendent de la muntanya.
El material ceràmic s’escampa per una superfície amb un fort desnivell de més de 15 metres, i presenta una
gran homogeneïtat de pastes i formes perquè pertany a un únic període històric: medieval islàmic.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria

Cronologia:

s. IX-X dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MAS DE RAMBLA O DE TORRES
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-23

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

MAS DE RAMBLA O DE TORRES
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-23

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

NECRÒPOLIS DE LLEDÓ

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-24

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754297

4431810

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13800105, 12900A13800104,
12900A13800090, 12900A13800089, 12900A13800088, 12900A13800087, 12900A13800086,
12900A13800085

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

NECRÒPOLIS DE LLEDÓ
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-24

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Vora la via antiga del Caminàs, i en el seu marge oriental, està situada la basílica de Lledó, a pocs metres de
distància en direcció nord de l’encreuament amb el camí de la Plana.
Just enfront de la basílica, i més concretament de l’esplanada d’aparcaments que hi ha a la seua banda nord,
es va construir fa pocs anys les noves dependències de l’antic asilo per a les persones grans.
El lloc escollit per a la seua construcció fou una parcel•la de grans dimensions existent en el marge occidental
del Caminàs, just abans de la derivació del camí d’En Riera. Es tractava d’una terrassa plana, amb poc
desnivell, sobre les cotes dels 13-14 metres, i encaixada entre una séquia de reg al darrere i el Caminàs al
davant.
L’excavació de l’any 2005, prèvia a la realització dels fonaments de l’edificació, documentà l’existència d’una
necròpolis d’època islàmica, amb un total de 32 inhumacions, totes elles de caràcter individual i en foses
simples sense superposicions.
No es va trobar cap aixovar que acompanyés els enterraments, però si la reutilització d’elements constructius
d’època romana (rajoles, fragments de teules i de dòlia) per a cobrir els cossos. La superfície excavada amb
restes arqueològiques s’aproximava als 1.150 m2.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Necròpolis

Cronologia:

s. IX-XIII dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
BENEDITO, J. et alii (2008): “Arqueología de la necrópolis andalusí del nuevo hogar ‘Verge del Lledó’ (Castellón)”, Boletín
de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXXIV, p. 463-474.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

NECRÒPOLIS DE LLEDÓ
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-24

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Enterraments (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

NECRÒPOLIS DE LLEDÓ
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-24

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL PLA DEL MORO

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-25

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

747533

4433047

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A10600015,
12900A10600011, 12900A10600012, 12900A10600013, 12900A10600014, 12900A10600016

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

EL PLA DEL MORO
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-25

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
En la partida del Bovalar, sobre el mateix camí de la Ratlla de Borriol (que delimita els dos termes municipals),
i a una distància de 300 metres al sud del Riu Sec, i poc menys d’1 Km de la Via Augusta, es localitza el
jaciment d’una vil•la romana.
Des de finals dels anys setanta del segle XX, la zona es va transformar de secà en camps regats de
tarongers. Els canvis afectaren sensiblement el jaciment, que veié com s’arrabassava progressivament l’alteró
sobre el qual s’assentaven les restes arqueològiques construïdes. De fet, l’ocupació de la vil•la s’estenia a
banda i banda del camí de la Ratlla, i les restes que es trobaven eren prou variades.
Porcar esmentava, a mitjans del segle XX, l’existència d’estes restes que, de tant en tant, afloraven a la
superfície. Però fou als anys noranta de la mateixa centúria que es construí la carretera CV-10, en el tram de
Borriol a Betxí, que es va fer a sobre del camí de la Ratlla, aprofitant el seu traçat.
L’actuació comportà la localització i posterior destrucció de diferents habitacions i un forn de la vil•la romana.
L’excavació de 1993 recuperà materials arqueològics molt variats, des de ceràmica a peces de teler o carreus
de pedra, vidre, metalls i ossos de fauna.
En definitiva, les restes semblen pertànyer a les dependències secundàries d’una vil•la romana que fou
ocupada entre els segles I-III d. E.
Hui en dia, en uns camps plantats actualment de tarongers i adjacents als vials esmentats, ocupant el que
queda de l’alteró en la zona a una cota de 111 metres (lleugerament per sobre dels camps veïns), i amb un
cert abancalament pel desnivell que es genera amb l’entorn (accentuat pel talús de la carretera), es localitza
una concentració de ceràmiques d’època romana, que resulten coincidents amb les cronologies aportades
anteriorment.
Esta circumstància permet pensar que no es va perdre tot el jaciment sota la carretera, sinó que, més aviat,
encara hi ha alguna part que podria mantenir un cert potencial arqueològic.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la

Cronologia:

s. I-III dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana
Ajuntament de Castelló, p. 139-145.
PORCAR, J. B. (1931): “Excursions i recerques arqueològiques. El Pla del Moro”, Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, XII, p. 198-202.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

EL PLA DEL MORO
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-25

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

EL PLA DEL MORO
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-25

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL PUJOL DE GASSET

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-26

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

756823

4429159

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

7093721YK5279S, 7093718YK5279S, 7093717YK5279S, 6993801YK5269S, 12900A05400046,
7093722YK5279S, 7093720YK5279S, 7093719YK5279S, 7093716YK5269S, 7093715YK5279S,
7093714YK5279S, 7093713YK5279S, 7093712YK5279S, 7093711YK5279S, 7093710YK5279S,
7093709YK5279S, 7093708YK5279S, 7093705YK5279S (p), 6893401YK5269S, 6894501YK5269S,
12900A05000063 (p), 12900A05000064, 12900A05000065, 12900A05000066, 12900A05000067

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL PUJOL DE GASSET

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-26

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El pujol de Gasset era un monticle de dimensions menudes situat en el Grau de Castelló, a uns 700 metres de
distància a la línia de costa i, més concretament, a tocar de la banda septentrional de la séquia de Patos, i poc
abans de la confluència d’esta amb el traçat del camí Serradal.
Actualment, el lloc està totalment urbanitzat, tret d’algun solar aïllat, per una trama de carrers urbans i blocs
d’edificis. A més, l’emplaçament està creuat per la carretera vella del Grau o Avinguda dels Germans Bou.
Ja fa més de 150 anys que en esta zona es venen fent troballes de materials arqueològics, algunes de gran
transcendència històrica. La localització d’estes troballes es fa cada vegada més difícil, pel procés de canvis
que genera la seua urbanització.
A grans trets, estes es poden ubicar al voltant del grup de cases de Sant Pere, construït l’any 1944, en el que
aleshores s’anomenava pujolet de les Oliveres. Aproximadament entre els carrers Mar Cantàbric i Carallot a
l’oest i l’est respectivament, el carrer del Remol al nord i més enllà de l’avinguda Germans Bou pel sud, fins a
la séquia de Patos que discorre en diagonal.
La realització d’alguns sondejos en esta àrea i en zones molt pròximes confirmen la presència de restes
arqueològiques en el subsòl, encara que estes apareixen d’una forma molt desigual i cotes ben diferents.
Des de la construcció de la carretera del Grau en 1847 i durant tota la segona meitat del segle XIX, s’han
produït moltes intervencions en la zona del Grau que tenien per objecte l’arrabassament dels nombrosos
monticles o pujolets que ocupaven la línia de costa enmig dels aiguamolls i marjals, per tal de reblir zones de
l’estany i ampliar les terres de cultiu.
L’any 1851, en el decurs dels treballs efectuats en el pujol de Gasset, es va trobar la famosa làmina de plom
enrotllada amb una inscripció ibèrica. Les seues dimensions fan 44,5 centímetres de longitud i 4,3 centímetres
d’amplària, i conté 154 signes.
A principis del segle XX es va rebaixar una quarta part del pujol, amb una potència extreta de quasi 3 metres
de fondària. Les terres els materials que podien contenir foren escampats pels voltants per a guanyar noves
zones de cultiu.
La següent afecció greu fou la construcció d’un grup de vivendes, durant la realització dels fonaments de les
quals aparegueren nombroses restes materials, majoritàriament ceràmiques.
Des de llavors no s’han deixat de produir troballes casuals en moments que s’ha remenat el subsòl. Una de
les més recents quan l’any 2003 es feu una canalització nova per a soterrar cables elèctrics per la vora de
l’avinguda Germans Bou, just al davant del grup de Sant Pere, amb l’aparició de molta ceràmica i blocs de
pedra.
Tot plegat, circumstàncies que confirmen l’extensió del jaciment a banda i banda de l’esmentada carretera.
El material recuperat en troballes i excavacions correspon a un mateix horitzó cultural de l’època ibèrica, i
correspondrien a un poblat que mantingué relacions comercials durant els primers segles de presència
romana a la zona, just fins el canvi d’era.
Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Poblat

Cronologia:

Adscripció cultural: Ibèrica
Registre de materials:

s. III-I a.C.

Romana
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 6,
p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana, Ajuntament de
Castelló, p. 139-145.
ARASA, F. (2001): La romanització a les comarques septentrionals del litoral valencià. Poblament ibèric i importacions itàliques en el
segles II i I a.C. Serie Trabajos Varios, 100, València.
FLETCHER, D.; ALCÁCER, J. (1956): “Avance a una arqueología romana de la provincia de Castellón”, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, XXXII, p. 135-164 i 183-187.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana,
Ajuntament de Castelló, p. 101-107.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL PUJOL DE GASSET

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-26

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Restes d'estructures soterrades (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL PUJOL DE GASSET

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

PGE

Ortofoto

Cadastral

Codi:

C-Q-26

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LA QUADRA DE NA TORA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-27

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

748769

4429798

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A07800009,
12900A07800005, 12900A07800006, 12900A07800007, 12900A07800008, 12900A07800010,
12900A07800011, 12900A07800012, 12900A07800013 (p), 12900A07800057 (p),
12900A07800059, 12900A07900007, 12900A07900008, 12900A07900009

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

LA QUADRA DE NA TORA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-27

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La quadra de Na Tora és un camí que, en la meitat meridional, sembla perpetuar i fossilitzar l’antic traçat de la
Via Augusta, des del camí dels Palos o carretera de Ribesalbes fins al límit del terme municipal amb
Almassora, en direcció al Riu Millars.
A una distància aproximada de 1.300-1.400 metres al sud del creuament del Riu Sec, i a la vora del camí, en
una antiga zona de secà a l’oest de la població, es localitza una concentració intensa de ceràmica en
superfície.
La zona de les troballes es va transformar al segle passat en horts de tarongers, però la construcció de
polígons industrials i el traçat d’infraestructures viàries recents han provocat un abandonament generalitzat de
l’activitat agrícola i dels camps. L’àrea presenta camps amplis i extensos amb poc desnivell, situats al voltant
de la cota dels 65 metres.
La concentració de ceràmica ocupa una superfície àmplia situada en els camps de cultiu que hi ha entre el
camí de la quadra de Na Tora i el nou traçat de la carretera N-340. Malgrat això, també es té notícia d’alguna
troballa anterior en camps més allunyats de la quadra i que ara han quedat ubicats a l’altra banda de la
carretera i les vies de servei paral•leles.
El jaciment ocupa un emplaçament significatiu vora la mateixa Via Augusta. En l’àrea no s’ha poguta
identificar cap estructura construïda (només una caseta per a eines del camp molt recent), però les troballes
són coincidents amb les notícies i dades que es tenia del jaciment fa dècades, malgrat que la seua localització
era una incògnita.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la

Cronologia:

s. I-III dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón
de la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 139-145.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

LA QUADRA DE NA TORA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-27

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

LA QUADRA DE NA TORA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-27

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

RAMELL

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-28

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754742

4431928

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13900111 (p), 12900A13900112, 12900A13900166, 12900A13900116, 12900A13900114,
12900A13900169, 12900A13900119, 12900A13900120, 12900A13900104,
12900A13900085, 12900A13900121 (p), 12900A13900122, 12900A13900123, 12900A13900125 (p),
12900A13900126 (p), 12900A13900115, 12900A13900113, 12900A13900117, 12900A13900167,
12900A13900168, 12900A13900105 (p), 12900A13900107 (p), 12900A13900108 (p), 12900A13900156,
12900A13900159, 12900A13900155, 12900A13900154, 12900A13900144, 12900A13900145

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

RAMELL

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-28

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Al bell mig de la partida de Ramell, ubicada a les esquenes de la Basílica de la Mare de Déu de Lledó i al nord
del camí de la Plana, es localitzen un parell de grans concentracions de ceràmica en superfície. En realitat
podria tractar-se d’una única concentració de gran abast perquè els intersticis corresponen a camps
abandonats.
Emmarcada, doncs, pel camí de la Plana al sud, i els camins d’En Riera i caminasset del Torrat a l’oest i a
l’est respectivament, s’estén una gran superfície de camps cultivats, actualment dominats pels horts de
tarongers, de grans dimensions i molt poc desnivell, ja que oscil•la entre els 10 i els 9,5 metres.
La zona està travessada per algunes séquies de reg que circulen, sovint, pels marges de camins secundaris
d’accés a algunes alqueries o cases de camp que existeixen.
La concentració de ceràmica ocupa una gran extensió i engloba una alqueria o casa de camp, al voltant de la
qual també es localitzen moltes restes constructives de cronologia antiga. Es tracta de nombroses lloses de
pedra i grans blocs desbastats que han estat reutilitzats en fer un marge entre camps o enllosar la part del
darrere de la referida alqueria. També s’hi troba algun bloc amb canaleta rebaixada al centre. En total s’han
comptabilitzat 17 blocs de pedra calcària que fan de mitjana 1 m de longitud i les amplàries varien de 25 a 40
centímetres.
L’alqueria té una planta rectangular amb coberta a dues aigües vessants cap als laterals. Els lluïts actuals
impedeixen una anàlisis més acurada de les seues fàbriques.
Els materials ceràmics presenten una clara diversitat de pastes i formes perquè corresponen a dos períodes
històrics clarament diferenciats: un d’època romana i l’altre medieval islàmic. A més, malgrat la barreja de
materials en alguns camps, el cert és que la ceràmica romana es concentra en la part meridional i occidental,
mentre que la ceràmica islàmica ho fa al darrere de la casa de camp esmentada i cap al nord.
En la zona hi ha altres alqueries de camp i edificacions modernes convertides en segones residències.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la ? Alqueria

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. I-III / IX-X dC

Medieval andalusí
Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

RAMELL

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-28

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / acceptable
2 - Blocs de pedra treballats (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Manteniment / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

RAMELL

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

PGE

Ortofoto

Cadastral

Codi:

C-Q-28

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LA RUÏSSETA

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-29

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

743595

4432666

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A10100197 (p), 12900A10100198, 12900A10100199, 12900A10100200, 12900A10100190
(p), 12900A10100189 (p),
12900A10100201, 12900A10100202

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LA RUÏSSETA

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-29

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
A la vora de la carretera de Castelló a Ribesalbes, sobre el marge septentrional, i entre el barranc del
Malvestit i la Rambla de la Viuda, hi ha un tossalet de poca altura, a 168 metres sobre el nivell del mar.
El tossal, on hi ha el mas de Ruís quasi al capdamunt, destaca enmig de l’entorn de camps cultivats de
tarongers, que s’apropen fins els peus de l’altell.
Per contra, el tossal conserva una vegetació molt densa de matolls i pinar, amb alguns bancals de garrofers.
En este emplaçament es localitza un jaciment singular del terme municipal, per ubicació i per diversitat.
De fet, es detecten diferents concentracions de materials ceràmics en superfície, els quals presenten
homogeneïtat de pastes i formes en cada cas i, alhora, diferències significatives entre elles tres. Unes
concentracions que ocupen superfícies que volten els 6.000 m2 cadascuna.
El jaciment correspon a un poblat del bronze situat al cim del turó, però greument afectat per les obres de
construcció, ja fa uns anys, d’una bassa d’aigua de proporcions descomunals, la qual s’excavà en el subsòl i
remenà els possibles nivells arqueològics. En superfície encara es troben algunes ceràmiques de l’època.
Per la seua banda, al vessant S/SE, aprofitant un lleuger anivellament natural del pendent, es localitzen
ceràmiques romanes indicadores d’un establiment d’esta època en aquella zona de l’emplaçament.
Finalment, al vessant S/SO, i orientat cap a la rambla, es troba ceràmica d’època islàmica. No s’ha pogut
identificar cap estructura construïda en superfície que es puga relacionar amb l’assentament, tret del mas
modern.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Poblat, Vil·la, Alqueria
Adscripció cultural: Bronze
Registre de materials:

Cronologia:

1800 - 800 aC / I-II dC / IX-XI dC

Romana
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Medieval andalusí
Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 6, p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón
de la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 139-145.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de
Castellón de la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 101-107.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LA RUÏSSETA

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-29

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LA RUÏSSETA

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

PGE

Ortofoto

Cadastral

Codi:

C-Q-29

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LES SERRETES

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-30

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

755819

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00300044 (p), 12900A00300043 (p), 12900A00300038 (p), 12900A00300025,
12900A00300046,
12900A00300045, 12900A00300042, 12900A00300040 (p), 12900A00300024 (p),
12900A00300048 (p), 12900A00200086, 12900A00200087, 12900A00200090

FOTOGRAFIA GENERAL

4436418

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LES SERRETES

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-30

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Les Serretes són una xicoteta serralada, orientada en direcció E/O, i situada just al darrere de l’altell de la
Magdalena i als peus del tossal de Ribalta, que té la seua cota més elevada en els 195,50 metres. Tot el
vessant meridional de la serralada es veié greument afectada per l’explotació d’una pedrera que l’arrabassà
pràcticament des de el camí vell de Barcelona (també anomenat després camí de la Pedrera) fins a la mateixa
carena.
A sobre de la cresta de la serralada es localitza un poblat de l’època del bronze, ja conegut des de principis
del segle XX, quan Porcar publicà les primeres notícies al respecte. En realitat es tracta d’un establiment
complex, que compta amb almenys tres recintes o àrees fortificades que es disposen de forma consecutiva,
però intermitent, a mesura que s’ascendeix en altura.
El substrat geomorfològic de la zona, bàsicament calcari, amb alguns intersticis de terres i margues
erosionades, proporciona una relleu adequat per a l’establiment d’assentaments d’altura en recintes fortificats.
De fet, es poden utilitzar els tallats i afloraments de la roca com a defensa natural i, amb una mínima actuació
constructiva, s’aconsegueixen àmplies recintes protegits i es dificulta enormement la seua accessibilitat.
La prospecció superficial s’ha vist dificultada per l’abundant vegetació de matolls que envaeix tot el vessant,
així com per l’abandonament d’alguns bancals que han vist com es van desfent també els marges de pedra en
sec. Al llarg de les Serretes s’ha documentat la presència de materials ceràmics que presenten una gran
homogeneïtat de formes i pastes perquè corresponen a un mateix període històric de l’edat del bronze. Així
com també alguns fragments de molins manuals, indicatius de la presència d’un establiment permanent.
A més, també s’ha identificat l’existència de murs que podrien correspondre a llenços de muralla i, fins i tot,
alguna planta de torre. Val a dir que la roca natural també ha estat condicionada en alguns punts per a millorar
el caràcter defensiu, com ara l’engrandiment d’algun fossat natural davant les muralles.
Es pot dir que el jaciment s’estructura en tres recintes escalonats sobre el vessant SE del tossal de Ribalta,
que aprofiten unes superfícies mínimes en altells consecutius. El primer recinte està situat a la cota dels 133
m, està orientat en direcció E/O, és el més menut de tots i el que menys restes constructives presenta.
A continuació hi ha el segon recinte, el de millor factura constructiva, amb restes de muralles i murs interns,
així com la presència d’una torre en l’extrem NE, accentuada per l’existència d’un tallat natural al darrere. El
segon recinte ocupa una llengua estreta de terreny, orientada en direcció SO/NE, i entre les cotes de nivell
dels 166-174 metres. En este recinte és on es troba més quantitat de ceràmica en superfície.
A continuació del segon recinte hi ha una defensa natural, incrementada per l’obertura d’un fossat, que
donaria pas al tercer recinte. Este últim situat sobre un promontori molt més esquerp, orientat igualment en
direcció SO/NE, entorn a la cota dels 190 m i amb un punt màxim central que arriba als 195 m. En esta zona
es documenta ceràmica i restes de la muralla, que culmina en l’extrem NE amb una mena de portal d’accés,
totalment derruït, que degué aprofitat un relleu prominent i natural de les roques per a ubicar-lo. Vora el portal,
a la banda septentrional del recinte, es troben encara alguns abrics i covetes de refugi.
Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Poblat fortificat

Cronologia:

1800 - 800 aC

Adscripció cultural: Bronze
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 6,
p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana, Ajuntament de
Castelló, p. 139-145.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana,
Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1931): “Excursions i recerques arqueològiques. Les cultures en la Madalena”, Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, XII, p. 107-114.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LES SERRETES

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-30

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / acceptable
2 - Restes d'estructures defensives (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

LES SERRETES
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-30

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TAIXIDA / CAMINÀS

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-31

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754515

4430981

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A14400006, 12900A14400007, 12900A14400012, 12900A14400074, 12900A14400002, 12900A14300064,
12900A14300067, 12900A14500021, 12900A14500022, 12900A14500026,
12900A14400001, 12900A14400003, 12900A14400004, 12900A14400005, 12900A14400008, 12900A14400009,
12900A14400010, 12900A14400011, 12900A14400075, 12900A14400079 (p), 12900A14300060, 12900A14300061,
12900A14300062, 12900A14300063, 12900A14300065, 12900A14300066, 12900A14300072, 12900A14500020,
12900A14500023, 12900A14500024, 12900A14500025, 12900A14500027, 12900A14500028, 12900A14500029,
12900A14500037

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TAIXIDA / CAMINÀS

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-31

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Entorn a l’encreuament que dibuixen el Caminàs i el camí de Taixida es defineix una àrea de bancals d’horta
amplis i amb poc desnivell intern, entre les cotes de nivell dels 13 i els 11 metres, malgrat que el camí de
Taixida, que discorre en direcció O/E cap a la mar, circula a una cota inferior i encaixat entre els bancals. La
zona resta ara immediata a la ronda Est que circumda el sòl urbà de la població.
A la banda occidental del Caminàs es tenien notícies de troballes arqueològiques que s’han pogut contrastar,
tot i que la concentració de ceràmiques resulta escassa, poc més de 900 m2. Hi ha molts camps abandonats
actualment, així com un centre educatiu construït fa uns anys i que ocupa tot el cantó SO de l’encreuament de
camins esmentat.
D’altra banda, al costat oriental del Caminàs s’han identificat dues concentracions de ceràmica, una menuda
al nord del camí de Taixida i una altra de grans proporcions al sud del mateix camí, amb 3.000 i 20.000 m2
respectivament. A més, hi ha molts camps limítrofs abandonats.
Els materials ceràmics hi són en alguns camps plantats actualment de tarongers, però les majors proporcions
apareixen en camps d’horta sense cap vegetació arbrada. Existeixen també varies casetes de camp de
factura contemporània que no guarden, aparentment, cap relació amb estructures construïdes d’èpoques
anteriors. Només a l’extrem NE s’ha identificat una caseta que aprofita tot un pany de tàpia valenciana
incorporada a la construcció. En el bancal immediat es conserva també una bassa de cànem moderna. La
ceràmica pertany a diferents èpoques: romana, medieval islàmica, baix medieval i moderna.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la, Alqueria

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. I-III / IX-XI / XV-XVI / XVII-XVIII dC

Medieval andalusí
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

baix-medieval
Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 6, p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón
de la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 139-145.
BAZZANA, A. (1978): “Vestiges de centuriations romaines et d’un itinerarire preromaine dans la plaine de
Castellón”, Archivo de Prehistoria Levantina, XV, p. 277-292.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TAIXIDA / CAMINÀS

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-31

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / acceptable
2 - Restes de murs de tàpia en una antiga alqueria (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TAIXIDA / CAMINÀS

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

PGE

Ortofoto

Cadastral

Codi:

C-Q-31

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TORRE DEL PLA DEL MORO / MAS DEL CIGALERO

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-32

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

747600

4432504

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A10900018 (p), 12900A10900015,
12900A10900014, 12900A10900016, 12900A10900006 (p), 12900A10900005, 12900A10600009
(p), 12900A10600024, 12900A10600025, 12900A10600026, 12900A10600027

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TORRE DEL PLA DEL MORO / MAS DEL CIGALERO

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-32

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El traçat del Riu Sec a l’est, el camí de la Ratlla de Borriol a l’oest i la carretera de l’Alcora (CV-16) al sud,
dibuixen una àrea triangular en l’extrem SO de la partida del Bovalar que dóna lloc a una sub-partida
denominada el Pla del Moro.
Al bell mig d’esta zona es localitzen les restes d’una torre de tàpia, de planta regular en un estat de
conservació prou dolent. La planta es fa difícil de definir per l’acumulació de runes, tot i això, es pot mesurar la
llargada del costat de ponent, el qual faria aproximadament 7 metres a la base, dels quals només 4,60 tenen
continuïtat en alçada, mentre que del costat meridional només resten visibles 2,35 metres de la base. La resta
de la planta queda oculta per les runes que s’acumulen en una plataforma indefinida.
El llenç de ponent conserva una alçada de 3,80 metres i es perfilen molt bé les diferents tongades de tàpia,
les quals fan 2,35 m de llargada i 1,16 m d’alçada, mentre que els forats de les agulles es disposen cada 80
centímetres. El gruix de la tongada fa 53/55 centímetres i disposa de calicostrat a les dues bandes.
L’entorn més immediat a la torre combina camps de tarongers per ponent i camps d’ametllers a llevant
(sempre a una cota de nivell que ronda els 103 metres), tot i que en tots dos casos es tracta de
transformacions recents del terreny que afectaren el jaciment. Els moviments de terra afectaren la part interior
de la torre, on aparegueren restes òssies i de ceràmica.
Per la seua banda, a uns 50 metres a l’oest de la torre es localitza el mas del Cigalero, una construcció que
s’adossa a les restes constructives del que degué ser l’alqueria islàmica associada a la torre.
De fet, el mas té dues parts edificades ben diferents. D'una banda, hi ha l'edifici principal de residència amb
una planta rectangular i situada sobre la banda de llevant, amb la façana i entrada principal orientada a l’est;
mentre que a la part del darrere, a la banda de ponent i del nord, es troben uns antics corrals i dependències
d’una sola altura en origen.
La disposició i la planta dels quals (sales allargades de 14,65/14,80 x 4,40 metres respectivament, amb
cobertes a una aigua i orientades cap a un pati central interior) podrien correspondre a la distribució d’una
alqueria islàmica.
Tot i això, els canvis recents en l’edificació han modificat la fisonomia d’algunes parts que dificulten una
lectura estratigràfica més acurada. Els canvis produïts en l’entorn més immediat del mas, fruit del seu ús
residencial, no permet localitzar restes ceràmiques en superfície, que si es troben en els camps de tarongers
immediats.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Torre i alqueria

Cronologia:

s. IX-XIII dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 6, p. 121-179.
PORCAR, J. B. (1931): “Excursions i recerques arqueològiques. El Pla del Moro”, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, XII, p. 198-202.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30
-36.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TORRE DEL PLA DEL MORO / MAS DEL CIGALERO

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-32

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient
2 - Restes de parets d'una torre de tàpia (a conservar) / material / deficient
3 - Restes d'antiga alqueria en el mas del Cigalero (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Restauració / alta / urgent
3 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

TORRE DEL PLA DEL MORO / MAS DEL CIGALERO
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-32

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TORRETA D'ALONSO

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-33

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A12300015,
12900A12300010, 12900A12300011

FOTOGRAFIA GENERAL

751626

4434259

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TORRETA D'ALONSO

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-33

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La Torreta d’Alonso és una construcció defensiva, de planta rectangular i tres altures, que respon a una
tipologia comú en la zona del litoral castellonenc. Es tracta d’un tipus de torre que es presenta generalment
aïllada i, en este cas concret, al capdamunt d’un turonet cobert per una vegetació arbustiva intermitent. La
seua planta fa 8,20 x 9,10 metres i té una alçada de 10,50 metres a la façana principal i lleugerament superior
al darrere.
La torre es data al segle XVI, probablement durant la primera meitat de la centúria i, és més que probable,
desmarcada del context generalitzat de les torres de vigia del litoral. La informació existent sobre la torre és
més aviat escassa i no es disposa de cap material arqueològic associat que permeta precisar la seua datació.
La torre està emplaçada en la part superior d’un turó menut, la cota de nivell correspon als 109 metres sobre
el nivell del mar, i l’orografia de l’entorn encara fa més relativa esta altura, atès que només sobreix una
desena de metres per sobre dels camps de cultiu que l’envolten actualment. De fet, el sistema de muntanyes
important que conformen el Tossal Gros, Penyeta Roja i la zona del Castellet actua com a teló de fons.
El turonet sobre el qual s’assenta la torre es disposa en direcció NE/SO, i es troba fortament abancalat pels
vessants E/SE i també O. L’extrem SO presenta major desnivell, ja que es troba delimitat pel barranc de la
Torreta o del Baladre, que discorre molt encaixat als peus de la Penyeta Roja.
La part superior del turó presenta dues superfícies relativament planes que la divideixen quasi per igual, una
d’elles situada a l’extrem SO i ocupada per la torre, i l’altra en la zona NE sense restes de construccions i amb
abundants afloraments de roca.
L’ocupació de l’emplaçament no sembla anar més enllà del moment de construcció de la torre al segle XVI.
De fet, ni el turó de la Torreta, ni un altre més menut i adjacent, on està el Mas de Blasco, contenen indicis de
cap ocupació històrica precedent.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Torre

Cronologia:

s. XVI-XVII dC

Adscripció cultural: Baix-medieval
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 6, p. 121-179.
FORCADA, V. (1984): “El castell d’En Nadal y la torreta Alonso”, Castelló Festa Plena, p. 62-63.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TORRETA D'ALONSO

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-33

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient
2 - Torre restaurada (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

TORRETA D'ALONSO
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-33

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL TOSSAL GROS

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-34

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

750367

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A12200020, 12900A12200026 (p), 12900A12200023 (p),
12900A12200021 (p), 12900A12200019, 12900A12200018 (p), 12900A12200004 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

4434369

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL TOSSAL GROS

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-34

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El tossal Gros és un cim situat a l’extrem nord de la partida del Bovalar, just al darrere de la Penyeta Roja i en
el límit amb el terme de Borriol. Pel nord dóna inici al barranc de la Torreta o del Baladre i pel sud al barranc
del Sol.
El seu cim està situat a la cota de 354 metres, i dibuixa una plataforma allargada que es disposa en una
orientació dominant N/S, tot i que la zona d’ocupació està abocada a llevant, sobre el pendent. El tossal, però,
compta amb un segon esperó, més menut però més alt (357 m) i en direcció E/O, que s’uneix al primer
mitjançant una xicoteta davallada (343 m). Tots dos punts elevats conformen el tossal pròpiament dit.
Hi ha presència de materials ceràmics escampats per la part superior del vessant oriental, essent el material
rodat pendent avall relativament escàs. És en esta banda i a tocar del cim que hi ha murs formant bancals a
sobre dels quals apareixen algunes possibles plantes d’habitació fetes amb pedra en sec, però actualment
molt destruïdes.
Just a la part alta i plana del tossal també es trobaven restes ceràmiques, així com indicis d’un probable
recinte defensiu tancat i construït en pedra en sec. En l’extrem nord, orientat cap al Castellet, hi ha un
aflorament de roques aprofitat i possiblement condicionat per a dificultar l’accés ala plataforma superior. Per la
seua banda, a l’extrem meridional, en el punt natural d’entrada a la part plana del cim, hi ha les restes del que
sembla una torre o element constructiu més consistent, tot i que actualment molt arrasat i cobert de vegetació
arbustiva.
En la plataforma oriental del tossal no hi ha gaire vegetació (matolls i algun garrofer aïllat), amb una coberta
vegetal prou escassa. La roca natural aflora contínuament i es localitzen alguns avencs i cavitats de
grandàries diferents. Algunes és possible que funcionaren com a sitges, però sovint estan mig omplertes de
pedres.
El material ceràmic s’escampa per una superfície de quasi 5.000 m2, i presenta una gran homogeneïtat de
pastes i formes perquè pertany a un mateix període de l’edat del bronze.
Per contra, a l’esperó occidental, amb desnivells més pronunciats i menor accessibilitat, domina una coberta
vegetal densa de matolls i de pins. També allí es detecta alguna alineació de pedres o estructura construïda,
però de difícil precisió, així com material ceràmic en superfície.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Poblat fortificat

Cronologia:

1800 - 800 aC

Adscripció cultural: Bronze
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 6,
p. 121-179.
ESTEVE, F. (1944): “Un poblado de la primera edad del Hierro en la Plana de Castellón”, Ampurias, VI, p. 141-154.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana,
Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
OLIVER, A.; FUERTES, J. M.; MORAÑO, I. (2005): El Castellet, Castelló de la Plana (Yacimiento emblemático en la historiografía de la
Edad del Bronze peninsula), Castelló.
PORCAR, J. B. (1931): “Excursions i recerques arqueològiques. Els despoblats prehistòrics en el Tossal Gros i el Castellet”, Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, XII, p. 202-204.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL TOSSAL GROS

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-34

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient
2 - Restes d'estructures defensives (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

EL TOSSAL GROS
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-34

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LA TRAVESSETA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-35

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

753774

4432011

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13800071, 12900A13800077, 12900A13800079,
12900A13800039, 12900A13800040, 12900A13800044, 12900A13800045, 12900A13800066,
12900A13800070, 12900A13800078, 12900A13800123, 12900A13800124 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

LA TRAVESSETA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-35

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La Travesseta (o travessera del Molí Darrer) és un camí que comunicava l’antic camí dels Molins amb el
Caminàs, poc abans d’arribar al riu Sec en direcció nord. El camí té el seu origen a l’alçada on estava ubicat el
molí Darrer (ara desaparegut, i just a sobre del seu emplaçament discorre ara la ronda nord de la ciutat.
Al començament del camí, des de la mateixa confluència amb el camí dels Molins, es localitzen dues
concentracions de ceràmica en superfície, una en cadascun dels marges. Al nord, sobre el marge esquerre
del camí la concentració de ceràmica ocupa una extensió lleugerament superior als 4.000 m2, mentre que al
sud, sobre el marge dret del camí, la concentració de ceràmica ocupa una extensió lleugerament inferior als
2.000 m2.
Es tracta d’una zona immediata al traçat de la Séquia Major, ocupada per camps d’horta, transformats en
horts de tarongers, amb unes grans superfícies i molt poc desnivell, al voltant de la cota dels 16 metres en la
part nord i dels 16,5 metres en la banda meridional.
La concentració de ceràmica ocupa una extensió lleugerament inferior als 2.800 m2 i es troba situada en la
zona immediata a la vora del camí. Els materials presenten una clara diversitat de pastes i formes que es
poden adscriure a dos períodes històrics: un més antic d’època medieval islàmica, i l’altre baix-medieval i
modern que podria tindre relació amb el molí que hi havia a la vora.
En la zona, i limítrof amb una de les concentracions de ceràmica, hi ha una alqueria o casa de camp moderna,
anomenada l’alqueria de la Rica. Esta edificació, però, ha estat reconvertida en residencia permanent i resulta
impossible cap anàlisi de les fàbriques.
D’altra banda, als anys 2002-2003 es van fer excavacions en un punt immediat al jaciment, concretament
sobre les restes de l’emplaçament del molí Darrer o Tercer Molí, afectat pel traçat de la ronda nord. Les
cronologies que es donen per a les restes constructives són molt recents, però es confirma la presència de
materials ceràmics que corresponen amb els períodes documentats en la prospecció. En qualsevol cas, no es
va poder identificar cap estructura construïda anterior.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria ?

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. IX-XVIII dC

Baix-medieval
Ceràmics

Metàl·lics

Moderna
Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

LA TRAVESSETA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-35

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

LA TRAVESSETA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-35

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL VALLÀS / CAMÍ VELL DE LA MAR

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-36

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754814

4429332

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15200051, 12900A15200050, 12900A15200055, 12900A15200057,
12900A15200038, 12900A15200039, 12900A15200049, 12900A15200052, 12900A15200053,
12900A15200054, 12900A15200056, 12900A15200058, 12900A15200059, 12900A15200060,
12900A15200061, 12900A15200068 (p), 12900A14900072, 12900A14900073 (p),
12900A15100019 (p), 12900A15100020 (p), 12900A15100021 (p), 12900A15100043 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

EL VALLÀS / CAMÍ VELL DE LA MAR
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-36

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
En el marge dret del camí vell de la Mar, a mig camí entre el Caminàs i el camí de la Donació, es troba l’ermita
de Sant Isidre i Sant Pere de Censal construïda en 1629-1631. Al darrere de l’ermita es localitzen dues
concentracions de ceràmica en superfície, una de menuda de 760 m2 i una altra molt més gran que supera
els 8.200 m2.
L’emplaçament ocupa una superfície relativament plana, entre les cotes de nivell dels 9-8 metres, formada per
camps extensos a la banda meridional del camí vell de la Mar, i just a sobre d’on comença el Vallàs o canalot
que replega les aigües sobrants de la séquia d’Almalafa i del braç dret de la Fila dels Dos Ulls.
Alguns dels bancals encara són d’horta, sense vegetació arbrada, mentre que d’altres estan plantats de
tarongers. És precisament en estos últims, després de produir-se la seua transformació, que es localitzen les
concentracions de ceràmica.
Coneguda la presència de materials ceràmics baix-medievals i moderns, probablement vinculats a l’ús de
l’ermita referida, s’han identificat també ceràmiques corresponents a un període medieval islàmic i també a
l’època romana. No s’ha identificat cap resta d’estructura construïda anterior a la pròpia edificació de l’ermita.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la ? Alqueria ?

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. II-III / IX-X / XVIII-XX dC

Medieval andalusí
Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Moderna
Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

EL VALLÀS / CAMÍ VELL DE LA MAR
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-36

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

EL VALLÀS / CAMÍ VELL DE LA MAR
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-36

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-37

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15600001,
12900A15600002

FOTOGRAFIA GENERAL

754142

4428051

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-37

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
A mig camí entre el Caminàs i el camí de la Donació, i enganxades sobre el marge meridional del camí de
Vinamargo, s’han excavat les restes d’una vil•la romana.
L’excavació ocupà una zona de 3.000 m2, la superfície afectada per les obres previstes del nou llit del barranc
de Fraga. De fet, les estructures excavades es prolonguen i s’introdueixen més enllà del tall estratigràfic que
resta al marge meridional de la zona excavada. L’àrea que restaria per excavar es desconeix.
Es tracta d’una vil•la àmplia amb diferents etapes constructives, ja siga estratigràficament com també en la
distribució espacial, amb vàries reformes i ampliacions. Té una estructura original de finals del segle I d.C.,
restes ceràmiques de finals del segle I d.C., i una ocupació continuada entre les segles II i V d.C. Hi ha una
ocupació esporàdica en els segles V-VI, amb almenys un abocador, i restes d’un altre dels segles X-XI.
La vil•la presenta una estructura ortogonal en què es diferencia una zona més residencial a l’est (pars urbana)
amb un pati menut i un impluvium i una sèrie d’estances al voltant, amb un pòrtic de columnes situat a l’est.
Enfront d’este pòrtic hi ha altres estructures, amb una zona descoberta i dues canalitzacions, amb una sèrie
d’estances molt arrasades que s’interpreten com a magatzems. En esta part es localitzen algunes estances de
la pars urbana, amb algunes columnes i diferents fases d’ocupació (s. II-IV), on destaquen les restes
amuntegades de tessel•les de mosaic de diferents colors, unes latrines o algunes estances de termes (natatio,
hipocaust, tepidarium, frigidarium amb basseta ...) i altres estances de difícil interpretació.
A la part central es troba un altre pati quadrat, del qual no queda el tancament pel nord, amb una sèrie
d’estances al voltant i amb un altre pòrtic a l’oest. En estes estances s’ha diferenciat unes latrines, una
estança amb dues dolia clavades al terra i una basseta amb entrada i eixida de teules, part d’un forn
ceràmic,... Este pati comunicava amb un altre situat a l’oest per un corredor amb les restes de les pollegueres
de dues fulles de porta en la part del pati central. El pati situat a l’oest també va patir diferents reformes i
ampliacions. Té diferents estances al voltant, interpretades com a magatzems, però també en algun moment
com a zona d’habitació, amb foguers o estances amb paviments de toves.
A l’extrem oest, en un moment indeterminat del segle III es va ampliar, amb una zona de vivenda
probablement, i on destaca una habitació amb absis. També apareix un abocador localitzat en la zona oest,
amb materials dels segles V-VI, i un altre abocador situat a l’est, amb materials andalusins dels segles X-XI.
Igualment, hi ha diverses acumulacions de materials ceràmics en les zones exteriors de les estructures, amb
materials de cronologies situades entre els segles I-IV, on destaquen una sèrie de produccions amb fallada de
cocció (amforetes i cantimplores, algunes amb sigillum) de possible producció local.
A més, hi ha altres concentracions de ceràmica en els camps immediatament situats al sud de la zona
excavada, que presenten una cronologia semblant.
El jaciment ocupa una zona molt plana i àmplia, al voltant de les cotes del 11-10 metres, amb camps de grans
dimensions i actualment plantats de tarongers en producció.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. I-VI / X-XI dC

Medieval andalusí
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ALFONSO, J.; MIGUÉLEZ, A. (2010): “La villa romana del Camino de Vinamargo (Castellón)”, III Jornades
d’Arqueologia de València i Castelló, València. p. 87-98.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-37

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient
2 - Restes d'estructures d'una vil·la romana (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-37

CATÀLEG DE PROTECCIÓ.
Municipi:
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CASTELLÓ DE LA PLANA

VIL·LA ROMANA DEL CAMÍ DE VINAMARGO
BIC (Zona Arqueològica)

Classe:

Codi:

C-Q-37

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal:

Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15600001,
12900A15600002

FOTOGRAFIA GENERAL

754142

4428051

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

VINAMARGO

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-38

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

753909

4428218

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15500138, 12900A15500139 (p), 12900A15700020, 12900A15700021, 12900A15700022,
12900A15700035, 12900A15700027,
12900A15500101, 12900A15500102, 12900A15500135, 12900A15500136, 12900A15500137,
12900A15700017, 12900A15700018, 12900A15700019, 12900A15700023, 12900A15700024,
12900A15700025, 12900A15700026, 12900A15700036, 12900A15700037 (p), 12900A15700033,
12900A15700034, 12900A15700028 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

VINAMARGO
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-38

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí de Vinamargo s’inicia en el mateix Caminàs en direcció a la mar. A poc més de 400 metres de
distància el camí s’enfonsa entre els marges laterals dels camps, que mantenen la seua alçada amb marges
de terra atalussada.
És just en este punt, i a banda i banda del camí, que es localitzen unes concentracions de ceràmica en
superfície. Hi ha una de clara a la banda nord del camí, en uns camps extensos de tarongers, i una altra de
més gran a la banda meridional del camí, amb alguns intersticis que no ha estat possible prospectar pel grau
d’abandonament d’alguns horts. Al remat, unes extensions amb material ceràmic de 3.650 m2, i de vora
10.000 m2 respectivament.
Es tracta, en definitiva, d’una zona amb poc desnivell, entorn a les cotes de nivell dels 15-14 metres, i
actualment amb un domini absolut de camps de tarongers de grans proporcions. L’emplaçament està situat
per davall del traçat de la séquia d’Almalafa i just a sobre del traçat de la séquia de Vinamargo, és a dir,
encabida entre totes dues.
L’obertura del nou llit canalitzat del barranc de Fraga ha seccionat el jaciment tot just pel mig. En els marges
de la secció que dibuixa el nou llit es detectava la presència de més fragments de ceràmica.
Les restes de ceràmica presenten una certa diversitat de pastes i formes, i pertanyen a diferents períodes
històrics. Hi ha, però, un domini aclaparador del material d’època islàmica, mentre que les mostres de material
ibèric i romà poden ser el resultat d’alguna contaminació, deguda bàsicament a la proximitat limítrof de
jaciments d’este període. La presència de material baix-medieval i modern s’explica per l’explotació
continuada que ha patit la zona.
Tot i que hi ha alguna alqueria o caseta de camp contemporània, no es detecta la presència de cap material
arqueològic reutilitzat en les seues fàbriques, ni cap altra resta d’estructura construïda anterior.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. IX-XIII / XV-XVI / XVIII-XIX dC

Baix-medieval
Ceràmics

Metàl·lics

Moderna
Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

VINAMARGO
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-38

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

VINAMARGO
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-38

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

VINAMARGO / CAMINÀS

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-39

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

753496

4428500

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15500097, 12900A15500095, 12900A15400067 (p),
12900A15500092, 12900A15500093, 12900A15500096, 12900A15500098, 12900A15500099,
12900A15400068, 12900A15700001, 12900A15700002

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

VINAMARGO / CAMINÀS
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-39

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
En l’entorn de la confluència del Camí de Vinamargo amb el Caminàs, hi ha algunes mostres de ceràmica
escasses i disperses, però que venen a corroborar les notícies de troballes anteriors realitzades fa dècades. A
més, el grau de degradació i d’abandonament dels camps en la zona és absolut, cosa que dificulta
enormement la troballa de cap resta arqueològica.
El jaciment ocupa un emplaçament significatiu vora la via antiga del Caminàs, però bàsicament concentrat en
la zona NE de l’encreuament de camins. En concret, es tracta de la zona compresa entre el camí de
Vinamargo pel sud, la séquia d’Almalafa per l’est, el Caminàs per l’oest i l’antic barranc de Fraga al nord. Una
continuïtat en l’ocupació de l’indret ve donada per la construcció de l’ermita de Sant Josep de Censal en
l’extrem SO.
Es tracta d’una zona molt plana, entorn a la cota de nivell dels 16 metres, amb uns bancals de grans
proporcions i poc desnivell. L’entorn dominant són els camps de tarongers, majoritàriament abandonats.
En la zona no s’ha pogut identificar cap estructura construïda anterior a unes alqueries o cases de camp
contemporànies o l’ermita de 1685. Les restes de ceràmica pertanyen a dos períodes històrics concrets: un
medieval islàmic i l’altre modern/contemporani.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria ?

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

s. IX-XI / XVII-XIX dC

Moderna-contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 6, p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón
de la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 139-145.
FLETCHER, D.; ALCÁCER, J. (1956): “Avance a una arqueología romana de la provincia de Castellón”,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXXII, p. 135-164 i 183-187.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

VINAMARGO / CAMINÀS
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-39

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

VINAMARGO / CAMINÀS
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-39

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

VINAMARGO / ORFENS

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-40

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754631

4427877

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15600058, 12900A15600052, 12900A15600065, 12900A15600066,
12900A15600049, 12900A15600051, 12900A15600053, 12900A15600054, 12900A15600055,
12900A15600056, 12900A15600057, 12900A15600059, 12900A15600060, 12900A15600061,
12900A15600062, 12900A15600063, 12900A15600064

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

VINAMARGO / ORFENS
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-40

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí de Vinamargo discorre d’oest a est i, en direcció a la mar, comunica el Caminàs amb el camí de la
Donació. Poc abans d’arribar a este últim, i ara encabit entre la nova carretera d’accés al port i la N-225, hi ha
un tram del camí de Vinamargo que discorre molt encaixat entre els seus dos marges. A banda i banda del
camí dominen els camps de tarongers i, ara, a més, per la zona meridional del camí transita el nou llit
canalitzat del barranc de Fraga.
És en esta banda meridional del camí on es localitzen vàries concentracions de ceràmica en superfície, tot i
que podrien correspondre a una de sola. De fet, són molts els camps arruïnats i abandonats, però, a més, cal
afegir la construcció del nou llit canalitzat del barranc esmentat, el qual ha seccionat pel bell mig tot el jaciment
i ha deixat una rasa oberta de grans proporcions.
El jaciment s’ubica en una zona molt plana, entorn a la cota de nivell dels 8 metres, fragmentada en
nombrosos camps però sense massa escalonament entre ells. Es tracta d’una franja ampla que recorre el
marge meridional del camí entre la séquia de Valero i la fila dels Orfens.
Les restes de ceràmica que es troben en superfície corresponen a diferents períodes històrics, però
destaquen de forma clara els materials d’època ibèrica i romana. Els mostres de ceràmica més recents
semblen fruit de l’explotació agrícola continuada de la zona. D’altra banda, no s’ha detectat cap resta
d’estructura construïda antiga en superfície.
El jaciment està directament associat a la troballa d’unes urnes d’incineració ibèriques que aparegueren en
buidar el llit de la nova canalització del barranc de Fraga que, com ja s’ha dit, travessa per complet el jaciment
d’oest a est.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Assentament rural

Cronologia:

Adscripció cultural: Ibèrica
Registre de materials:

s. V-I aC / I-III dC

Romana
Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

VINAMARGO / ORFENS
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-40

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

VINAMARGO / ORFENS
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-40

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ DE LES VIL·LES / FONT DE LA REINA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-41

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A01000135, 12900A01000136, 12900A01000137 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

756344

4434470

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE LES VIL·LES / FONT DE LA REINA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-41

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí de les Vil•les de Castelló a Benicàssim passa pel costat de la Font de Reina, al paratge del Molí de la
Font. Uns 300 metres més enllà del brollador, en direcció a Benicàssim, i sobre el marge dret del camí (és a
dir la banda meridional d’este) hi ha uns camps plantats d’ametlers i d’altres contigus de tarongers on es
localitza una concentració intensa de ceràmica en superfície.
El jaciment està ubicat entre el camí esmentat al nord i la séquia o canal de la ratlla al sud. És per tant una
zona originalment de secà i, més recentment, transformada en regadiu de forma parcial. Es tracta d’una zona
poc extensa i amb un desnivell escàs, oscil•la entre les cotes de nivell dels 3,5/4,5 metres.
Els materials ceràmics presenten una gran homogeneïtat de pastes i formes que corresponen a un mateix i
únic període històric, concretament d’època medieval islàmica. Algun fragment de ceràmica baix-medieval és
reflex de l’ús i del trànsit que ha patit la zona.
En la zona no s’ha pogut identificar cap estructura construïda anterior a una alqueria o casa de camp
contemporània que hi ha en les proximitats.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria ?

Cronologia:

s. IX-XI dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE LES VIL·LES / FONT DE LA REINA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-41

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMÍ DE LES VIL·LES / FONT DE LA REINA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-41

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ DE LES VIL·LES / SEGON CANAL

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-42

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A01000068, 12900A01000230,
12900A01000229

FOTOGRAFIA GENERAL

756509

4434662

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE LES VIL·LES / SEGON CANAL
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-42

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí de les Vil•les de Castelló a Benicàssim passa pel paratge del Molí de la Font. A uns 500 metres de
distància, en direcció a Benicàssim, i sobre la banda septentrional o marge esquerre del camí s’estén un
seguit de camps cultivats. En este punt referit es localitza una concentració intensa de ceràmica en superfície.
Es tracta d’una franja de terreny amb un lleuger desnivell, entre les cotes dels 7-5 metres, encaixada entre el
camí esmentat i el traçat de la nova carretera de Castelló a Benicàssim, i a l’hora travessada pel camí del
Segon Canal. Alguns camps encara mantenen el cultiu d’ametlers, mentre que la majoria han estat
transformats en horts de tarongers.
Els materials presenten una gran homogeneïtat de pastes i formes que corresponen a un mateix i únic període
històric, concretament d’època romana.
En la zona no hi ha cap construcció edificada moderna i tampoc s’ha pogut identificar cap estructura
construïda anterior.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la ?

Cronologia:

s. I-III dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE LES VIL·LES / SEGON CANAL
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-42

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMÍ DE LES VIL·LES / SEGON CANAL
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-42

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMINÀS / CENSAL

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-43

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

753263

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15800050, 12900A15800122, 12900A15800123, 12900A15800124,
12900A15800054, 12900A15800121

FOTOGRAFIA GENERAL

4427988

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMINÀS / CENSAL
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-43

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El Caminàs uneix el camí vell de Ribesalbes al nord i el camí de Fadrell al sud. Aproximadament en un punt
intermedi entre tots dos, i més concretament a uns 750 metres de distància de Fadrell, comença la partida
d’horta de Censal.
Allí mateix, i sobre el marge esquerre del Caminàs, al costat de ponent, es localitza un parell de
concentracions intenses de materials ceràmics en superfície. Tot i que és probable que siga una sola
concentració.
Es tracta d’una zona molt plana, entorn a la cota de nivell dels 18 metres, i amb una lleugera inclinació tant
cap al nord com cap al sud. Actualment, el cultiu dominant són els horts de tarongers, però encara es
conserven alguns camps oberts d’horta sense vegetació arbrada.
Els materials presenten una gran homogeneïtat de pastes i formes que corresponen a un mateix i únic període
històric, concretament d’època medieval islàmica.
En la zona hi ha algunes edificacions modernes, que pot ser aprofiten antigues cases de camp, però resulta
difícil de precisar-ho. En qualsevol cas, no s’ha pogut identificar cap estructura construïda anterior.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria

Cronologia:

s. IX-XI dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMINÀS / CENSAL
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-43

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMINÀS / CENSAL
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-43

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

COSCOLLOSA / RIU SEC

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-44

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

753320

4432212

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13700234, 12900A13700205, 12900A13700206,
12900A13700202, 12900A13700203, 12900A13700204, 12900A13700207, 12900A13700208,
12900A13700209

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

COSCOLLOSA / RIU SEC
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-44

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
A l’extrem nord-est del nucli urbà, situada sobre el marge esquerre del riu Sec (en este punt ara es troba
canalitzat i soterrat) i en la intersecció amb el traçat de l’actual ronda Nord, es localitza una concentració de
materials ceràmics que confirma algunes notícies i troballes precedents.
La concentració de ceràmica es troba situada just en la mota que delimita el marge esquerre del riu,
concretament entre este i la fila i camí de Tosquella, que discorria de forma paral•lela al primer per l’esquerra.
El jaciment ocupa una llarga franja de terreny, dominada darrerament pels camps de tarongers. Estos últims,
que es disposaven sobre unes superfícies relativament grans i amb un lleuger desnivell, situades entre les
cotes dels 22 i els 18 metres, han estat abandonats de forma generalitzada.
De fet, la part més meridional està en fase de desenvolupament urbanístic i s’hi troba també una acumulació o
amuntegament de terres de grans proporcions, que provenen d’actuacions urbanístiques pròximes. D’altra
banda, pel bell mig del jaciment travessa ara la ronda nord de Castelló, fet que ha seccionat el jaciment i ha
arrasat una de les dues úniques construccions o cases de camp que hi havia a la zona. En este cas concret,
l’alqueria moderna desapareguda es trobava vora la concentració de ceràmica identificada.
Els materials ceràmics presenten una gran homogeneïtat de pastes i formes que corresponen a un mateix i
únic període històric, concretament d’època medieval islàmica.
En la zona només resta una construcció edificada moderna, però no s’ha pogut identificar cap estructura
construïda anterior.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria

Cronologia:

s. IX-XIII dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 6, p. 121-179.
BOSCH, P. (1924): “Els problemes arqueològics de la província de Castelló”, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, V, p. 81-120.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30
-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

COSCOLLOSA / RIU SEC
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-44

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

COSCOLLOSA / RIU SEC
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-44

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EN RIERA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-45

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13900078, 12900A13900079 (p),
12900A13900064, 12900A13900065, 12900A13900066

FOTOGRAFIA GENERAL

754485

4432198

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

EN RIERA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-45

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí d’En Riera és la continuació del Caminàs en direcció nord, actualment comença només superar
l’emplaçament de la Basílica de Lledó, i a poc més d’un quilòmetre de distància travessa el riu Sec.
A uns 450 metres de distància del santuari, en direcció nord, i sobre el marge esquerre o occidental del camí
es localitza una concentració intensa de ceràmica en superfície.
Es tracta de tot un seguit de camps d’horta, molts dels quals ja han estat transformats en horts de tarongers.
Són bancals amb superfícies molt àmplies i sense quasi desnivell, entorn a la cota dels 10 metres.
La concentració de ceràmica es troba situada en la zona immediata a la vora del camí. Els materials
presenten una gran homogeneïtat de pastes i formes que corresponen a un mateix i únic període històric,
concretament d’època medieval islàmica.
En la zona no hi ha cap construcció edificada moderna i tampoc s’ha pogut identificar cap estructura
construïda anterior.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria

Cronologia:

s. IX-XI dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

EN RIERA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-45

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

EN RIERA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-45

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

L'ALQUERIA DE LES MONGES

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-46

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754656

4428193

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15500335, 12900A15500252, 12900A15500253, 12900A15500298,
12900A15500246, 12900A15500247, 12900A15500248, 12900A15500249, 12900A15500250,
12900A15500259, 12900A15500260, 12900A15500261, 12900A15500296, 12900A15500297,
12900A15500299, 12900A15500333, 12900A15500334, 12900A15500336

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

L'ALQUERIA DE LES MONGES
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-46

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La partida de Vinamargo està emmarcada pels Caminàs a l’oest i pel camí de la Donació a l’est. És en la
meitat oriental, i una vegada superat el camí Fondo d’Almalafa, on s’ajunten les escorrenties de la séquia de
Vinamargo i de la Fileta del Peraire, tot just a tocar de l’alqueria de les Monges. En direcció a la mar hi ha una
gran extensió de camps molt amplis i amb un desnivell molt escàs, situat entre els 9 i els 7 aproximadament.
El terreny ha estat seccionat recentment per la construcció de la nova carretera d’accés al port de Castelló.
L’edificació de l’alqueria de les Monges ha quedat aïllada a la banda esquerra del vial, mentre que a la banda
dreta, cap a la mar, es localitza un seguit de concentracions de ceràmica en superfície en diferents camps de
cultiu, majoritàriament plantats de tarongers. De fet, es podria tractar d’una mateixa concentració, però
l’abandonament d’alguns camps genera intersticis entre les troballes.
Les concentracions de ceràmica estan situades entre el camí de Vinamargo al sud i el d’Almalafa al nord. Els
materials presenten una gran homogeneïtat de pastes i formes que corresponen a un mateix i únic període
històric, concretament d’època romana, alguna intrusió de peces islàmiques.
En la zona hi ha algunes construccions edificades modernes que acoten el jaciment per l’est i, probablement
són coetànies de la referida alqueria. En qualsevol cas, no s’ha pogut identificar cap estructura construïda
anterior.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la ?

Cronologia:

s. I-III dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

L'ALQUERIA DE LES MONGES
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-46

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

L'ALQUERIA DE LES MONGES
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-46

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ D'ALMALAFA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-47

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

755072

4428572

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15200361, 12900A15200360, 12900A15200352, 12900A15200358, 12900A15200355,
12900A15200331, 12900A15200332, 12900A15200325 (p), 12900A15200351, 12900A15200356,
12900A15200357, 12900A15200359, 12900A15200365, 12900A15200364 (p), 12900A15200362,
12900A15200371 (p), 12900A15200372, 12900A15200389, 12900A15200390, 12900A15200394

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ D'ALMALAFA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-47

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí d’Almalafa, en el tram previ al seu encreuament amb el camí de la Donació, discorre lleugerament
encaixat entre els seus marges. Uns 700 metres abans d’arribar-hi, i sobre el marge esquerre del camí, a la
banda septentrional, hi ha l’accés a una alqueria antiga, que després ha continuat sent reutilitzada com a casa
de camp. L’alqueria està situada sobre la mateixa mota del camí i, al seu darrere, s’estén un seguit de camps
plans i amplis que tenen com a límit un camí paral•lel al d’Almalafa, el qual té el seu origen a l’alçada de la
venta del Menut i permet l’accés als camps cultivats.
En esta franja de terreny compresa entre els camins, i més a tocar del camí secundari, es localitza una gran
concentració de materials ceràmics en superfície. Es tracta de camps de cultiu, majoritàriament transformats
en horts de tarongers, tot i que es conserva algun encara sense arbres, amb molt poc desnivell perquè es
troben entre les cotes dels 6,5 i els 5,5 metres.
També hi ha molts camps abandonats, en major mesura a l’entorn de l’alqueria antiga, cosa que genera
alguns altres rodals de ceràmica aïllats respecte a la gran concentració.
Els materials presenten una certa diversitat de pastes i formes que corresponen a diferents períodes històrics:
època romana, medieval islàmica i baix-medieval.
Tot i no estar distribuïdes de forma homogènia per períodes i en espais diferenciats, és cert que el material
romà s’incrementa a la banda oriental del jaciment i l’islàmic a la part occidental. L’ocupació baix-medieval
sembla concentrada a l’entorn immediat de l’alqueria situada en l’extrem sud-oest de l’emplaçament.
De fet, en la zona s’ha identificat una alqueria antiga, alguna de les parets construïda amb la característica
tàpia valenciana, però amb un grau elevat d’intervencions posteriors que dificulta una lectura més acurada de
les restes arquitectòniques. D’altra banda, no s’ha pogut localitzar i identificar cap altra estructura construïda
anterior.
És probable que la construcció de la via de servei paral•lela a la nova carretera d’accés al port de Castelló, i
esta mateixa també, haja pogut afectar l’àrea del jaciment, tot i que no es té cap notícia al respecte.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la ? Alqueria

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. II-III / IX-XII / XIV-XVI dC

Medieval andalusí
Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Baix-medieval
Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ D'ALMALAFA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-47

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient
2 - Restes murs de tàpia en antiga alqueria (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMÍ D'ALMALAFA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-47

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ D'ALMALAFA / BRAÇAL DEL MIG

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-48

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

755033

4428302

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15500194, 12900A15500195, 12900A15500196, 12900A15500197, 12900A15500198,
12900A15500189, 12900A15500191, 12900A15500192,
12900A15500186, 12900A15500187, 12900A15500188, 12900A15500190, 12900A15500193,
12900A15500199, 12900A15500200, 12900A15500201, 12900A15500209 (p), 12900A15500210 (p),
12900A15500211 (p), 12900A15500212 (p), 12900A15500213 (p), 12900A15500215 (p), 12900A15500232,
12900A15500233 12900A15500234 12900A15500330

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ D'ALMALAFA / BRAÇAL DEL MIG
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-48

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí d’Almalafa creua amb el camí de la Donació en els límits de la marjal de la partida de Vinatxell. Uns
500 metres abans d’arribar-hi, pel marge dret del camí d’Almalafa, a la banda meridional, hi ha un caminet
secundari que condueix als camps de cultiu i a algunes alqueries o cases de camp, tot travessant la séquia de
reg anomenada Braçal del Mig.
En este punt concret, sobre la mota dreta del camí d’Almalafa, i emmarcada pel caminet secundari a l’oest i
pel Braçal del Mig al sud, es localitza una gran concentració de ceràmica en superfície. Es tracta de camps de
cultiu transformats en horts de tarongers, que ocupen una àmplia franja de terreny amb molt poc desnivell,
sempre entorn a la cota dels 5 metres.
Separades per un ramal del caminet secundari, hi ha un parell més de concentracions de ceràmica, estes de
menor entitat, també situades en una zona amb camps plans i extensos, però molts d’ells abandonats.
Les concentracions de ceràmica estan situades entre el camí d’Almalafa al nord i el Braçal del Mig al sud. Els
materials presenten una certa diversitat de pastes i formes que corresponen a diferents períodes històrics:
època romana, medieval islàmica i baix-medieval. Malgrat tot, la ceràmica dominant és la del període islàmic,
mentre que els materials romans podrien ser intrusions de jaciments veïns.
En la zona no hi ha cap construcció edificada moderna i tampoc s’ha pogut identificar cap estructura
construïda anterior, tret d’un xicotet aljub situat a l’extrem nord-oest del jaciment. Es tracta d’una construcció
de planta rectangular, excavada en les graves del terreny, de 114 x 185 centímetres, i amb una fondària
impossible de determinar per estar parcialment reblit. Les parets estan fetes amb maçoneria de pedres i
morter de calç, amb una amplada mitjana de 40 centímetres, i revestides a l’interior amb un lluït de morter. La
part superior de l’aljub ha estat trencada per la instal•lació dels tubs de plàstic del reg per degoteig actual.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria

Cronologia:

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

s. I-III / IX-XII / XV-XVI dC

Medieval andalusí
Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Baix-medieval
Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ D'ALMALAFA / BRAÇAL DEL MIG
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-48

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMÍ D'ALMALAFA / BRAÇAL DEL MIG
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-48

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

MAS DE BALADO

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-49

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

742994

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A09900011 (p), 12900A09900012 (p), 12900A09900013, 12900A09900014,
12900A09900015, 12900A09600009, 12900A09600010, 12900A09600011 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

4432248

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

MAS DE BALADO

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-49

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El mas de Balado està situat a uns 600 metres de distància de la Rambla de la Viuda, i a uns 300 metres de la
carretera de Ribesalbes (CSV-2011) des de la qual s’accedeix. El mas està ubicat en una gran plataforma de
pendent progressiu cap a la rambla que conforma el seu marge esquerre. Eren terres de secà, amb garrofers i
oliveres que encara perduren fossilitzats en algun camp, però transformades al llarg de la darrera centúria en
horts de tarongers, aprofitant l’aigua del pantà de Maria Cristina.
En les proximitats del mas hi ha el començament de dues barrancades molt abruptes i pronunciades que
divergien en direccions sud-oest i sud-est respectivament, per a desguassar poc després a la rambla. Entre
tots dos barrancs, conformats per penya-segats excavats a les graves del terreny, es dibuixa una plataforma
que s’obre en ventall cap al sud, i amb un desnivell que oscil•la dels 115 metres en la part superior als 110
metres al capdavall.
En l’extrem meridional de la plataforma es produeix un salt de cota que fou aprofitat per construir-hi el canal
del Pantà (que circula per la cota dels 100 metres). Per sota encara hi ha una línia de terrasses abans
d’arribar al llit de la rambla, i hi ha un camí que travessa de nord a sud que condueix del mas a la rambla.
En l’extrem superior de la plataforma i capçalera dels dos barrancs es localitza una gran concentració de
material ceràmic en superfície, que es troba en camps de garrofers, en horts de tarongers vells i també en
camps transformats més recentment.
L’emplaçament ocupa una posició visualment dominant sobre la rambla de la Viuda, tot i que actualment no es
detecta cap estructura construïda en superfície. Els materials ceràmics presenten una gran homogeneïtat de
pastes i formes que corresponen a un mateix i únic període històric, concretament d’època medieval islàmica.
En la zona no hi ha cap altra construcció edificada moderna, tret del propi mas esmentat que ha estat
transformat en residencia habitual. Tampoc s’ha pogut identificar cap estructura construïda anterior.
Un esment a part mereixen, però, tot un seguit de refugis o balmes excavats a les graves del terreny i situats a
l’interior de la barrancada oriental, sobre els propis penya-segats que la conformen. Semblen refugis de pastor
i tancats de ramat que han estat utilitzats fins a moments molt recents per a la pràctica de la ramaderia.
Malauradament, al seu interior no es detecta la presència de materials arqueològics.
El tram inicial de la barrancada oriental conserva un senzill abancalament del seu llit, amb oliveres i ametllers
esporàdics, mentre que la part oberta a la rambla ha esta transformada en camps de tarongers. Per la seua
banda, la barrancada occidental ha estat totalment transformada, ja que fou utilitzada com a cantera
d’extracció. Posteriorment s’ha fet una restauració de coberta vegetal mitjançant la plantació de tarongers
regats per degoteig.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Alqueria

Cronologia:

s. IX-XIII dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 6, p. 121-179.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

MAS DE BALADO

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

Codi:

C-Q-49

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / acceptable
2 - Restes de refugis o balmes excavades al terreny i utilitzades per pastors (a conservar) / material /
acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
2 / Rehabilitació / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

MAS DE BALADO

Classe:

BRL (Espai de Protecció Arqueològica)

PGE

Ortofoto

Cadastral

Codi:

C-Q-49

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

PUJOLET DE BURGALETA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-50

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

756993

4430155

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A04800001,
12900A04800002, 12900A04800003, 12900A04800006, 12900A04800007, 12900A04800009,
12900A04800097

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PUJOLET DE BURGALETA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-50

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El camí Fondo de Rafalafena comunica la ciutat amb el Pinar del Grau i, per tant, uneix el Caminàs amb el
camí Serradal. Discorre tothora a la vora de la séquia de Rafalafena i en el tram final està voltat de marjals.
Uns 200 metres abans d’arribar al Serradal, es produeix la confluència de les séquies de Rafalafena i de la
Catalana en direcció nord-est.
I a uns 400 metres de distància, abans d’arribar a l’esmentat camí del Serradal i en la banda meridional del
camí Fondo, just en el triangle que conformen la séquia de Rafalafena al nord, la séquia de la Catalana al sudest i la fillola de Calduch a l’oest, es localitza una concentració de ceràmica en superfície de volum reduït però
significatiu.
Es tracta d’un conjunt de marjals dedicades a cultius d’horta i, majoritàriament, sense vegetació arbrada. Són
marjals amb una extensió superficial desmesuradament gran respecte a l’entorn més immediat i habitual.
Totes elles anivellades al voltant de la cota dels 2 metres.
La concentració de ceràmica ocupa bàsicament un sol camp, que es correspon amb la part central del conjunt
de marjals. A més, el substrat del terreny varia de la part central (on afloren les graves de sedimentació
natural) a les vores (amb domini de la terra vegetal). L’anàlisi de l’emplaçament fa pensar en un pujolet que
fou arrabassat per complet fins el punt d’aconseguir anivellar una superfície molt àmplia amb la terra
remoguda de la part central per a sanejar els aiguamolls.
Els materials són escassos i variats, però destaca la presència de materials romans. Unes ceràmiques que
podrien confirmar les troballes i notícies existents de fa dècades. De fet, es podria identificar el jaciment amb
este emplaçament, ja que, fins ara, la seua localització sempre havia estat una incògnita.
En la zona hi ha una alqueria o casa de camp que ocupa un punt cèntric en l’emplaçament, però l’estudi de
les seues fàbriques resulta gairebé impossible. Tampoc s’ha pogut identificar cap estructura construïda
anterior.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Assentament

Cronologia:

s. I-III dC

Adscripció cultural: Íbero-romana
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
PORCAR, J. B. (1931): “Excursions i recerques arqueològiques. El camí romà d’Antrilles”, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, XII, p. 207-209.
PORCAR, J. B. (1933): “Les cultures de la plaja de Castelló”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XIV, p. 79
-89.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PUJOLET DE BURGALETA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-50

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PUJOLET DE BURGALETA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-50

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

RACÓ D'ALMALAFA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-51

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

755166

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15200188, 12900A15200189, 12900A15200190, 12900A15200191, 12900A15200286,
12900A15200287,
12900A15200181, 12900A15200182, 12900A15200183, 12900A15200184, 12900A15200185,
12900A15200186, 12900A15200187, 12900A15200192, 12900A15200193, 12900A15200278,
12900A15200279, 12900A15200280, 12900A15200281, 12900A15200282, 12900A15200283,
12900A15200284 12900A15200285 12900A15200288 12900A15200400 12900A15200407

FOTOGRAFIA GENERAL

4428933

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

RACÓ D'ALMALAFA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-51

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El racó d’Almalafa és un extrem de la partida que està situat en la banda septentrional, limítrof amb la partida
de Censal i immediat al traçat del Vallàs que té el seu origen al costat de l’ermita de Sant Isidre. Es tracta
d’una zona ubicada al mig de l’horta i relativament distant dels camins principals que l’envolten: camí vell de la
Mar al nord, camí d’Almalafa al sud i camí de la Donació a l’est.
A uns 600 metres de distància del camí de la Donació, i a una distància semblant de l’ermita de Sant Isidre, i a
la banda meridional del Vallàs, es localitza una gran concentració de ceràmica en superfície, així com un altre
rodal més menut en les proximitats.
Es tracta de tot un seguit de camps d’horta, quasi en la seua totalitat han estat transformats en horts de
tarongers, i molt dels quals es troben en una fase d’abandonament absolut. Són bancals amb extensions molt
àmplies i sense quasi desnivell, entorn a la cota dels 5 metres.
La concentració de ceràmica ocupa una gran superfície, que no es descarta siga major, perquè hi ha una
bona quantitat de camps adjacents abandonats.
Els materials presenten una certa diversitat de pastes i formes que corresponen a dos o tres períodes
històrics: ibèric, romà i medieval islàmic.
En la zona no hi ha cap construcció edificada moderna i tampoc s’ha pogut identificar cap estructura
construïda anterior. D’altra banda, és probable que la construcció de la nova carretera d’accés al port de
Castelló, i la via de servei paral•lela, haja pogut afectar una part del jaciment per la banda de ponent, tot i que
no es té cap notícia al respecte.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vil·la, Alqueria

Cronologia:

Adscripció cultural: Íbero-romana
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. II-V / IX-XI dC

Medieval andalusí
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

RACÓ D'ALMALAFA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-51

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

RACÓ D'ALMALAFA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-51

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMÍ DE LA COSTA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-52

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

751794

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A12800051 (p), 12900A12800050 (p), 12900A12800048 (p), 12900A12300007 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

4434545

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE LA COSTA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-52

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El jaciment Camí de la Costa estava conformat per un grup de tres abrics o clivells en la roca natural, l’interior
dels quals fou utilitzat per encabir-hi enterraments humans, que se situen en l’extrem més occidental de la
serralada del Desert de les Palmes. Les cavitats estaven emplaçades en el vessant de llevant i vora el camí
de la Costa o dels Arriers, que travessava pel coll de la Garrofera en direcció a Borriol.
Els enterraments de tres covetes, de dimensions reduïdes (dues de les plantes feien 3 m2 i l’altra 7 m2
aproximadament) i que presentaven aixovars molt variats (amb material lític, comptes de collar fetes de
conxes marines, peces de ceràmica i restes d’ossos humans), foren excavades l’any 1924 per F. Esteve, qui
advertia com algunes d’elles ja es trobaven destruïdes aleshores. Els materials arqueològics recuperats en el
seu moment corresponen al període eneolític.
Avançada la segona meitat del segle XX s’instal•là una cantera en la zona, amb explotació a cel obert, que
destruí pràcticament tot el jaciment. Actualment només queden algunes àrees menudes i aïllades del vessant
original de la muntanya que s’han conservat, i on encara es feren algunes troballes esporàdiques de materials
lítics en superfície en les últimes dècades.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Enterraments en cova
Adscripció cultural: Eneolítica
Registre de materials:

Lítics

Cronologia:

2500 - 1900 aC

Medieval andalusí
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
BOSCH, P. (1924): “Els problemes arqueològics de la província de Castelló”, Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, V, p. 81-120.
ESTEVE, F. (1944): “Un poblado de la primera edad del Hierro en la Plana de Castellón”, Ampurias, VI, p. 141-154.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de
la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 101-107.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

CAMÍ DE LA COSTA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-52

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Presència de sílex esporàdicament (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMÍ DE LA COSTA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-52

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EN TRILLES

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-53

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A03700062,
12900A03700012, 12900A03700013

FOTOGRAFIA GENERAL

756573

4431221

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

EN TRILLES
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-53

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
En plena zona de marjal, a la partida d’En Trilles i pròxim a l’antic estany homònim que disposava de diferents
ullals naixents, i de forma més concreta en una zona emmarcada pel camí carrerassa de Llau al nord, el
caminasset de l’Ullal de la Comare a l’est, la fillola dels Bandolers al sud i el camí Bomboi a l’est, es
documentà l’existència de diferents troballes de material d’origen romà (dolia, teules i d’altres), a les primeres
dècades del segle XX.
Porcar, qui publicà les troballes, plantejava fins i tot la presència d’unes restes de camí empedrat que
travessaria la marjal i connectaria el camí de la Donació (vora l’encreuament amb el camí de la Plana) amb el
camí del Serradal (vora l’encreuament amb la séquia d’En Trilles).
Actualment, la zona està prou dessecada, cultivada i profundament ocupada per construccions rurals que
funcionen com a segones residències. Això vol dir que el paisatge està fortament alterat, però la hipòtesi del
camí plantejat per Porcar resulta poc versemblant amb l’evolució general de l’espai agrícola de la zona i la
seua ocupació.
La dispersió de troballes assenyalada per Porcar sembla correspondre més aviat a un jaciment, o pot ser més
d’un, ubicats en les zones de major concentració, com ara les parcel•les corresponents a la barraca de
l’Hostiero. Tot i que este nom ha desaparegut actualment, en el veïnatge es conserva la tradició oral de les
troballes i es coneix una localització precisa.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Assentament, vil·la ?

Cronologia:

s. I-III dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 6,
p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana, Ajuntament de
Castelló, p. 139-145.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana,
Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1931): “Excursions i recerques arqueològiques. El camí romà d’Antrilles”, Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, XII, p. 207-209.
PORCAR, J. B. (1933): “Les cultures de la plaja de Castelló”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XIV, p. 79-89.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

EN TRILLES
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-53

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Possibles troballes de ceràmiques (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

EN TRILLES
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-53

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LA FONT DE LA RABASSOTA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-54

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

5870001YK5257S (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

755816

4426143

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

LA FONT DE LA RABASSOTA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-54

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
A l’extrem SE del terme municipal, emmarcada a l’est per la línia de costa i la mar, al nord pel camí
d’Almalafa, a l’oest pel camí de la Donació i al sud pel límit de terme amb Almassora, hi havia una partida de
marjal anomenada Barrassota o Rabassota que afrontava per ponent amb les partides de Fadrell i Vinamargo.
L’espai fou ocupat als anys seixanta del segle XX per la construcció d’un extens complex petroquímic que
envaí tota la partida i genera un volum descomunal de moviments de terra.
A la banda meridional del complex, molt a prop del límit de terme hi havia la font de la Rabassota, al voltant de
la qual es produí una troballa que Porcar qualificà de “ara romana consagrada al déu Priap”. La troballa
consisteix en un gran carreu rectangular de pedra calcària, on hi ha representat en alt-relleu un fal•lus de
grans proporcions.
Arasa apuntava que estos fal•lus es col•locaven normalment en dentells i cantonades de les construccions,
que eren llocs considerats especialment perillosos. La presència d’este tipus d’element constructiu indicaria
molt probablement l’existència d’algun assentament en la zona.
Malauradament, no es comenta la presència de cap altra resta material a la zona, que ha patit grans
transformacions efectuades durant la seua urbanització.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Troballa, assentament, vil·la ?

Cronologia:

s. I-III dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana
Ajuntament de Castelló, p. 139-145.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

LA FONT DE LA RABASSOTA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-54

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

LA FONT DE LA RABASSOTA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-54

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

GUMBAU

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-55

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

754671

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A14700072 (p), 12900A14700073 (p), 12900A14700074, 12900A14700075,
12900A14700076, 12900A14700077, 12900A14700078, 12900A14700081

FOTOGRAFIA GENERAL

4430169

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

GUMBAU
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-55

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El jaciment està situat a uns 350 metres a l’est del Caminàs, en l’extrem septentrional de la partida de
Gumbau, just en l’afrontació amb la partida Soterrani. El límit meridional el conforma la carretera o avinguda
del Mar que uneix Castelló i el Grau, mentre que pel nord no arriba al camí Fondo.
La zona fou ocupada, a finals del segle XX, per una gran superfície comercial. Durant la seua construcció no
es té cap notícia de troballes, però en ampliar la zona d’aparcaments cap a l’est aparegueren diferents
fragments de ceràmica que corresponen a l’època romana (bàsicament teules i sigil•lates).
Actualment, l’entorn de la zona ha estat profusament urbanitzat a banda i banda del Caminàs, i entre
l’avinguda del Mar i l’esmentat camí Fondo. D’altra banda, al sud, entre l’avinguda del Mar i la dels Germans
Bou, l’espai està totalment urbanitzat per naus industrials i comercials.
Més enllà de l’àrea ocupada pel entre comercial s’estenien horts plantats de tarongers que han estat
abandonats ja fa temps.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Troballa, assentament, vil·la ?

Cronologia:

s. I-III dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón
de la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 139-145.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

GUMBAU
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-55

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

GUMBAU
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-55

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

NECRÒPOLIS DE LA MAGDALENA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-56

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

755459

4435697

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00500011 (p),
12900A00500017 (p), 12900A00500010 (p), 12900A00500009 (p), 12900A00500008 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

NECRÒPOLIS DE LA MAGDALENA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-56

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El jaciment està situat als peus del tossalet de la Magdalena, i més concretament a la zona SO, tot just a la
banda meridional de la cruïlla que conformen el camí vell de Barcelona o camí de la Pedrera i el camí de la
Font de la Reina (ara el camí nou de la Magdalena).
En els camps situats a la banda oriental del camí que du des de l’antiga N-340, passant per sobre de l’A-7,
fins l’esplanada del castell, es feren tasques de transformació agrícola cap als anys cinquanta del segle XX.
Els garrofers foren substituïts per horts de tarongers. Durant els treballs d’anivellament fou localitzada una
necròpolis amb enterraments coberts per llosses i sense cap aixovar adjunt.
Actualment no s’aprecien restes de cap tipus en superfície. Podria tractar-se de la necròpolis islàmica del
castell que, fins i tot, tindria continuïtat a la banda septentrional del camí com han posat de relleu recents
troballes, en el marc d’unes actuacions d’urgència per l’obertura de rases per a la canalització de serveis.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Necròpolis

Cronologia:

s. XI-XIII dC

Adscripció cultural: Medieval andalusí ?
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 6, p. 121-179.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

NECRÒPOLIS DE LA MAGDALENA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-56

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Restes d'inhumacions (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

NECRÒPOLIS DE LA MAGDALENA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-56

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

NECRÒPOLIS DE LA SENDA DE LA PALLA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-57

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

752849

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13100050 (p),
12900A13000012 (p), 12900A12600001 (p), 12900A12700002 (p), 12900A12700003,
12900A12700004 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

4434321

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

NECRÒPOLIS DE LA SENDA DE LA PALLA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-57

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La senda de la Palla descendeix del coll de la Garrofera, que parteix límit de terme entre Castelló i Borriol, i
s’endinsava per la partida de Coscollosa fins la séquia Major (després fins el camí dels Molins).
El tram inicial ha estat completament alterat per l’establiment al segle passat d’una cantera a cel obert.
Recentment s’ha restaurat la zona mitjançant la plantació d’horts de tarongers regats per degoteig. Però la
zona ja havia estat transformada abans per la construcció del canal del pantà i el canvi de garrofers de secà
per horts de tarongers, amb camps abancalats.
La part central de la senda o camí està travessada, des del anys setanta del segle XX, pel traçat de l’autopista
de peatge A-7, amb un creuament que es fa en angle recte.
Durant els treballs d’excavació i terraplenament de la zona aparegué una necròpolis formada per diferents
enterraments coberts amb llosses. La informació no ha pogut ser contrastada sobre el terreny, ja que l’impacte
de les obres és molt important i els canvis que s’han produït després en el paisatge agrícola de l’entorn també.
Ara bé, la circulació lleugerament elevada de l’autopista, sobre terraplé, fa pensar que es produí un recrescut
del terreny, cosa que més aviat hauria cobert i preservat les tombes sense destruir-les per complet.
Les notícies publicades plantegen una possible adscripció de la necròpolis a l’època medieval. Ara bé, en
superfície no s’ha trobat cap material arqueològic que ho puga ratificar i, en canvi, s’ha localitzat un fragment
de ceràmica romana, tot i que podria ser una intrusió per aportació de terres en el moment de la construcció
de la carretera.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Necròpolis

Cronologia:

s. I-II dC ?

Adscripció cultural: Romana ?, Medieval ?
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 6, p. 121-179.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

NECRÒPOLIS DE LA SENDA DE LA PALLA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-57

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Restes de ceràmica (a conservar) / material / mal estat
1 - Restes d'inhumacions (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent
1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

NECRÒPOLIS DE LA SENDA DE LA PALLA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-57

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

NECRÒPOLIS IBÈRICA DEL CAMÍ DE VINAMARGO

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-58

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

---

FOTOGRAFIA GENERAL

754789

4427780

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

NECRÒPOLIS IBÈRICA DEL CAMÍ DE VINAMARGO
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-58

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La troballa que conforma este jaciment estava situada al marge dret del camí de Vinamargo, a la banda
meridional, i molt a prop de la carretera del Grau a Almassora.
La descoberta es produí en el marc de les obres de canalització del nou barranc de Fraga i tot just en uns
sondejos efectuats al vell mig de la zona per on discorre el seu traçat. En un dels sondejos es detectaren les
restes d’una urna d’incineració d’època ibèrica i, en conseqüència, s’amplià la zona d’excavació fins una
extensió final de 704 m2.
L’excavació permeté localitzar dues urnes més, i una sèrie de restes de materials metàl•lics (ferro, però
sobretot bronze) que estan associades a estes, com ara sivelles, anells, un possible brocal de cavall i altres
elements.
A la vora de les urnes també es localitzaren restes de cendres, carbons, ossos menuts i fragmentats, i d’altres
elements. Els materials ceràmics trobats pels voltants corresponen a un període històric situat entre els segles
III-II a. E. La troballa podria format part d’una necròpolis més àmplia que s’estendria més enllà del nou caixer
del barranc.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Necròpolis

Cronologia:

s. V-I aC

Adscripció cultural: Ibèrica
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

NECRÒPOLIS IBÈRICA DEL CAMÍ DE VINAMARGO
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-58

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

NECRÒPOLIS IBÈRICA DEL CAMÍ DE VINAMARGO
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-58

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

PLATJA DE VINATXELL-ALMALAFA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-59

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

---

FOTOGRAFIA GENERAL

756730

4427436

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PLATJA DE VINATXELL-ALMALAFA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-59

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
A mig camí entre els camins d’Almalafa al nord i el de Vinamargo al sud, hi ha la carretera d’accés a la central
tèrmica, que utilitza l’antic camí de Vinatxell, el qual voreja la séquia homònima fins la mar.
Just a l’alçada d’esta séquia i camí, però dins de la línia de costa, és a dir, sota les aigües de la mar, es van
localitzar fragments ceràmics de teules, dòlium i àmfores d’època romana que, presumiblement provenien
d’un pujolet situat a la vora de la mar.
Les troballes són esmentades per Porcar a principis del segle XX, i ja aleshores el pujolet es trobava
arrabassat per la mar.
Actualment es fa impossible localitzar el jaciment perquè s’han produït canvis molt importants en la fisonomia
de la línia de costa, derivades de la construcció del port i les seues ampliacions posteriors.
La zona experimentà una considerable erosió marina i un retrocés de la línia de costa. Es va construir una
escullera i també un espigó per al servei de la central tèrmica que se situà just a la vora, cap al sud.
És possible que el jaciment ocupés la restinga de la zona o hagués quedat dins de la mar. En qualsevol cas,
la recent ampliació del port ha construït a sobre una immensa plataforma logística per a la càrrega i
descàrrega d’àrids que deixa el jaciment completament soterrat.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Troballa, assentament ?

Cronologia:

s. II aC - II dC

Adscripció cultural: Íbero-romana
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 6,
p. 121-179.
BOSCH, P. (1924): “Els problemes arqueològics de la província de Castelló”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, V, p. 81
-120.
FLETCHER, D.; ALCÁCER, J. (1956): “Avance a una arqueología romana de la provincia de Castellón”, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, XXXII, p. 135-164 i 183-187.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana,
Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1933): “Les cultures de la plaja de Castelló”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XIV, p. 79-89.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PLATJA DE VINATXELL-ALMALAFA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-59

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PLATJA DE VINATXELL-ALMALAFA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-59

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

PUJOLET ALMASSORÍ

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-60

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

756761

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A06000251, 12900A06000258, 12900A06000242 (p), 12900A06000261 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

4427991

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PUJOLET ALMASSORÍ
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-60

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Vora la mateixa línia de costa, i tot just a tocar del camí d’Almalafa, a la banda septentrional, hi ha les restes
probables del que fou un pujolet o graó, pràcticament enganxat a la restinga.
El pujol està actualment arrabassat per complet i les terres aprofitades en dessecar els voltants immediats, on
s’ha creat un seguit important de parcel•les irregulars amb construccions individuals i menudes de residència.
Tot i això, la part central i més elevada es manté com a terraplé, amb una cota de nivell superior entorn a 1,20
metres sobre el nivell del mar. Per la seua banda, els pendents descendeixen en totes direccions suament fins
arribar a cotes de 70 centímetres al nord i 60 centímetres al sud.
La zona està ocupada actualment per tot un seguit d’habitatges residencials i l’abandonament del descampat.
A principis del segle XX, Porcar esmenta les troballes de sílex treballat que correspondrien a un període
concret de la prehistòria com és l’eneolític, entre mitjans del tercer mil•lenari i el començament del segon.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Troballa, assentament ?

Cronologia:

2500 - 1900 aC

Adscripció cultural: Eneolítica
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de
la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1933): “Les cultures de la plaja de Castelló”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XIV, p. 79
-89.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PUJOLET ALMASSORÍ
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-60

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Possibles troballes de sílex (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PUJOLET ALMASSORÍ
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-60

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

PUJOLET DE MATAMOROS

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-61

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

756358

4427913

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A06200040, 12900A06200041, 12900A06200042, 12900A06200043, 12900A06200044,
12900A06200045, 12900A06200046, 12900A06200025 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PUJOLET DE MATAMOROS
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-61

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
A uns 300 metres de distància de la línia de costa, i emmarcat pel camí d’Almalafa al nord, el camí de
Vinatxell a l’est, la séquia del Vellet pel sud i el camí del racó de Galotxa a l’oest, es localitza, probablement,
les restes del que fou un petit pujol.
L’altell o graó està actualment arrabassat per complet, utilitzant la terra per a omplir els aiguamolls dels
voltants i crear marjals cultivables. La part més alta, situada en la zona central, a una cota d’1,40/1,50 metres
sobre el nivell del mar, està ocupada ara per un vial nou. Per la seua banda, els pendents descendeixen cap
al nord i cap al sud i arriben a cotes d’1 metre i de 0,9 metres respectivament.
La zona de l’antic pujol i les marjals immediates (de formes allargades i solcades de séquies pel mig) no
proporciona ara cap resultat positiu, tret dels materials contemporanis més habituals.
A principis del segle XX, Porcar esmenta la troballa de petits bocins de sílex que correspondrien a un període
concret de la prehistòria com és l’eneolític, entre mitjans del tercer mil•lenari i el segon.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Troballa, assentament ?

Cronologia:

2500 - 1900 aC

Adscripció cultural: Eneolítica
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de
la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1933): “Les cultures de la plaja de Castelló”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XIV, p. 79
-89.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PUJOLET DE MATAMOROS
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-61

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Possibles troballes de sílex (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PUJOLET DE MATAMOROS
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-61

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

PUJOLET DE LA TORRE

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-62

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

7189301YK5278N

FOTOGRAFIA GENERAL

757062

4428761

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PUJOLET DE LA TORRE
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-62

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Al Grau de Castelló, en l’illa urbana que conformen els carrers de Guardamar i de la Marineria pel nord i l’est,
el carrer de la Sardina pel sud i la carretera d’Almassora per l’oest, es degué trobar l’antic pujolet de la Torre,
quasi sobre la línia de costa.
Allí mateix hi confluïen altres elements com el camí vell de la Mar o la séquia de Patos, Censal, de la Borrassa
i de Mistos per a configurar la séquia comú de la Torre.
Actualment, l’emplaçament està ocupat pel CEIP La Marina i per dues zones verdes de jardí. La topografia
actual encara permet visualitzar l’alteró que es conserva a la zona, sobretot a la banda occidental contra la
carretera d’Almassora, on la cota de nivell supera els 2 metres i descendeix cap a totes bandes entre 40 i 50
centímetres.
Fou a principis del segle XX quan Porcar informà de les troballes de ceràmica en quantitats regulars que
corresponien a un mateix període històric de l’època ibèrica. La seua relació amb el quasi immediat jaciment
del pujol de Gasset sembla evident.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Assentament ?

Cronologia:

s. VIII-II aC

Adscripció cultural: Ibèrica
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de
la Plana, Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1933): “Les cultures de la plaja de Castelló”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XIV, p. 79
-89.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PUJOLET DE LA TORRE
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-62

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Possibles troballes de ceràmica (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PUJOLET DE LA TORRE
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-62

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

SAFRA / ALQUERIA DE LA TORRE O DEL MORRUT

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-63

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3516701YK5331N,
3416703YK5331N (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

753444

4431421

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

SAFRA / ALQUERIA DE LA TORRE O DEL MORRUT
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-63

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Incorporada recentment a l’àmbit urbà de la ciutat hi ha una illa delimitada pel traçat de l’antic camí dels
Molins a l’est, el camí de la Plana al sud, el carrer Francisco Ruiz Cazador per l’oest, i el carrer Calderón de la
Barca al nord.
En este solar actual es trobava l’alqueria del Morrut o de la Torre, perquè hi havia una construcció d’estes
característiques construïda possiblement a finals del segle XVI, que fou enderrocada fa molts pocs anys.
Era en esta finca que Porcar, a principis del segle XX, informà de la presència en el subsòl de grans parets i
fragments de teules i de dòlium que correspondrien a un mateix període històric d’època romana.
La urbanització de l’entorn més immediat és gairebé completa, on destaca la construcció d’un centre educatiu.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Assentament, vil·la ?

Cronologia:

s. I-III dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense, 6, p. 121-179.
FLETCHER, D.; ALCÁCER, J. (1956): “Avance a una arqueología romana de la provincia de Castellón”, Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, XXXII, p. 135-164 i 183-187.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

SAFRA / ALQUERIA DE LA TORRE O DEL MORRUT
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-63

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Possibles troballes de ceràmica (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

SAFRA / ALQUERIA DE LA TORRE O DEL MORRUT
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-63

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

LA SÉQUIA DE L'OBRA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-64

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

758792

4433382

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A02100030, 12900A02100031, 12900A02100032, 12900A02100033, 12900A02100034, 12900A02100035,
12900A02100052 (p), 12900A02100056 (p), 12900A02100060, 12900A02100061, 12900A02100062, 12900A02100216,
8935201YK5383N, 8935202YK5383N, 8935203YK5383N, 8935204YK5383N, 8935205YK5383N, 8935206YK5383N,
8935207YK5383N, 8935208YK5383N, 8935209YK5383N, 8935210YK5383N, 8935211YK5383N, 8935212YK5383N,
8935213YK5383N, 8935214YK5383N, 8935215YK5383N, 8935216YK5383N, 8935217YK5383N, 8935218YK5383N,
8935219YK5383N, 8935220YK5383N, 8935221YK5383N, 8935222YK5383N, 8935223YK5383N, 8935224YK5383N,
8935225YK5383N, 8935226YK5383N, 8935227YK5383N, 8935228YK5383N, 8935229YK5383N, 8935230YK5383N,
8935231YK5383N, 8935232YK5383N, 8933801YK5383S, 8933802YK5383S, 8933803YK5383S, 8933822YK5383S,
8933823YK5383S 8933824YK5383S

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

LA SÉQUIA DE L'OBRA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-64

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
A l’extrem NE del terme municipal de Castelló, quasi a tocar amb el límit del terme de Benicàssim i a la vora
de la mar, es localitza un emplaçament on s’han produït troballes de materials arqueològics en superfície i
també mar endins.
Actualment, la zona es troba urbanitzada a trossos, amb blocs d’apartaments en la façana litoral i segones
residències unifamiliars en la part interior, vora el camí del Serradal. Resten algunes zones encara agrícoles
però escassament cultivades. I cal recordar que la línia de costa s’ha modificat lleugerament.
La notícia de les troballes a la zona la donà Porcar a principis del segle XX i va fer una descripció molt
acurada de la seua localització. Porcar esmenta una zona de platja, que feia aproximadament 150 metres de
longitud, que estava situada a uns 200 metres de distància de la desembocadura de la séquia de l’Obra, en
direcció SO, entre la mar i l’antic estany de l’Ample, en la qual hi havia una concentració de materials
arqueològics major en la part central i en progressiva desaparició cap a totes les bandes. Una part de les
troballes es localitzà dins de la mar i és l’onatge qui les fa visibles de tant en tant.
Els materials ceràmics corresponen a un mateix període de l’època del bronze, tot i que també sembla que hi
havia alguns fragments de teules romanes i, a més, podria situar-se ací també altres troballes del segle XIX
d’inhumacions en àmfores que correspondrien a un moment romà tardà.
El trasllat de les dades de Porcar a la cartografia actual, i la prospecció superficial permet acotar una mena
d’altell arrabassat actualment que, malgrat tot, manté una cota de nivell lleugerament superior al voltant dels
50 centímetres sobre el nivell del mar, mentre que a ponent descendeix lleugerament per sota de la cota 0 (on
degué estar l’estany esmentat amb el camí Serradal de restinga) i cap a l’est es troba la restinga de la línia de
costa (per on hui discorre l’avinguda Ferrandis Salvador).

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Assentament ? troballes
Adscripció cultural: Bronze
Registre de materials:

Cronologia:

1800 - 800 aC / I-III dC

Romana
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 6,
p. 121-179.
FERNÁNDEZ, A. (1980): “Estudio de los restos arqueológicos submarinos en las costas de Castellón”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 7, p. 135-195.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana,
Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1931): “Excursions i recerques arqueològiques. La Prehistòria en la desembocadura de la Séquia de l’Obra”, Boletín de
la Sociedad Castellonense de Cultura, XII, p. 204-207.
PORCAR, J. B. (1933): “Les cultures de la plaja de Castelló”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XIV, p. 79-89.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

LA SÉQUIA DE L'OBRA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-64

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

LA SÉQUIA DE L'OBRA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-64

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMINÀS

Classe:

BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-65

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

757277/752648

4435142/4426424

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A06809008, 12900A15709007, 12900A15409003, 12900A14609010, 12900A14409001,
12900A14309009, 12900A13909004, 12900A13909005, 12900A13509009, 12900A01209001,
12900A01309001, 12900A01009048, 12900A01009019, 12900A00909013

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMINÀS

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-65

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Es tracta d’una via de comunicació fossilitzada en el paisatge que travessa el terme de Castelló per la banda
oriental, entre el camí de la Ratlla de Benicàssim al nord i el límit amb el terme d’Almassora (un cop passat el
barranquet) pel sud.
El vial segueix una orientació inicial NE/SO, per a evitar les zones d’aiguamolls i estanys, i prendre tot seguit
una direcció N/S fins al final.
El camí discorre paral•lel a la costa i té continuïtat en el terme de Benicàssim pel nord i, sobretot, pel sud més
enllà del riu Millars. Inicialment degué separar dos àmbits i ecosistemes naturals ben diferents: a llevant unes
terres pantanoses d’aiguamolls, estanys i vegetació intensa; i a ponent un espais potencialment cultivables
per explotar.
Les transformacions agrícoles posteriors farien que el camí acabés travessant l’horta tradicional de Castelló
pel bell mig. De fet, sovint esdevé el límit entre partides.
El recorregut del Caminàs s’allunya, en el tram més septentrional, del Quadro de Benicàssim, passa just a la
vora del naixement de la Font de la Reina i, superat el barranc de la Magdalena, gira 90º en direcció sud a
creuar el riu Sec, i continuar paral•lel a la línia de costa, tot i que a una distància de 3,5/4 Km
aproximadament.
La orientació del vial fa que tots els camins que des de l’interior busquen la costa es creuen quasi
ortogonalment amb ell. Una intersecció que, segurament, ha afavorit des d’antic l’establiment d’assentaments
a la seua vora (vil•les romanes, alqueries islàmiques, ermites baix-medievals i modernes, etc.).
El camí era conegut com a via de la costa i després de la conquesta de Jaume I comença a anomenar-se
camí ample, camí gran o caminàs (este últim amb el sufix augmentatiu –às), que és el que ha perdurat fins
l’actualitat.
Malgrat tot, el primer tram ha vist modificada la seua denominació en benefici del nom “camí de les Vil•les”, en
referència a l’emplaçament del terme veí de Benicàssim al qual condueix; mentre que un segon tram fins a
Lledó adoptà el nom de “camí d’En Riera”. Després ja es manté tot ell amb la denominació de Caminàs.
El jaciment té una longitud total de 10.681 metres, i tot ell es troba asfaltat per al trànsit rodat de vehicles.
Manté un recorregut i traçat prou regular, adaptant-se a l’orografia del terreny, i amb una amplada que oscil•la
entre els 5,5 i els 7 metres. Només el tram comprés entre el camí vell de la Mar i el camí de Vinamargo
presenta unes amplades majors entorn als 12/14 metres, probablement per alteracions en la delimitació del
parcel•lari adjacent.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Infraestructura viària
Adscripció cultural: Ibèrica
Registre de materials:

Cronologia:

s. V aC / I dC / IX dC

Romana
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Medieval
Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 6,
p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana, Ajuntament de
Castelló, p. 139-145.
BAZZANA, A. (1978): “Vestiges de centuriations romaines et d’un itinerarire preromaine dans la plaine de Castellón”, Archivo de
Prehistoria Levantina, XV, p. 277-292.
GUSI, F. (1999): “Prehistoria del área natural de la ciudad de Castellón de la Plana”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana,
Ajuntament de Castelló, p. 101-107.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30-36.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

CAMINÀS

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-65

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Estructura viària fossilitzada (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CAMINÀS
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-65

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

VIA AUGUSTA / CAMÍ REAL

Classe:

BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-66

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

748302/748962

4433337/4428693

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A11009008, 12900A11109005, 12900A08209004, 12900A08209018, 12900A08109016,
12900A08009001, 12900A08009014, 12900A07909001

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

VIA AUGUSTA / CAMÍ REAL

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-66

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Es tracta d’una via de comunicació fossilitzada en el paisatge que travessa el terme de Castelló per la banda
occidental, entre el camí de la Ratlla de Borriol al nord i el camí de la Ratlla d’Almassora al sud. El vial segueix
una orientació N/S i a mig camí travessa el riu Sec per un gual.
En este primer tram, entre el terme de Borriol i el riu Sec, el camí travessa la partida del Bovalar i rep el nom
de Camí Real o camí de la Cova del Colom. En la part inicial del tram, i aprofitats en el marge lateral d’un
camp que afronta amb el camí, aparegueren fa pocs anys fragments de pedra de gres que pertanyien a un
mil•liari. A partir del riu Sec i fins l’actual carretera de Castelló a Ribesalbes (en este tram CV-17) segueix el
traçat de l’esmentat camí de la Cova del Colom, i fa de límit entre la partida de Benadressa a l’oest i la partida
Marrada a l’est.
En este punt, però, el camí fa un desdoblament cap al sud. És a dir, el tram final es divideix en dos ramals:
l’oriental i l’occidental. La Via Augusta degué seguir el traçat rectilini que dibuixa la quadra de Na Tora (el
ramal oriental), que busca el gual més natural per a creuar el riu Millars, i que coincideix a l’alçada del pont de
la carretera de València situat just després de la confluència de la rambla de la Viuda amb el riu.
En esta zona caldria situar una mansio o posta que citen els itineraris de l’època com ad Noulas o ad Nova
(situada a 2 milles de la posta Sebelaci, que dista 35 milles de Sagunt i cal ubicar-la sobre el marge
septentrional del riu Millars). L’emplaçament de la posta sembla correspondre amb el jaciment romà identificat
i localitzat en la quadra de Na Tora, prop de la referida carretera de Ribesalbes.
Este ramal oriental del vial té una longitud de 2.062 metres, amb una amplada bastant regular entre els
marges dels camps que la delimiten, que oscil•la entre els 6 i 9 metres.
D’altra banda, a l’entorn d’este punt esmentat del creuament de la carretera de Ribesalbes, el camí de la Cova
del Colom continua pel ramal occidental, que es va separant progressivament de l’oriental en direcció sud.
Este camí, també conegut amb el nom de Camí Real, és el que es degué traçar en el moment de la fundació i
construcció de la ciutat medieval de Vila-real per part de Jaume I a finals del segle XIII. La importància de la
ciutat en eixe moment obligà a desviar el camí antic per tal de fer passar el nou vial per dins del recinte
ortogonal de la vila reial. El nou recorregut plantejat estava obligat a creuar la rambla de la Viuda primer i el
riu Millars després, a l’alçada de Santa Quitèria, mitjançant uns ponts també de nova construcció.
Este ramal occidental fa de límit entre la partida de Benadressa a l’oest i la partida Estepar a l’est, i té una
longitud de 1.706 metres. El traçat del camí és bastant sinuós i l’amplada entre els marges dels camps que la
delimiten és molt més irregular que l’anterior i oscil•la entre els 7,5/8 i els 15 metres en algunes zones.
Per la seua banda, la longitud del tram inicial i comú entre tots dos camins (Via Augusta i Camí Real) és de
2.905 metres. El seu recorregut s’adapta a la topografia existent en cada moment i resulta prou regular.
L’amplada entre els marges dels camps laterals oscil•la entre els 8 i els 10 metres, només en algun tram
proper al pas del riu Sec es redueix fins els 6/6,5 metres. En definitiva, si se suma el tram comú inicial i els
dos ramals del final, el jaciment viari té una longitud total de 6.674 metres.
Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Infraestructura viària
Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Cronologia:

s. I / XIII dC

Medieval
Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (1979): “Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 6,
p. 121-179.
ARASA, F. (1999): “El período romano. La documentación arqueológica”, en AADD: La ciudad de Castellón de la Plana, Ajuntament de
Castelló, p. 139-145.
ARASA, F. (2006): “El trazado de la Vía Augusta en tierras valencianas”, en Catastros, habitats y vía romana, València, p. 93-130.
FLETCHER, D.; ALCÁCER, J. (1956): “Avance a una arqueología romana de la provincia de Castellón”, Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, XXXII, p. 135-164 i 183-187.
PORCAR, J. B. (1948): “Arqueología castellonense”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, IX, 20, p. 30-36.
ULLOA, P. (1999): “Nuevo miliario de la vía Augusta hallado en Castellón”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 20, p. 209
-220

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

VIA AUGUSTA / CAMÍ REAL

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-66

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Estructura viària fossilitzada (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

VIA AUGUSTA / CAMÍ REAL
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-66

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

ILLES COLUMBRETES / LA FORADADA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-67

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

---

FOTOGRAFIA GENERAL

814140

4420276

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

ILLES COLUMBRETES / LA FORADADA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-67

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
L’illa Foradada o Ferrer està formada per un grup d’illots on destaca esta en concret, de major grandària i una
forma de mitja lluna desgastada per les puntes. L’illa presenta un front oriental molt esquerp, abrupte i
erosionat pel batec de les ones, mentre que tota la seua superfície mostra un pendent cap a ponent. El grup
de la Foradada està situat al SE del conjunt global de les Columbretes.
En l’entorn de l’illa Foradada, i més concretament a la banda de llevant, tot just al davant de l’illot Llop, s’han
produït un parell de troballes de material arqueològic. En concret, es tracta d’àmfores d’època romana i
púnica.
La primera d’elles es trobà l’any 1977, estava quasi sencera i es localitzà a uns 40 metres de profunditat,
fragmentada en dos trossos i encaixada a les roques del fons. La segona àmfora, que és púnica, es va
identificar l’any 2001, estava sencera i mesurava 126 centímetres de longitud.
Es tracta, en tots dos casos, de troballes aïllades i fortuïtes, perquè no s’han identificat cap més restes
arqueològiques en la zona.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Subaqüàtic. Troballa aïllada

Cronologia:

s. II-I aC

Adscripció cultural: Romana i púnica
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

ILLES COLUMBRETES / LA FORADADA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-67

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Troballa aïllada subaqüàtica de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ILLES COLUMBRETES / LA FORADADA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-67

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

ILLES COLUMBRETES / PEDRA JOAQUIM

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-68

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

---

FOTOGRAFIA GENERAL

813890

4420746

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

ILLES COLUMBRETES / PEDRA JOAQUIM
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-68

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
L’illot Pedra Joaquim està situat al N/NO de l’illa Foradada. Es tracta del punt culminant que ix a la superfície
de l’aigua de tot un banc de roca de quasi 300 metres de longitud, i amb una fondària que oscil•la dels -2 als
-17 metres.
L’any 1977 es va fer una troballa de dos fragments de grans proporcions d’àmfores d’època romana, en
l’extrem SE de l’escull, en la zona que dibuixa una mena de canal entre este illot i l’illa Foradada, amb una
fondària mitjana de -40 metres.
Es tracta d’una troballa aïllada i fortuïta, sense que hi haja constància de cap altra descoberta ala zona.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Subaqüàtic. Troballa aïllada

Cronologia:

s. I-III dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

ILLES COLUMBRETES / PEDRA JOAQUIM
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-68

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Troballa aïllada subaqüàtica de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ILLES COLUMBRETES / PEDRA JOAQUIM
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-68

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

EL MUR DE CALÇ / DERELICTE

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-69

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

---

FOTOGRAFIA GENERAL

809526

4430499

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

EL MUR DE CALÇ / DERELICTE
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-69

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El mur o “murall” de calç és el nom que donen els pescadors a una zona que hi ha al davant de les Illes
Columbretes, en direcció NE, que té un fons d’arena però amb altures considerables de formacions rocoses,
predominantment calcàries, que es fractura fàcilment.
Les barques de pesca d’arrossegament acostumen a passar les xarxes per esta zona i, de vegades,
arranquen blocs de pedra que són recollits conjuntament amb restes ceràmiques.
L’any 2001 es produí una troballa interessant perquè a les xarxes aparegueren també molts fragments
d’àmfores d’època romana, localitzades a una fondària de -80/-85 metres.
No es tracta de cap troballa aïllada, sinó que pel volum dels materials cal pensar en un derelicte, tot i que la
constitució del qual, així com la dispersió del seu carregament, encara no s’ha pogut fixar.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Subaqüàtic. Derelicte

Cronologia:

s. I dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

EL MUR DE CALÇ / DERELICTE
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-69

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Concentració subaqüàtica de ceràmica, possible derelicte (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

EL MUR DE CALÇ / DERELICTE
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-69

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

RONCABANES

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-70

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

---

FOTOGRAFIA GENERAL

760414

4428792

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

RONCABANES
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-70

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Davant la costa del terme de Castelló de la Plana s’estén un gran alguer que es disposa de forma paral•lela a
la línia de costa, majoritàriament entre les corbes de profunditat de -10/-20 metres.
A l’alçada de l’extrem septentrional del port de Castelló i un poc més enllà de l’alguer, a uns 2.200 metres de
distància aproximadament mar endins, i amb una cota de profunditat de -25/-30 metres sota l’aigua, hi ha una
gran àrea amb el fons rocós.
La zona és un banc de pesca on les xarxes de les barques han enganxat diferents àmfores d’època romana.
Sembla que es tracta de troballes aïllades més que no pas d’un derelicte, tot i que també podria ser una zona
aprofitada per a fer intercanvi de productes.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Subaqüàtic. Troballa aïllada

Cronologia:

s. II-I aC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

RONCABANES
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-70

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Troballa aïllada subaqüàtica de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

RONCABANES
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-70

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

PLATJA DEL PINAR

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-71

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

---

FOTOGRAFIA GENERAL

759352

4431012

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PLATJA DEL PINAR
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-71

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Al davant de tota costa del terme de Castelló de la Plana i termes limítrofs, s’estén un gran alguer que es
disposa de forma paral•lela a la línia de costa, i majoritàriament entre les corbes de profunditat de -10 / -20
metres.
L’alguer és una praderia submarina pròpia d’aigües poc profundes amb acumulació d’algues i bancs d’arena.
En definitiva, un fons marí que canvia fàcilment segons els moviments dels corrents perquè es tracta d’una
platja d’arena oberta.
A l’alçada de la platja del Pinar, i concretament a l’extrem septentrional, prop de la gola de la Plana, a uns 900
metres de distància mar endins i a poc més de 5 metres de fondària, s’han recuperat fragments d’àmfores
d’època romana. La troballa fou aïllada i fortuïta, tot i que podria tractar-se d’una zona on fondejar els vaixells.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Subaqüàtic. Troballa aïllada

Cronologia:

s. II-I aC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PLATJA DEL PINAR
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-71

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Troballa aïllada subaqüàtica de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PLATJA DEL PINAR
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-71

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

RIU SEC / DESEMBOCADURA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-72

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

---

FOTOGRAFIA GENERAL

760521

4431920

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

RIU SEC / DESEMBOCADURA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-72

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Al davant de tota costa del terme de Castelló de la Plana i termes limítrofs, s’estén un gran alguer que es
disposa de forma paral•lela a la línia de costa, i majoritàriament entre les corbes de profunditat de -10 / -20
metres.
L’alguer és una praderia submarina pròpia d’aigües poc profundes amb acumulació d’algues i bancs d’arena.
En definitiva, un fons marí que canvia fàcilment segons els moviments dels corrents perquè es tracta d’una
platja d’arena oberta.
A la platja del Gurugú, i més concretament a l’alçada de les esculleres de la desembocadura del Riu Sec, a
poc menys de 2.000 metres de distància mar endins i a una cota de profunditat de -10/-11 metres, s’ha
recuperat una àmfora d’època romana que es conserva completa.
La troballa fou aïllada i fortuïta, tot i que podria tractar-se d’una zona on fondejar els vaixells.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Subaqüàtic. Troballa aïllada

Cronologia:

s. III dC

Adscripció cultural: Romana
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

RIU SEC / DESEMBOCADURA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-Q-72

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Troballa aïllada subaqüàtica de ceràmica (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

RIU SEC / DESEMBOCADURA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-72

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

PRIMER RECINTE DE MURALLES. S. XIII

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-73

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

753061

4430423

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

Illes del cadastre: 29042, 29054, 29064, 30041, 30042, 30048, 30052, 30053, 30059, 30063,
30066, 30073, 30077, 31042, 31047, 31051, 31053, 31054, 31056, 31059, 31061, 31067, 31072,
31073, 31075, 31076, 31078, 32047, 32053, 32056, 32058, 32062, 32063, 32065, 32069, 33078

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

PRIMER RECINTE DE MURALLES. S. XIII

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-73

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La carta de poblament de 1239 concedia el dret a la població de Castelló de construir una vila i aixecar les
corresponents defenses. Però no fou fins a partir de 1251, quan s’autoritzà el trasllat de la població al nou
emplaçament, que començà a créixer un nou nucli amb la seua trama urbana de carrers i illes de cases
alineades.
Per protegir els habitants es feren unes muralles que, a finals de la centúria, sembla que s’hagueren d’ampliar.
La línia de defenses urbanes estava constituïda pels llenços de la muralla, un fossar o vall amb el seu talús,
algunes torres de flanqueig, torres cantoneres i portes per entrar i eixir amb ponts sobre el vall.
La fàbrica de la muralla era feta de tapial, amb encofrats de fusta. Al seu interior, pedres, morter de calç i terra
conformaven una massa compacta i resistent. Els fonaments i una base inicial on assentar la tàpia estaven
fets de maçoneria sòlida.
La part superior dels murs estava coronada per un pas de ronda, al qual es podia accedir de tant en tant per
escales. Les torres de flanqueig tenien plantes variades: quadrades, circulars o poligonals, tot i que ací es
documenten més el dos primers tipus.
El primer recinte de muralles medievals de la ciutat dibuixa una planta rectangular, allargada de nord a sud,
que resta perfectament delimitada a llevant pel traçat de la séquia Major, la qual actua de vall. Al nord i al sud,
dues menudes depressions naturals, a manera de barrancs, feien la funció del vall.
En definitiva, s’està parlant d’una àrea delimitada, de forma quadrada, pels següents carrers actuals:
Governador a l’est, Escultor Viciano i Gasset al sud, Enmig i Isabel Ferrer a l’oest i Antoni Maura/Ensenyança/
Núñez de Arce al nord.
Un recinte que tenia tres o quatre portes només, on es creuava una via principal de nord a sud i una altra
d’oest a est. Un encreuament que dividia la ciutat en quatre parròquies: Sant Agustí al nord-est, Sant Tomàs
al sud-est, Santa Maria al sud-oest i Sant Pere al nord-oest.
En els darrers anys s’han produït diferents troballes de la muralla en punts distants del seu perímetre, com ara
als carrers Governador, Campoamor o Enmig. A l’interior del recinte fortificat es desenvolupà la primera vila
medieval de Castelló, cosa que atorga un valor especial a tota l’àrea protegida pel seu caràcter de document
històric, arqueològic i patrimonial en general. Al marge de les muralles, resulta molt probable que tot un seguit
de construccions i espais històrics es troben sota terra en algun punt d’este nucli antic.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Recinte de muralles i torres

Cronologia:

s. XIII / s. XVIII dC

Adscripció cultural: Medieval feudal
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
BALBÁS, J.A. (1892): El libro de la provincia de Castellón, València.
MELCHOR, J.M.; BENEDITO, J. (2008): “La muralla medieval de Castellón”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXXIV, p.
489-502.
OLIVER, A. (1994): “Excavación de un tramo de muralla medieval de la ciudad de Castellón de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 16, p. 281-292.
SÁNCHEZ ADELL, J. (1952): “Las murallas medievales de Castellón”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXVIII, p. 44-77.
SÁNCHEZ ADELL, J.; SÁNCHEZ ALMELA, E. (2003): Defensa y seguridad de una villa medieval: Castellón de la Plana, Sociedad
Castellonense de Cultura, Castelló.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

PRIMER RECINTE DE MURALLES. S. XIII

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-73

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Restes de muralles i torres (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PRIMER RECINTE DE MURALLES. S. XIII
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-73

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

SEGON RECINTE DE MURALLES. S. XIV

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-74

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

752953

4430406

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

Illes del cadastre: 28055, 28066, 28074, 29042, 29054, 29064, 29068, 29069, 29074, 29079,
29084, 29089, 30041, 30042, 30048, 30052, 30053, 30059, 30063, 30066, 30073, 30077, 30083,
30086, 30088, 30097, 31042, 31047, 31051, 31053, 31054, 31056, 31059, 31061, 31067, 31072,
31073, 31075, 31076, 31078, 31089, 32047, 32053, 32056, 32058, 32062, 32063, 32065, 32069,
32087, 32089, 33078, 33087

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

SEGON RECINTE DE MURALLES. S. XIV

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-74

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Al llarg del segle XIV la població de Castelló creix i el nucli urbà es va fent més gran. Apareixen ravals que
finalment són absorbits per un nou recinte defensiu de muralles i torres més gran i espaiós que l’inicial del
segle XIII. El conjunt de les defenses urbanes continuava format pels llenços de la muralla, els fossars o valls i
els seus talussos, torres de flanqueig, torres cantoneres i portes per a entrar i eixir, amb ponts sobre els valls
per poder passar.
La muralla estava feta de tapial. Pedres, terra i morter de calç era col•locat dins d’encofrats de fusta. El
fonament dels murs era una sòlida base de maçoneria, sovint el poc que queda de la muralla. A sobre es
disposaven les diferents tongades de tàpia. La part superior dels murs estava coronada per un pas de ronda,
al qual es podia accedir de tant en tant per escales.
La muralla començà a disposar d’altres elements complementaris de defensa, com ara les torres de flanqueig,
les torres cantoneres o les pròpies estructures arquitectòniques que contenien les portes d’entrada.
Les torres de flanqueig estaven situades, generalment, en punts intermedis entre dos portes. La seua planta
fou majoritàriament circular, però també hi havia quadrades i poligonals.
El segon recinte de muralles medievals de la ciutat tenia sis portes, dos al nord, dos al sud, una a l’est i l’altra
a l’oest. La seua ubicació està estretament lligada al traçat dels camins que arribaven a la ciutat. Més tard
s’obririen dos portalets més a la banda de llevant per tal de facilitar l’accés de la gent als seus camps de
l’horta. La imatge que es té d’estes portes és un poc més tardana, del segle XVI, i mostra dos tipus diferents:
la porta d’arc de triomf amb un portal entre dues torres de planta circular, i la porta oberta a la part frontal
d’una torre massissa.
Este segon recinte de muralles medievals dibuixa una planta molt més regular, quasi quadrada, que s’orienta
de nord a sud, i que continua perfectament delimitada a llevant pel traçat de la séquia Major, la qual actua de
vall. Al nord i al sud, dues lleugeres depressions naturals, a manera de barrancs, feien la funció del vall.
En definitiva, s’està parlant d’una àrea delimitada pels següents carrers actuals: Governador a l’est, Escultor
Viciano/Gasset/Ruiz Zorrilla al sud, l’Avinguda del rei Jaume I a l’oest i Plaça Clavé/Sant Lluís al nord.
Un recinte més gran on es creuaven dues vies principals de nord a sud (carrer Enmig i Major) i un sol vial
principal d’oest a est (carrer Colon). De l’encreuament resulten dos espais o àrees noves que se sumen a les
anteriors i donen lloc a les noves parròquies de Sant Joan a l’extrem sud-oest i Sant Nicolau a l’extrem nordoest.
En els darrers anys s’han produït diferents troballes de la muralla en punts distants del seu perímetre, com ara
als carrers Governador, Campoamor, Avinguda del Rei o Sant Lluís. A l’interior del recinte fortificat es
desenvolupà la vila medieval de Castelló, cosa que atorga un valor especial a tota l’àrea protegida pel seu
caràcter de document històric, arqueològic i patrimonial en general. Al marge de les muralles, resulta molt
probable que tot un seguit de construccions i espais històrics es troben sota terra, en algun punt d’allò que es
configurà com el nucli antic o històric de la població.
Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Recinte de muralles i torres

Cronologia:

s. XIII-XIV / s. XVIII dC

Adscripció cultural: Medieval feudal
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
BALBÁS, J.A. (1892): El libro de la provincia de Castellón, València.
BENEDITO, J.; LLORENS, J.M.; MELCHOR, J.M. (1997): La excavación arqueológica de la Plaza de las Aulas, Ajuntament de Castelló.
MELCHOR, J.M.; BENEDITO, J. (2008): “La muralla medieval de Castellón”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXXIV, p.
489-502.
OLIVER, A. (1994): “Excavación de un tramo de muralla medieval de la ciudad de Castellón de la Plana”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 16, p. 281-292.
SÁNCHEZ ADELL, J. (1952): “Las murallas medievales de Castellón”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXVIII, p. 44-77.
SÁNCHEZ ADELL, J.; SÁNCHEZ ALMELA, E. (2003): Defensa y seguridad de una villa medieval: Castellón de la Plana, Sociedad
Castellonense de Cultura, Castelló.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

SEGON RECINTE DE MURALLES. S. XIV

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-74

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Restes de muralles i torres (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

SEGON RECINTE DE MURALLES. S. XIV
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-74

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TERCER RECINTE DE MURALLES. S. XIX

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-75

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

752870

4430477

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

Illes del cadastre: 24044 (p), 24055 (p), 25058 (p), 25069 (p), 25075, 26085, 26981, 26982, 26994, 27006 (p),
27081, 27092, 27099, 27105, 28008 (p), 28019 (p), 28108, 29021, 29026, 29027, 29029, 29035, 29111 (p),
29122 (p), 29127 (p), 29129 (p), 29133, 29135 (p), 30022, 30157, 31025, 31028, 31124 (p), 31125, 31132 (p),
31144, 31148, 31157, 32014, 32110, 32118, 32132, 32137, 32138, 32139, 33029, 33037, 33038, 33048 (p),
33059, 33065, 33088, 33089, 33094, 33108,

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TERCER RECINTE DE MURALLES. S. XIX

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-75

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Un nou recinte de muralles s’edifica a la ciutat a partir de l’any 1837, amb motiu de la coneguda com a primera
guerra carlina. Enderrocades les velles muralles medievals, esta nova muralla no tenia cap connexió amb les
anteriors. El seu recorregut és molt més extens, allargat de nord a sud, i amb murs de tapial de terra i
maçoneria de menor altura i també menor grossària (esta última no supera els 85 centímetres).
La muralla disposava de nombroses espitlleres, d’un total de sis portes, d’un fossat i de diferents baluards
(anomenats estos de l’Horta, del Molí, de Sant Domènec, de Sant Francesc, de l’Alcora, de la Llibertat i de
Sant Roc). El nou traçat defensiu deixava al seu interior la vila medieval i els diferents ravals que havien anat
creixent en els extrems meridional i septentrional de la ciutat, així com nombrosos espais erms o sense
ocupació.
El tercer recinte de muralles de la ciutat, este d’època contemporània, dibuixa una planta en forma de fus
allargat pels extrems nord i sud, fent-los convergir amb el camí principal d’arribada a al ciutat en una i altra
banda. A més, la seua major extensió i ampliació farà que, per la banda de llevant, la major part del recorregut
de la séquia Major es faça per l’interior del recinte fortificat.
És a dir, l’àrea delimitada per les noves muralles és la compresa entre les rondes Millars i Magdalena per
l’oest (des dels convents de Sant Francesc al inici de la carretera de València, fins a la capella de Sant Roc
vora el camí de Barcelona), mentre que per la banda oriental el seu recorregut resulta molt més sinuós, al
voltant dels carrers Alcalde Tàrrega, Gaibiel, Peníscola, Bellver (fins arribar a l’antic convent de Sant
Domènec, hui l’Escola d’Arts i Oficis) i la plaça Fadrell. Ací pren direcció oest pel carrer Asensi fins al carrer
Herrero, on tomba cap al sud per buscar la plaça del País Valencià, el carrer Benassal i acabar en la plaça
Botànic Calduch (on estava l’antic quarter de Sant Francesc).
Però pocs anys després la muralla es va enderrocant poc a poc, i les bateries queden fora d’ús. És la segona
guerra carlina la que motiva, entre 1873-1874, la reconstrucció de la muralla, amb alguns modificats i
retallades en el seu traçat. També es construïren noves bateries, merlets i s’obriren espitlleres en les cases.
Acabada la guerra, a partir de 1882 les muralles tornen a perdre la seua raó de ser, són abandonades i es van
enrunant poc a poc. A finals de la centúria gairebé no quedaven més que alguns trams aïllats de la muralla.
En els darrers anys s’han produït diferents troballes de la muralla en alguns punts del seu perímetre, com ara
a la plaça Dolçainer de Tales, al carrer Gaibiel (en l’anomenada plaça de la muralla Liberal), a l’avinguda del
Mar o al carrer Prim/cantonada carrer Marqués de la Ensenada. En este cas, el valor queda circumscrit a la
pròpia construcció, és a dir, a la muralla i no pas al seu espai urbà interior que evolucionà de forma
independent a la presència de la muralla.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Recinte muralles, torres, bateries

Cronologia:

s. XIX dC

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
BALBÁS, J.A. (1892): El libro de la provincia de Castellón, València.
BENEDITO, J.; MELCHOR, J.M. (1999): “La excavación arqueológica en la muralla de la calle Gaibiel”, Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castellonense, 20, p. 389-392.
BENEDITO, J.; MELCHOR, J.M. (2008): “La muralla liberal de la ciudad de Castellón”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,
LXXXIV, p. 649-663.
MELCHOR, J.M.; BENEDITO, J. (2000): La muralla liberal de Castellón, Ajuntament de Castelló.
SÁNCHEZ ADELL, J.; SÁNCHEZ ALMELA, E. (2003): Defensa y seguridad de una villa medieval: Castellón de la Plana, Sociedad
Castellonense de Cultura, Castelló.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:

TERCER RECINTE DE MURALLES. S. XIX

Classe:

Codi:

BIC (Zona Arqueològica)

C-Q-75

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Restes de muralles i torres (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

TERCER RECINTE DE MURALLES. S. XIX
BIC (Zona Arqueològica)

Codi:

C-Q-75

CATÀLEG DE PROTECCIONS
Secció I: Patrimoni Cultural

Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
2. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

TORRE DEL PINARET

Denominació:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Classe:

Codi:

C-Q-76

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

SI
SI

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

SI
SI

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial

Ambiental
Tipològica

Paisatge:
Recurs paisatgístic d'alt valor catalogat
EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal:

Castelló de la Plana

757286

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:
(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

Illes del cadastre: 73915, 73903, i de forma especial la parcel·la 7391507YK5279S

FOTOGRAFIA GENERAL

4428918

CATÀLEG DE PROTECCIONS
Secció I: Patrimoni Cultural
Denominació:
Classe:

Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
2. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

TORRE DEL PINARET
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-76

La Torre del Pinaret fou una més de les nombroses torres de guaita que poblaren el litoral valencià per protegir
la línia de costa d’atacs pirates. Esta torre fou construïda entre 1669 i 1670 i estava situada uns dos-cents
metres terra endins de l’emplaçament que tingué una torre del Grau precedent i que llavors estava enderrocada.
El lloc escollit fou un alteró delimitat pel traçat de vàries séquies i escorredors, entre elles la del Comú a la què
acabaria donant nom (“séquia comuna de la torre”), i situada a raser dels envits de la mar que havien malmés la
torre precedent.
Es tractava d’una torre de planta quadrada, de gairebé 11 x 11 m, i una altura aproximada de 14 m. Estava
atalussada en la part inferior, tenia una sola entrada i disposava de dues garites i una part coberta per a guardar
l’artilleria a la terrassa superior. L’edificació fou objecte de reparacions al llarg de les centúries següents, però
acabà sent destruïda i arrasada a finals del segle XIX.
En la zona on estigué ubicada la torre, i que tots els indicis de què disposem situa entre els carrers Churruca,
Gomera i l’Avinguda del Port, es va construir després un gran casalici (probablement un guerau amb la doble
funcionalitat d’habitatge i magatzem per a eines i mercaderies), el qual aprofità i reutilitzà alguns elements
constructius de la vella torre com ara carreus de pedra tallada de grans proporcions.
L’enderroc de l’edifici i les excavacions arqueològiques realitzades en el solar de la casa entre 2005 i 2006
deixaren a la vista algunes restes immobles. Els resultats, però, no foren concloents respecte a l’adscripció
cronològica de les restes de fonaments identificades. Pot ser, futurs treballs puguen precisar millor estes dades
ara conegudes, motiu pel qual cal insistir en la seua protecció.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Torre

Cronologia:

Adscripció cultural: Baix medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XVII-XIX dC

Moderna
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
GIMENO MICHAVILA, V. (1926): Del Castellón viejo. Est. Tip. Hijo de J. Armengot. Castelló de la Plana.
OLUCHA, F. (2006-2008): “Documents per a la història de les manifestacions artístiques a la vila de Castelló de la Plana.
Segles XVII i XVIII”, Estudis Castellonencs, 11, p. 583-648.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló.

COMPONENTS PRINCIPALS

CATÀLEG DE PROTECCIONS
Secció I: Patrimoni Cultural
Denominació:

TORRE DEL PINARET
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Classe:

Número /

Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
2. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material
/
- ambiental
- tipològic

Codi:

C-Q-76

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Reutilització de carreus (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la
Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

Normativa del Pla Estructural:
Secció II - Part amb eficàcia normativa del present Catàleg. Especialment les referències a entorns de protecció i cauteles
arqueològiques.

Normativa del paisatge:

DOCUMENTS GRÀFICS

PGE

CATÀLEG DE PROTECCIONS
Secció I: Patrimoni Cultural
Denominació:
Classe:

Ortofoto

Cadastral

Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
2. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

TORRE DEL PINARET
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-76

CATÀLEG DE PROTECCIONS
Secció I: Patrimoni Cultural

Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
2. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL (NHT)

Denominació:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Classe:

Codi:

C-Q-77

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

SI
SI

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

SI
SI

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial

Ambiental
Tipològica

Paisatge:
Recurs paisatgístic d'alt valor catalogat
EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal:

Castelló de la Plana

752953

4430406

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:
(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

Illes del cadastre: 28055, 28066, 28074, 29042, 29054, 29064, 29068, 29069, 29074, 29079, 29084,
29089, 30041, 30042, 30048, 30052, 30053, 30059, 30063, 30066, 30073, 30077, 30083, 30086,
30088, 30097, 31042, 31047, 31051, 31053, 31054, 31056, 31059, 31061, 31067, 31072, 31073,
31075, 31076, 31078, 31089, 32047, 32053, 32056, 32058, 32062, 32063, 32065, 32069, 32087,
32089, 33078, 33087

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS
Secció I: Patrimoni Cultural
Denominació:
Classe:

Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
2. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL (NHT)
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-77

La carta de poblament de 1239 concedia a la població de Castelló el dret a construir un nucli urbà en la zona del
pla, així com també a aixecar les corresponents muralles per a la seua defensa. Però no fou fins a partir de
1251, quan s’autoritzà el trasllat de la població que residia en el poblat del castell Vell al nou emplaçament, que
es creà i començà a créixer una nova vila medieval, amb una trama urbana més o menys ortogonal de carrers i
illes de cases alineades.
El nucli inicial prompte es veié desbordat i a finals del segle XIII s’amplià cap al nord, amb un recinte de
muralles més o menys consolidat. Un recinte primerenc que disposava de tres o quatre portes només, on es
creuava una via principal de nord a sud i una altra d’oest a est. L’encreuament d’estos dos vials articularen i
dividiren la ciutat en quatre parròquies: Sant Agustí al nord-est, Sant Tomàs al sud-est, Santa Maria al sud-oest
i Sant Pere al nord-oest.
Al llarg de la primera meitat del segle XIV es produí una ampliació del nucli urbà cap a l’oest primer, i a finals de
la centúria una nova ampliació absorbeix el raval que va créixer a la zona nord. Es construí llavors un recinte de
muralles medievals que dibuixa una planta molt més regular, quasi quadrada, que s’orienta de nord a sud.
Un recinte més gran on es creuaven dues vies principals de nord a sud (carrer Enmig i Major) i un sol vial
principal d’oest a est (carrer Colon). De l’encreuament d’estos vials resulten dos espais o àrees noves que se
sumen a les anteriors i donen lloc a les noves parròquies de Sant Joan a l’extrem sud-oest i Sant Nicolau a
l’extrem nord-oest.
Al llarg dels segles següents, el nucli urbà es consolidà al voltant d’este espai descrit i emmurallat, que respon
tipològicament al model de noves viles creades al llarg dels segles XIII i XIV al territori valencià, i que acabà
esdevenint el Nucli Històric de la població. Un espai clarament definit i acotat, amb el manteniment de unes
formes de vida i activitats tradicionals que el caracteritzaren gairebé fins l’època contemporània.
Es tracta d’una àrea delimitada pels carrers actuals de: Governador a l’est, Escultor Viciano/Gasset/Ruiz Zorrilla
al sud, l’Avinguda del rei Jaume I a l’oest i Plaça Clavé/Sant Lluís al nord. A l’interior d’este recinte fortificat es
desenvolupà la vila medieval de Castelló, cosa que atorga un valor especial a tota l’àrea protegida pel seu
caràcter de document històric, arqueològic i patrimonial en general.
Al marge de les muralles, resulta molt probable que tot un seguit de construccions i espais històrics es troben
sota terra, en algun punt d’allò que es configurà com el nucli antic o històric de la població.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment: Vila medieval - Nucli històric

Cronologia:

s. XIII-XVI dC

Adscripció cultural: Baix medieval
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
GIMENO MICHAVILA, V. (1926): Del Castellón viejo. Est. Tip. Hijo de J. Armengot. Castelló de la Plana.
GÓMEZ, M. (2014): “La muralla medieval de Castelló de la Plana”, Patrimoni Històric. El Castelló medieval. Castelló, p. 77-86.
SÁNCHEZ ADELL, J. (1952): “Las murallas medievales de Castellón”, BSCC, XXVIII, p. 44-77.
SÁNCHEZ ADELL, J.; SÁNCHEZ ALMELA, E. (2003): Defensa y seguridad de una villa medieval: Castellón de la Plana,
Sociedad Castellonense de Cultura, Castelló.
SELMA, S. (2017): Els jaciments arqueològics de Castelló de la Plana. De la investigació a la divulgació. Servei
d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló. Castelló.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló.

COMPONENTS PRINCIPALS

CATÀLEG DE PROTECCIONS
Secció I: Patrimoni Cultural
Denominació:

NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL (NHT)
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Classe:

Número /

Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
2. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material
/
- ambiental
- tipològic

Codi:

C-Q-77

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Trama de carrers i fesonomia urbanística (a conservar) / tipològic / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la
Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

Normativa del Pla Estructural:
Secció II - Part amb eficàcia normativa del present Catàleg. Especialment les referències a entorns de protecció i cauteles
arqueològiques.

Normativa del paisatge:

DOCUMENTS GRÀFICS

PGE

CATÀLEG DE PROTECCIONS
Secció I: Patrimoni Cultural
Denominació:
Classe:

Ortofoto

Cadastral

Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
2. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL (NHT)
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-Q-77

Junio 2021

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

CATÁLOGO DE PROTECCIONES
SECCIÓN I. PATRIMONIO CULTURAL
1. Patrimonio arquitectónico
2. Patrimonio arqueológico
3. Patrimonio etnológico (fichas)
4. Patrimonio histórico
SECCIÓN II. PATRIMONIO NATURAL
SECCIÓN III. PAISAJE

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANELL CERÀMIC DE SANT VICENT I SANTA BÀRBARA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-1

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

2705211YK5320N

FOTOGRAFIA GENERAL

752627

4430334

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE SANT VICENT I SANTA BÀRBARA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-1

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Panell de taulells ceràmics emplaçat en el seu lloc original, a la façana d’una casa particular
de dos altures, al carrer Sant Vicent, 10. El panell es troba dins d’una fornícula de 70 x 61,5
cm, i amb una fondària de 15 cm, que està encastada a la paret. La fornícula disposa de
voladís de protecció, motllures laterals i un repeu, i a sobre disposa d’un fanal de ferro forjat
amb cristalls transparents que penja d’una cadena. Tot plegat li confereix a l’element una
sensació d’autèntica capella que està ubicada en el costat dret de la façana, just on
comença la primera planta i al costat del balcó de la casa.
El panell està format per 9 taulells de 20,5 x 20,5 cm i 3 taulells més en la part inferior de
20,5 x 10 cm, que sembla ser foren treballats a València. La imatge representa Sant Vicent
a l’esquerra i Santa Bàrbara a la dreta, tots dos dempeus i separats per una torre al•lusiva
al lloc on estigué tancada esta última.
Sant Vicent mostra un llibre obert i amb el dit índex de la ma dreta assenyala el filacteri amb
el lema “Timete Deum et date il[l]i ho[norem]”. Santa Bàrbara porta a la mà esquerra la
palma del martiri i en la dreta la custòdia solar. Presenta un estat de conservació deficient,
amb fractures en algunes peces i nombrosos resquills amb pèrdua de vernissos.
L’entorn urbà, sobretot dels baixos comercials està força degradat per la presència de
cablejats diversos i rètols comercials descomunals que gairebé oculten el panell.
El panell de taulells ceràmics de caràcter religiós, també anomenats “capelletes” són una
manifestació el fervor religiós popular d’uns moments concrets de certa expansió agrícola i
industrial en que se sacralitzava l’entorn urbà. Este panell és de caràcter col•lectiu i sembla
respondre al desig d’un carrer per fer present el sant patronímic, cosa que es tradueix en
celebracions i festes al carrer al voltant de la data de l’onomàstica, en este cas cada segon
dilluns de Pasqua.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / retaules ceràmics
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Última dècada s. XVIII

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
OLUCHA, F. (1996): “Retaules ceràmics d’abans de la Guerra Civil als carrers de Castelló”, IV Congrés
d’Història i Filologia de la Plana, Castelló, p. 115-133.
OLUCHA, F. (2000): “Capelles ceràmiques de carrer a Castelló”, Castelló Festa Plena, Castelló, p. 45-50.
FELIU, J. (Dir.) (2007): Historia del retablo cerámico en la Plana de Castelló, Castelló, Fundación DávalosFletcher.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE SANT VICENT I SANTA BÀRBARA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-1

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Panell ceràmic (a conservar) / material / acceptable
2 - Fornícula (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Rehabilitació / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PANELL CERÀMIC DE SANT VICENT I SANTA BÀRBARA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-1

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANELL CERÀMIC DE SANT ROC

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-2

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3014502YK5331S

FOTOGRAFIA GENERAL

752967

4431263

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE SANT ROC
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-2

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Panell de taulells ceràmics emplaçat en el seu lloc original, a la façana d’una casa particular
d’una sola altura, al carrer Sant Roc, 159. El panell es troba dins d’una fornícula de 70 x 51
cm, i amb una fondària de 5 cm, que està encastada a la paret. La fornícula no disposa de
voladís de protecció ni cap altre elements decoratiu, tret d’un repeu amb mènsula.
L’element dóna sensació de capella que està ubicada en el costat esquerre de la façana,
just on comença la primera planta i al costat de la finestra de la casa.
El panell està format per 6 taulells de 20 x 20 cm que es disposen en dos línies verticals i
tres horitzontals, i sembla ser que foren treballats en algun obrador de la ciutat de Castelló
de la Plana. La imatge representa Sant Roc dempeus, sobre una mena de pedestal,
acompanyat d’un gos i recolzat sobre el seu bàcul. Amb el dit índex de la mà dreta
assenyala la nafra en la seua cama.
El retaule és tot ell sobri de color, amb un fons totalment blanc i nomes dues línies de color
fines que emmarquen el perfil, i presenta un dibuix primitiu. A la banda inferior hi figura el
nom del sant en lletres minúscules “San Roque”. Presenta un estat de conservació
acceptable i està exempt d’elements impropis al seu voltant, cosa que facilita la seua
visibilitat.
El panell de taulells ceràmics de caràcter religiós, també anomenats “capelletes” són una
manifestació el fervor religiós popular d’uns moments concrets de certa expansió agrícola i
industrial en que se sacralitzava l’entorn urbà. Este panell és de caràcter col•lectiu i sembla
respondre al desig d’un carrer per fer present el sant patronímic, cosa que es tradueix en
celebracions i festes al carrer al voltant de la data de l’onomàstica, el 16 d’agost.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / retaules ceràmics
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Finals s. XIX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
OLUCHA, F. (1996): “Retaules ceràmics d’abans de la Guerra Civil als carrers de Castelló”, IV Congrés
d’Història i Filologia de la Plana, Castelló, p. 115-133.
OLUCHA, F. (2000): “Capelles ceràmiques de carrer a Castelló”, Castelló Festa Plena, Castelló, p. 45-50.
FELIU, J. (Dir.) (2007): Historia del retablo cerámico en la Plana de Castelló, Castelló, Fundación DávalosFletcher.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE SANT ROC
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-2

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Panell ceràmic (a conservar) / material / acceptable
2 - Fornícula (irrellevant) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent
2 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PANELL CERÀMIC DE SANT ROC
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-2

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANELL CERÀMIC DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-3

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3011424YK5331S

FOTOGRAFIA GENERAL

753008

4430955

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-3

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Panell de taulells ceràmics emplaçat en el seu lloc original, a la façana d’una casa particular
d’una sola altura, al carrer Sant Roc, 19. El panell es troba dins d’una fornícula de 88 x 60
cm, amb la part superior simulant una volta rebaixada, i amb una fondària de 30 cm, que
està encastada a la paret.
La fornícula disposava d’un voladís de protecció de fusta a dues aigües, del qual només es
conserva una part del costat esquerre, però cap altre element decoratiu ni repeu amb
mènsula, tret d’un fanal de ferro senzill que s’ubicava baix del voladís i sobre la imatge. Tot
plegat li confereix a l’element una sensació d’autèntica capella que està ubicada en el
costat esquerre de la façana, just on comença la primera planta i al costat del balcó de la
casa.
El panell està format per 9 taulells de 20 x 20 cm que es disposen en tres línies verticals i
tres horitzontals sense arribar a omplir tota la fornícula, i sembla ser que foren treballats en
algun obrador de la ciutat de Castelló de la Plana. La imatge representa a la Mare de Déu
del Carme en posició elevada i un conjunt de persones que alcen la vista per contemplar-la.
El retaule té dos colors bàsics, groc i blau, i presenta una línea perimetral que l’emmarca en
blau fosc. A la banda inferior, dintre d’una cartela, hi figura el nom de la Mare de Déu “N.ª S.
ª DEL CARMEN”.
Presenta un estat de conservació deficient, amb alguna trencadissa i resquills en les juntes
dels taulells. A més, hi ha una conducció antiga que porta llum al fanal que resulta molt
aparatosa. El cablejat divers és molt evident a la façana tot i estar a certa distància per sota
del panell. La seua visibilitat és bona.
El panell de taulells ceràmics de caràcter religiós, també anomenats “capelletes” són una
manifestació el fervor religiós popular d’uns moments concrets de certa expansió agrícola i
industrial en que se sacralitzava l’entorn urbà. Este panell sembla de caràcter particular,
amb una devoció personal de les persones que vivien a la casa.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / retaules ceràmics
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Finals s. XIX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
OLUCHA, F. (1996): “Retaules ceràmics d’abans de la Guerra Civil als carrers de Castelló”, IV Congrés
d’Història i Filologia de la Plana, Castelló, p. 115-133.
OLUCHA, F. (2000): “Capelles ceràmiques de carrer a Castelló”, Castelló Festa Plena, Castelló, p. 45-50.
FELIU, J. (Dir.) (2007): Historia del retablo cerámico en la Plana de Castelló, Castelló, Fundación DávalosFletcher.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-3

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Panell ceràmic (a conservar) / material / deficient
2 - Fornícula (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PANELL CERÀMIC DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-3

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANELL CERÀMIC DE SANTA BÀRBARA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-4

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

2911122YK5321S

FOTOGRAFIA GENERAL

752824

4430952

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE SANTA BÀRBARA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-4

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Panell de taulells ceràmics emplaçat en el seu lloc original, a la façana d’una casa particular
d’una sola altura, tot i que sembla lleugerament alterada pels treballs de rehabilitació de
l’habitatge, al carrer Sagrada Família, 32. El panell es troba dins d’una fornícula encaixada
de 60 x 40 cm, i amb una fondària de 13 cm, que està encastada a la paret. La fornícula
disposa de voladís modern de teules i un repeu de bescuit. L’element dóna sensació de
capella que està ubicada en el costat esquerre de la façana, a l’alçada de la planta superior
i al costat del balcó de la casa.
El panell està format per 9 taulells disposats en tres línies de tres cadascuna, dels quals els
tres centrals mesuren 20 x 20 cm i les bandes laterals són mitges peces de 10 cm
cadascuna.3 taulells més en la part inferior de 20,5 x 10 cm, i sembla ser que foren
treballats en algun obrador de la ciutat de Castelló de la Plana. Els quatre costats de la
fornícula estan decorats també amb taulells amb formes polièdriques.
La imatge representa Santa Bàrbara dempeus i descalça que porta a la mà dreta la palma
del martiri i en l’esquerra la custòdia. Al fons imatge de torre i fortalesa al•lusiva al lloc on
estigué tancada. A la banda inferior hi figura el nom de la santa en lletres majúscules “STA
BARBARA”.
Presenta un estat de conservació acceptable i està exempt d’elements impropis al seu
voltant, cosa que facilita la seua visibilitat.
El panell de taulells ceràmics de caràcter religiós, també anomenats “capelletes” són una
manifestació el fervor religiós popular d’uns moments concrets de certa expansió agrícola i
industrial en que se sacralitzava l’entorn urbà. Este panell és de caràcter col•lectiu i sembla
respondre al desig d’un parell de carrers (Sagrada Família i Santa Bàrbara en el raval de
Sant Fèlix) per fer present el sant patronímic, cosa que es tradueix en celebracions i festes
al carrer al voltant de la data de l’onomàstica.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / retaules ceràmics
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Finals s. XIX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
OLUCHA, F. (1996): “Retaules ceràmics d’abans de la Guerra Civil als carrers de Castelló”, IV Congrés
d’Història i Filologia de la Plana, Castelló, p. 115-133.
OLUCHA, F. (2000): “Capelles ceràmiques de carrer a Castelló”, Castelló Festa Plena, Castelló, p. 45-50.
FELIU, J. (Dir.) (2007): Historia del retablo cerámico en la Plana de Castelló, Castelló, Fundación DávalosFletcher.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE SANTA BÀRBARA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-4

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Panell ceràmic (a conservar) / material / acceptable
2 - Fornícula (irrellevant) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent
2 / Manteniment / reduïda / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PANELL CERÀMIC DE SANTA BÀRBARA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-4

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANELL CERÀMIC DE SANT JOSEP

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-5

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3109347YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

753059

4430763

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE SANT JOSEP
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-5

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Panell de taulells ceràmics emplaçat en el seu lloc original, a la façana d’una casa particular
d’una sola altura, al carrer Sant Josep, 23. El panell es troba dins d’una fornícula de 80 x 60
cm, i amb una fondària de 20 cm, que està encastada a la paret. La fornícula no disposa de
voladís de protecció ni cap altre elements decoratiu, tret de les parets internes d’esta que
presenten taulells amb el motiu decoratiu d’una cinta que embolcalla un motiu vegetal.
L’element dóna sensació de capella que està ubicada en el costat dret de la façana, just on
comença la primera planta i al costat del balcó de la casa.
El panell està format per 12 taulells de 20 x 20 cm que es disposen en tres línies verticals
de quatre peces cadascuna, i sembla ser que foren treballats en algun obrador de la ciutat
de Castelló de la Plana. La imatge representa Sant Josep dempeus i amb Jesús al braç
sobre un pedestal cobert de núvols i voltat d’àngels. A sobre dels personatges apareix la
representació de l’Esperit Sant.
Presenta un estat de conservació acceptable i està exempt d’elements impropis al seu
voltant. El cablejat divers és molt evident a la façana tot i estar a certa distància per sota del
panell. La seua visibilitat és bona.
El panell de taulells ceràmics de caràcter religiós, també anomenats “capelletes” són una
manifestació el fervor religiós popular d’uns moments concrets de certa expansió agrícola i
industrial en que se sacralitzava l’entorn urbà. Este panell és de caràcter col•lectiu i sembla
respondre al desig d’un carrer per fer present el sant patronímic, cosa que es tradueix en
celebracions i festes al carrer al voltant de la data de l’onomàstica, el 19 de març.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / retaules ceràmics
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Finals s. XIX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
OLUCHA, F. (1996): “Retaules ceràmics d’abans de la Guerra Civil als carrers de Castelló”, IV Congrés
d’Història i Filologia de la Plana, Castelló, p. 115-133.
OLUCHA, F. (2000): “Capelles ceràmiques de carrer a Castelló”, Castelló Festa Plena, Castelló, p. 45-50.
FELIU, J. (Dir.) (2007): Historia del retablo cerámico en la Plana de Castelló, Castelló, Fundación DávalosFletcher.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE SANT JOSEP
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-5

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Panell ceràmic (a conservar) / material / acceptable
2 - Fornícula (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PANELL CERÀMIC DE SANT JOSEP
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-5

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANELL CERÀMIC DE SANT TOMÀS D'AQUINO

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-6

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3010118YK5331S

FOTOGRAFIA GENERAL

752885

4430849

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE SANT TOMÀS D'AQUINO
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-6

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Panell de taulells ceràmics que no es troba emplaçat en el seu lloc original, encara que sí
sobre la mateixa casa que ha estat rehabilitada i ampliada, al carrer Sant Tomàs, 36. El
panell es troba actualment enganxat a la paret, sense fornícula ni perfil que l’emmarque. El
seu emplaçament original era en una capelleta a l’alçada del primer pis, però després de la
nova construcció s’ha traslladat a la part central de la façana però sobre el balcó de la
segona planta, amb la qual cosa es gairebé imperceptible als vianants.
El panell està format per 12 taulells de 20 x 20 cm que es disposen en tres fileres verticals
de quatre peces cadascuna, i sembla ser que foren treballats en algun obrador de la ciutat
de Castelló de la Plana. La imatge representa Sant Tomàs d’Aquino assegut davant un
ambó en actitud d’escriure inspirat per l’Esperit Sant i amb elements tècnics que pretenen
aconseguir una cert perspectiva de l’escena. A sota de la imatge hi ha tot un faldó en blanc
sobre el qual apareix el nom del sant “STO. TOMAS DE AQUINO”.
Tots els marges estan perfilats amb una mena de motllura pintada que emmarca tot el
panell.
Presenta un estat de conservació deficient i alterat pel procés de trasllat i reubicació que, a
més, a tingut al mala fortuna d’equivocar la col•locació de dues peces (la 4 i la 6), que estan
invertides i cap per avall, cosa que distorsiona la imatge i dificulta la seu percepció. La seua
visibilitat no és bona.
El panell de taulells ceràmics de caràcter religiós, també anomenats “capelletes” són una
manifestació el fervor religiós popular d’uns moments concrets de certa expansió agrícola i
industrial en que se sacralitzava l’entorn urbà. Este panell és de caràcter col•lectiu i sembla
respondre al desig d’un carrer per fer present el sant patronímic, cosa que es tradueix en
celebracions i festes al carrer al voltant de la data de l’onomàstica.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / retaules ceràmics
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Finals s. XIX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
OLUCHA, F. (1996): “Retaules ceràmics d’abans de la Guerra Civil als carrers de Castelló”, IV Congrés
d’Història i Filologia de la Plana, Castelló, p. 115-133.
OLUCHA, F. (2000): “Capelles ceràmiques de carrer a Castelló”, Castelló Festa Plena, Castelló, p. 45-50.
FELIU, J. (Dir.) (2007): Historia del retablo cerámico en la Plana de Castelló, Castelló, Fundación DávalosFletcher.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE SANT TOMÀS D'AQUINO
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-6

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Panell ceràmic (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PANELL CERÀMIC DE SANT TOMÀS D'AQUINO
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-6

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANELL CERÀMIC DE SANT JOSEP

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-7

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

2702517YK5320S

FOTOGRAFIA GENERAL

752669

4429962

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE SANT JOSEP
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-7

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Panell de taulells ceràmics que no es troba ubicat en el seu lloc original, encara que sí
sobre l’emplaçament que tenia a l’extrem del carrer, a la Plaça Mallorca, s/n. De fet, la casa
on estava fou enderrocada per aixecar una edificació nova de vàries plantes que tornà a
ubicar sobre la seua façana lateral l’antic panell de ceràmica.
El panell no té cap fornícula, es troba enganxat a la paret i perfilat amb un parc de pedra
que fa 60 x 50 cm. La paret on es troba no és actualment cap façana principal sinó la part
del darrere de la nova construcció. El panell es troba però a l’entrada estreta de la plaça de
Mallorca entrant pel carrer Sant Francesc.
El panell està format per 9 taulells que es disposen en tres fileres de tres peces cadascuna.
Hi ha sis taulells de 20 x 20 cm i els tres de la banda dreta de 20 x 10 cm, i sembla ser que
foren treballats en algun obrador de la ciutat de Castelló de la Plana. La imatge representa
Sant Josep dempeus i amb Jesús al braç sense gaires elements decoratius. A la banda
inferior, dintre d’una cartela blanca, hi figura el nom del sant “S. LOSE” (amb la J del revés).
Presenta un estat de conservació acceptable i està exempt d’elements impropis al seu
voltant.. La seua visibilitat és bona.
El panell de taulells ceràmics de caràcter religiós, també anomenats “capelletes” són una
manifestació el fervor religiós popular d’uns moments concrets de certa expansió agrícola i
industrial en que se sacralitzava l’entorn urbà. Este panell sembla de caràcter particular,
amb una devoció personal de les persones que vivien a la casa.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / retaules ceràmics
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Finals s. XIX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
OLUCHA, F. (1996): “Retaules ceràmics d’abans de la Guerra Civil als carrers de Castelló”, IV Congrés
d’Història i Filologia de la Plana, Castelló, p. 115-133.
OLUCHA, F. (2000): “Capelles ceràmiques de carrer a Castelló”, Castelló Festa Plena, Castelló, p. 45-50.
FELIU, J. (Dir.) (2007): Historia del retablo cerámico en la Plana de Castelló, Castelló, Fundación DávalosFletcher.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE SANT JOSEP
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-7

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Panell ceràmic (a conservar) / material / acceptable
2 - Marc (irrellevant) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent
2 / Manteniment / reduïda / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PANELL CERÀMIC DE SANT JOSEP
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-7

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANELL CERÀMIC DE L'ANTIGA FÀBRICA DIAGO

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-8

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

Espai públic

FOTOGRAFIA GENERAL

752191

4429561

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE L'ANTIGA FÀBRICA DIAGO
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-8

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Panell de taulells que donava accés a l’antiga Fàbrica. No es troba en la seua posició original ja que fou
traslladat des de la façana principal que donava a l’avinguda de València, fins a la seua posició actual després
de l’enderrocament de la fàbrica i la reurbanització del solar. Actualment dóna accés, des del carrer Maestro
Arrieta a la plaça anomenada de l’Antiga Fàbrica de Fernando Diago. Es tracta d’una obra signada pel
ceramista Guallart, de l’any 1957, com figura al propi plafó.
Es tracta d’una composició policroma de taulells vitrificats que emmarcava la llinda i la part del capdamunt
dels brancals de la porta d’accés a l’antiga fàbrica. La silueta i perfil de la porta fou reproduïda amb materials
nous per poder servir de suport físic a la instal•lació del panell.
La composició del panell dibuixa tres escenes, una de principal centrada sobre la llinda i més aixecada, i dos
de secundàries emplaçades en els brancals laterals de la porta. El panell presenta una disposició simètrica i
compta amb un total de 621 taulells de 20 x 20 cm, més altres 127 taulells de formes i grandàries diferents
que acaben de configurar el retaule. A més, hi ha les composicions florals laterals que tenen 38 peces
cadascuna. En els laterals, una mica més desplaçats als costats en el que seria el començament de la tanca
de la fàbrica, i sense connexió física amb el panell anterior, hi ha dos plafons més complementaris que
dibuixen motius florals idèntics.
A l’escena principal, la central, es pot veure Mercuri, el déu grec del comerç, amb una reproducció de la pròpia
fàbrica de taulells a l’esquerra i el port de Castelló a la dreta (des d’on s’exportaven les produccions de la
fàbrica). Al damunt de l’escena hi ha un rètol dins de sanefa que diu “FABRICA DE AZULEJOS”, mentre que a
la part inferior hi ha un altre que diu “FERNANDO DIAGO PIÑON S.L.”.
A l’escena secundària de l’esquerra, es pot veure una de les activitats de la cadena operativa de la fàbrica: un
operari en la màquina premsadora dels taulells. A l’escena de la dreta, vegem a un artista pintant a mà els
taulells d’un plafó, com els múltiples retaules de sants que es feren a la fàbrica i que acabaren ocupant
capelletes de carrer.
El suport del conjunt és una creació actual en obra moderna sense interès cultural, però, que no desllueix
l’obra artística. Rematant-lo, hi ha dos estàtues de pedra als laterals (lleons) i una mena de pinacle central
realitzat amb taulells.
Presenta un estat de conservació general bo, tot i que té algunes pèrdues que comencen a ser significatives,
múltiples resquills i alguns taulells partits. Caldria l’eliminació d’un fanal públic, o almenys desplaçar-lo a un
dels costats, ja que la seua actual ubicació desllueix i distorsiona la visió del plafó. També hi ha una retolació
al•lusiva a una papereria que trenca la simetria de la porta d’accés a la plaça.
La presència d’un altre element catalogat just al costat, que a més te relació directa amb la mateixa activitat i
empresa que originà tots dos béns (una de les xemeneies de l’antiga fàbrica) és un valor patrimonial afegit
que caldria ressaltar i posar en valor.

Tipus d'element etnològic: Panell ceràmic
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Any 1957

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE L'ANTIGA FÀBRICA DIAGO
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-8

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Panell ceràmic (a conservar) / material / acceptable
2 - Suport (irrellevant) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Manteniment / reduïda / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PANELL CERÀMIC DE L'ANTIGA FÀBRICA DIAGO
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-8

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANELL CERÀMIC DE LA VAQUERIA BELENGUER

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-9

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3008334YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

752979

4430648

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE LA VAQUERIA BELENGUER
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-9

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Panell de taulells ceràmics emplaçat en el seu lloc original, a la façana d’una casa de dos
altures que tenia vaqueria en la planta baixa, al carrer Antoni Maura, 5. El panell es troba
enganxat a la façana i perfilat amb un marc de fusta. Té unes dimensions de 140 x 120 cm i
està situat al costat esquerre de la façana, just on comença la primera planta i al costat del
seu balcó, ocupant tot l’espai fins la mitgera.
El panell està format per 35 taulells de 20 x 20 cm que es disposen en set línies verticals de
cinc peces cadascuna, i representa l’anunci d’una activitat comercial que combina imatge i
text. La imatge són unes vaques acostades al pessebre amb una persona que muny una
vaca i una altra que espera per endur-se la llet. Tot el conjunt està perfilat amb elements
decoratius i disposa de quatre cares de vaca, una en cada cantonada.
El text resulta molt explícit amb la següent llegenda:
LECHERIA DE VACAS SUIZAS Y HOLANDESAS
VAQUERIA ESMERADA VICENTE BELENGUER ENSEÑANZA Nº5
SE ORDENA A PRESENCIA DEL PUBLICO
Presenta un estat de conservació acceptable però el marc de fusta necessita alguna
intervenció. Malauradament, l’entorn immediat del panell està ple de cablejat que discorre
pel costat o a pocs centímetres per la base i que resulta tant voluminós que distorsiona la
visibilitat.
Es tracta d’un cas singular relacionat amb activitats econòmiques que mereix ser catalogat i
posat en valor.

Tipus d'element etnològic: Panell ceràmic
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Principis s. XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE LA VAQUERIA BELENGUER
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-9

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Panell ceràmic (a conservar) / material / acceptable
2 - Marc de fusta (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PANELL CERÀMIC DE LA VAQUERIA BELENGUER
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-9

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANELL CERÀMIC D'INDULGÈNCIES DE LA PURÍSSIMA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-10

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3008307YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

752962

4430688

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC D'INDULGÈNCIES DE LA PURÍSSIMA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-10

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Panell de taulells ceràmics emplaçat aproximadament en el seu lloc original, però sobre una
façana nova, al carrer Enmig, 152. El panell data de finals del segle XVIII i la casa actual de
principis del XX. El panell està configurat per una sola peça de ceràmica de 45 x 95 cm
aproximadament, i que ara es troba a l’alçada de la primera planta de la casa, al costat dret
del balcó perquè a l’altre costat hi ha una altre panell.
Este panell acompanyava un altre ja desaparegut amb la imatge de la Puríssima (i que fou
restituït per un altre de més recent durant la segona meitat del segle XX). El panell és un
recordatori d’indulgències per qui pregara davant la imatge de la Mare de Déu, i fou mant
instal•lar pel bisbe Salinas l’any 1797.
El text que hi figura és el següent:
El y.ttmo y Rmo. Sor. Dn. Fr. Antº. Joseph
Salinas y moreno del Consejo de SM
Obispo de la Ciudad de Tortosa & Con
cede 40 dias de Yndulugencias a todos
los Fieles de ambos sexos que devotamente
rezaren u[n A]ve Maria delante de esta
Sanma. Ymag[en d]e Nª Sª otros 40. por Svc.
y otros 40. por cada tercio de Rosario rogando en todas estas oraciones por la necesidad de la Yglesia por la Paz y concor
dia en los Principes Chirstianos y por
la Felicidad de Nuestros Catolicos
M [...]as y Rl. Familia. En Castellon
de la Plana, a 30 de Octubre de 1797.
Presenta un estat de conservació deficient, amb nombrosos resquills i algunes faltes
considerables. L’entorn està lliure d’elements impropis i la seua visibilitat és bona.
Es tracta d’un cas singular i únic de panell ceràmic que mereix ser catalogat i posat en
valor.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / retaules ceràmics
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Any 1797

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC D'INDULGÈNCIES DE LA PURÍSSIMA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-10

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Plafó ceràmic (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PANELL CERÀMIC D'INDULGÈNCIES DE LA PURÍSSIMA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-10

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANELL CERÀMIC DE L'ANTIC PORTAL DE LA PURÍSSIMA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-11

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3008307YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

752962

4430687

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE L'ANTIC PORTAL DE LA PURÍSSIMA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-11

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Panell de taulells ceràmics emplaçat aproximadament en el seu lloc original, però sobre una
façana nova, al carrer Enmig, 152. El panell data de finals del segle XVIII i la casa actual de
principis del XX. El panell està configurat per una sola peça de ceràmica de 25 x 15 cm,
aproximadament, i que ara es troba a l’alçada de la primera planta de la casa, al costat
esquerre del balcó perquè a l’altre costat hi ha una altre panell.
El panell és un recordatori de l’existència en el punt d’un portal de la ciutat medieval, el qual
fou enderrocat, com altres trams de la muralla, a instàncies del governador Bermúdez de
Castro per afavorir el creixement de la ciutat.
El text que hi figura és el següent:
Aqui estuvo el
Portal Titulado de la
purissima se derrivo
en el mes de Junio de 1794
El taulell té un fons completament blanc, la lletra és negra i disposa d’un simple ribet de
color blau que emmarca tota la peça. Presenta un estat de conservació deficient, amb
algunes faltes en les vores. L’entorn no està lliure d’elements impropis i la presència d’un
rètol comercial de grans proporcions interfereix la seua visibilitat.
Es tracta d’un cas singular i únic de panell ceràmic que mereix ser catalogat i posat en
valor.

Tipus d'element etnològic: Panell ceràmic
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Any 1794

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PANELL CERÀMIC DE L'ANTIC PORTAL DE LA PURÍSSIMA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-11

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Plafó ceràmic (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PANELL CERÀMIC DE L'ANTIC PORTAL DE LA PURÍSSIMA

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-11

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

XEMENEIA DE RAJOLA DEL POU DEL MAS DE RAMBLA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-12

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A09000003 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

745891

4431607

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XEMENEIA DE RAJOLA DEL POU DEL MAS DE RAMBLA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-12

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Es tracta d’una xemeneia de rajola relacionada amb un pou d’extracció d’aigua per al reg
ubicat a la partida de Benadressa, vora la quadra del Negrero. El pou es troba en el mas de
Rambla, just al darrere de l’edificació. Associada a la xemeneia existeixen, a banda de
l’habitatge referit, altres instal•lacions que conformen el conjunt hidràulic com són el propi
pou, la caseta destinada a albergar el motor i la roda de pales que fan pujar les aigües
subterrànies, i la bassa d’emmagatzematge i regulació del cabdal de reg.
La xemeneia es conserva completa i en un acceptable estat de conservació, però té alguna
perduda de rajoles al remat. Tota ella és de planta quadrada amb pedestal, tub i remat. El
primer cos té una volumetria cúbica, mentre que les altres dos seccions són de volumetria
troncocònica i es marca la transició entre el pedestal i el fust mitjançant una cornisa. Al terç
superior s’observa la típica inclinació per l’ús que genera l’efecte calorífic de fums i vapors i
la direcció dels vents dominants. A l’interior de la xemeneia es pot accedir per una obertura
amb arcada de mig punt feta de rajoles també.
Este element és un típic exemple de les primeres xemeneies sorgides a mitjans del s. XIX
(del tipus “piràmide truncada”) i molt freqüents al nostre país en motors de pou durant les
dècades de 1920-1930. El mas de Rambla és una explotació agrària assentada a la partida
de Benadressa que va néixer al caliu del desenvolupament agrari que es produïa al llarg del
segle XIX i principis del segle XX, transformant les zones de secà del terme en nous
regadius. En definitiva, és una mostra de l’explotació intensiva del medi rural amb tècniques
modernes i innovadores de caire industrial per a l’època.
Actualment el pou és un conjunt amb tot els seus elements ben conservats (xemeneia, pou,
bassa i caseta del motor) que encara continua en ús de forma parcial i amb un cert
manteniment per part de la propietat del mateix.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni industrial / altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Primeres dècades s. XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

CERDÀ, M.; GARCÍA, M. (1995): Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial, València,
Edicions Alfons el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XEMENEIA DE RAJOLA DEL POU DEL MAS DE RAMBLA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-12

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Xemeneia (a conservar) / material / acceptable
2 - Caseta del pou i motor (a conservar) / material / acceptable
3 - Bassa de reg (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Condicionament / alta / no urgent
3 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

XEMENEIA DE RAJOLA DEL POU DEL MAS DE RAMBLA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-12

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

XEMENEIA DE RAJOLA A LA QUADRA DE CASSANYA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-13

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A07700126 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

749209

4430251

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XEMENEIA DE RAJOLA A LA QUADRA DE CASSANYA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-13

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Es tracta d’una xemeneia de rajola relacionada amb un pou d’extracció d’aigua per al reg
ubicat al límit de la partida Marrada amb Estepar, vora la quadra de Cassanya. El motor
està fora d’ús i desmantellat en l’actualitat. La caseta del pou i motor ha estat reconvertida
des de fa uns pocs anys en residència habitual, però manté la seua fisonomia original amb
alguna lleugera ampliació que acabà per unir la caseta a la xemeneia, la qual es conserva
dempeus, com a element decoratiu.
La xemeneia no es conserva completa atés que ha perdut part del tub i completament el
coronament. La resta de l’element presenta un estat de conservació acceptable i, fins i tot,
és possible ascendir per l’escala interior de barrots de ferro. Tota ella és de planta
octogonal amb pedestal i tub. La seua silueta es va estilitzant conforme es guanya en altura
ja des dels inicis del pedestal o basament. Este té una planta octogonal i marca la transició
amb el tub mitjançant una cornisa amb denticles. A la part final del fust s’intueix el
començament de la inclinació que deforma estes xemeneies per l’efecte calorífic de fums i
vapors i la direcció dels vents dominants.
A l’interior de la xemeneia es pot accedir per una obertura amb arcada de mig punt i feta de
rajoles. A més, encara es conserva la boca de connexió amb la que seria la caseta del
motor.
Este element és un altre exemple de les xemeneies plenament industrials (del tipus “base
rectangular i tub octogonal”). En definitiva, és una mostra de l’explotació intensiva del medi
rural amb tècniques modernes i innovadores de caire industrial per a l’època.
Actualment el pou ja no existeix, però representa un conjunt amb tot els seus elements
arquitectònics ben conservats (xemeneia i caseta del motor) sobre els quals hi ha un cert
manteniment per part de la propietat del mateix.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni industrial / altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Primeres dècades s. XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

CERDÀ, M.; GARCÍA, M. (1995): Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial, València,
Edicions Alfons el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XEMENEIA DE RAJOLA A LA QUADRA DE CASSANYA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-13

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Xemeneia (a conservar) / material / acceptable
2 - Caseta del pou i motor (a conservar) / material / bon estat
3 - Habitatge (impropi) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / no urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent
3 / Manteniment / reduïda / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

XEMENEIA DE RAJOLA A LA QUADRA DE CASSANYA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-13

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

XEMENEIA DE RAJOLA DEL POU DE NEPTUNO

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-14

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

1006022YK5310N

FOTOGRAFIA GENERAL

750717

4430436

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XEMENEIA DE RAJOLA DEL POU DE NEPTUNO
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-14

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Es tracta d’una xemeneia de rajola relacionada amb un pou d’extracció d’aigua per al reg,
propietat de la societat de regs “Pozo Neptuno” de Castelló, i ubicat a la partida Marrada,
vora la quadra Saboner, tot i que actualment ja forma part del nucli urbà de la població. El
pou, que encara estava en funcionament fa pocs anys, presenta un conjunt arquitectònic
prou desenvolupat al voltant de la xemeneia, tot i trobar-se gairebé fora d’ús.
La xemeneia es conserva quasi completa ja que només ha perdut part del coronament del
qual encara es pot veure el final complet en un extrem. La resta de l’element està en bon
estat de conservació i, fins i tot, conserva la instal•lació del cable del parallamps. La base o
pedestal és rectangular, mentre que la planta del tub i el coronament són octogonals. La
transició entre la base i el fust es marca mitjançant una cornisa amb denticles molt
elaborada. La seua silueta es va estilitzant conforme es guanya en altura ja des dels inicis
del pedestal. Al terç superior s’observa una lleugera, però, típica inclinació per l’ús que
genera l’efecte calorífic de fums i vapors i la direcció dels vents dominants.
Deu d’estar connectada a la caseta del motor, però, no es detecten les restes de la bassa
d’emmagatzematge d’aigua amb la qual funcionava. Assenyalar un detall de fàbrica curiós
perquè combina dos coloracions de rajoles (les normals de color beix cobririen el pedestal i
els costats del tub i unes rogenques decorarien les arestes o vèrtexs del tub i el
coronament).
Este element és un exemple de les xemeneies plenament industrials (del tipus “base
rectangular i tub octogonal”). En definitiva, és una mostra de l’explotació intensiva del medi
rural amb tècniques modernes i innovadores de caire industrial per a l’època.
Actualment al conjunt del pou i la xemeneia es fa evident una manca de manteniment que
ha generat un deteriorament i degradació progressiva dels elements construïts, amb una
pèrdua significativa de la seua comprensió i del seu valor patrimonial.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni industrial / altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Primeres dècades s. XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

CERDÀ, M.; GARCÍA, M. (1995): Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial, València,
Edicions Alfons el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XEMENEIA DE RAJOLA DEL POU DE NEPTUNO
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-14

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Xemeneia (a conservar) / material / acceptable
2 - Casetes del pou i motor ( a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Condicionament / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

XEMENEIA DE RAJOLA DEL POU DE NEPTUNO
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-14

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

XEMENEIA DE RAJOLA DE CENSAL

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-15

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15900099 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

752058

4428705

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XEMENEIA DE RAJOLA DE CENSAL
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-15

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Es tracta d’una xemeneia de rajola relacionada amb un pou d’extracció d’aigua per al reg
ubicat a la partida de Censal, entre la carretera d’Almassora i la séquia Major, prop del camí
Vell de Ribelsalbes. El pou i la xemeneia es troben formant part d’un mas actualment
abandonat i enrunat prop del molí Casalduch.
Associada a la xemeneia, existien, a banda del mas, altres instal•lacions que conformen el
conjunt com són el propi pou, la caseta destinada a albergar el motor i la roda de pales que
fan pujar les aigües subterrànies, i la bassa d’emmagatzemar i regular el cabal de reg.
La xemeneia es conserva completa i en un estat de conservació deficient per uns clivells
preocupants en la part superior del tub. Tota ella és de planta quadrada amb pedestal, tub i
remat. El primer cos té una volumetria cúbica, mentre que les altres dos seccions tenen una
volumetria troncocònica. La transició entre el pedestal i el fust es marca mitjançant una
cornisa amb denticles elaborada, i entre el fust i el remat amb una cornisa plana.
A l’interior de la xemeneia es pot accedir per una obertura amb arcada de mig punt feta
també de rajoles. La base també comunica amb la caseta del motor.
La planta de la xemeneia és quadrada, 1,8 x 1,8 m. El pedestal disposa de dos trams, un
primer que conté la boca per accedir-hi al seu interior que fa 1,34 m d’alçada, i després
retirat lleugerament un segon tram de 2,5 m. Al remat una alçada del pedestal de 3,84 m.
Les rajoles massisses de la xemeneia fan 26 x 12,5 x 4 cm.
Este element és un típic exemple de les primeres xemeneies sorgides a mitjans del s. XIX
(del tipus “piràmide truncada”) i molt freqüents al nostre país en motors de pou durant les
dècades de 1920-1930. En definitiva, és una mostra de l’explotació intensiva del medi rural
amb tècniques modernes i innovadores de caire industrial per a l’època.
Actualment el pou és un conjunt amb els seus elements en un estat de conservació
deficient. La bassa, que fou construïda amb maçoneria i revestida amb un lluït de morter de
calç, mesura 12 m de llargada i 6,14 m d’amplada interior, però ha estat assolada
parcialment. La caseta del motor s’està col•lapsant i, a més, la xemeneia presenta un clivell
a la seua meitat que fa perillar la seua integritat, malgrat el seua aparent estat de bona
conservació. No té cap tipus de manteniment per part de la propietat ja que fa temps que ha
estat abandonat.
Tipus d'element etnològic: Patrimoni industrial / altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Primeres dècades s. XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

CERDÀ, M.; GARCÍA, M. (1995): Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial, València,
Edicions Alfons el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XEMENEIA DE RAJOLA DE CENSAL
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-15

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Xemeneia (a conservar) / material / deficient
2 - Caseta del pou i motor ( a conservar) / material / mal estat
3 - Bassa (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Restauració / alta / urgent
3 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

XEMENEIA DE RAJOLA DE CENSAL
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-15

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

XEMENEIA DE RAJOLA DEL POU LA UNIÓN

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-16

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

002230300YK52G,
12900A07200069

FOTOGRAFIA GENERAL

750993

4427398

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XEMENEIA DE RAJOLA DEL POU LA UNIÓN
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-16

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Es tracta d’una xemeneia de rajola relacionada amb un pou d’extracció d’aigua per al reg,
propietat de la societat de reg Unión Hidràulica i s’anomena “Pozo la Unión”. Està ubicat en
l’extrem meridional de la partida Estepar, prop de la carretera d’Almassora i a tocar del límit
amb el terme municipal veí.
El pou presenta un conjunt arquitectònic de certa envergadura al voltant de la xemeneia
que es troba fa molt de temps fora d’ús, i que es completa amb dues casetes de motor de
diferents moments i, en el subsòl, sembla haver-hi encara el pou.
La xemeneia no es conserva completa ja que va perdre el coronament. Tot i això, sembla
que va poder estar en funcionament durant cert temps com es podria deduir de l’existència
d’una parallamps perfectament bastit al final del tram de tub conservat. La resta de
l’element està en bon estat de conservació. La base o pedestal és de planta rectangular,
mentre que el tub i el coronament són de planta octogonal. La seua transició es marca
mitjançant una cornisa amb repeu. La seua silueta es va estilitzant conforme es guanya
altura. Al terç superior no s’observa la típica inclinació per l’ús que genera l’efecte calorífic
de fums i vapors i la direcció dels vents dominants a causa de la seua desaparició.
Està encara connectada a la caseta del motor que, segons diu el llindar de fusta de la
mateixa, fou bastida “AÑO 1895”. No s’observa, però, cap resta de de la bassa de reg amb
la que també funcionaria. Per la part de darrere, sí que conserva el circuit de distribució de
l’aigua que generaria l’extracció del motor.
El pedestal té una planta quadrada de 2,6 m de costat i una alçada visible de 3,75 m
distribuïda en dos blocs, un inicial i mig soterrat actualment, on es trobava la boca ara
cegada d’accés a l’interior de la xemeneia, i un altre lleugerament retirat. Les rajoles
massisses de la xemeneia fan 28 x 14 x 4,5 cm. La nau o caseta original del motor té 9,28
m de façana principal per 6 m de fondària i una coberta a dues aigües cap als costats.
Este element és un exemple de les xemeneies plenament industrials (del tipus “base
rectangular i tub octogonal”). En definitiva, és una mostra de l’explotació intensiva del medi
rural amb tècniques modernes i innovadores de caire industrial per a l’època.
L’element està en degradació per la manca de manteniment ja que el conjunt arquitectònic
està abandonat.
Tipus d'element etnològic: Patrimoni industrial / altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Primeres dècades s. XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

CERDÀ, M.; GARCÍA, M. (1995): Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial, València,
Edicions Alfons el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XEMENEIA DE RAJOLA DEL POU LA UNIÓN
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-16

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Xemeneia (a conservar) / material / acceptable
2 - Caseta del pou i motor vell ( a conservar) / material / deficient
2 - Caseta del pou i motor nou ( a conservar) / material / deficient
3 - Cisterna o pou? (a conservar) / material / ---

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent
3 / Rehabilitació / alta / urgent
4 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

XEMENEIA DE RAJOLA DEL POU LA UNIÓN
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-16

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

XEMENEIA DE L'ANTIGA FÀBRICA DIAGO

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-17

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

Espai públic

FOTOGRAFIA GENERAL

752207

4429603

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XEMENEIA DE L'ANTIGA FÀBRICA DIAGO
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-17

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Es tracta de l’últim testimoni de l’antiga fàbrica de taulells de Diago, construïda a les
primeries del s. XX per Fernando Diago Piñón amb la finalitat d’augmentar les exportacions
de la fàbrica familiar que tenien a Onda. De la fàbrica ja no queden restes ja que fou
enderrocada per urbanitzar el solar.
La xemeneia es conserva completa. La base o pedestal té una planta rectangular, mentre
que el tub i el coronament tenen una planta octogonal. La transició del pedestal al fust es
marca mitjançant una cornisa amb denticles i amb motllures decoratives. La transició entre
el fust i el remat també està molt elaborada, amb jocs de cornises que es prolonguen i
formes buides a manera de fornícules allargades. La seua silueta es va estilitzant conforme
es guanya en altura al llarg del tub i encara conserva restes del cable que connectava amb
el parallamps que tindria a sobre.
La planta de la base de la xemeneia és gairebé quadrada amb 3,4 m de costat. Les rajoles
massisses són de 25,5 x 12,5 x 5 cm. Es conserva la boca d’entrada a l’interior de la
xemeneia actualment cegada. La seua amplada era de 64,5 cm i tenia un arc de rajoles.
Actualment, el pedestal es troba lleugerament soterrat pel recrescut de la plaça pública que
l’envolta.
Per decoració, podem observar com combina dos coloracions de rajoles (les normals de
color beix cobririen el pedestal i els costats del tub i unes rogenques decorarien les arestes
o vèrtexs del tub i el coronament).
Este element és un exemple de les xemeneies plenament industrials (del tipus “base
rectangular i tub octogonal”). En definitiva, és una mostra de l’explotació intensiva del medi
rural amb tècniques modernes i innovadores de caire industrial per a l’època.
Es tracta, sense dubte, de la xemeneia més singular de Castelló per la seua monumentalitat
i significat en el passat obrer de la ciutat. La xemeneia es troba en excel•lent estat de
conservació després de la seua consolidació al bell mig d’una plaça pública.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni industrial / altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Primeres dècades s. XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

CERDÀ, M.; GARCÍA, M. (1995): Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial, València,
Edicions Alfons el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XEMENEIA DE L'ANTIGA FÀBRICA DIAGO
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-17

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Xemeneia (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

XEMENEIA DE L'ANTIGA FÀBRICA DIAGO
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-17

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT JAUME DE FADRELL

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-18

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15700185,
12900A15700182, 12900A15709014 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

753127

4427219

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT JAUME DE FADRELL

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-18

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L’ermita de Sant Jaume és una edificació religiosa cristiana, característica del patrimoni ritual i
vinculada amb la religiositat i les manifestacions de creences populars, que té un culte ocasional.
Està ubicada fora de la població, a la partida de Fadrell i vora el camí del mateix nom que
descendeix en direcció a la mar, a poc més d’un centenar de metres de distància del seu
encreuament amb l’antiga via del Caminàs.
L’emplaçament no és fortuït perquè es troba abastament documentada la presència humana en el
lloc des d’època antiga, amb un pes significatiu durant el període andalusí i després de la conquesta
feudal. Cada època deixà la seua petjada, però actualment només queden dempeus restes del
període baix medieval i modern. Esta ermita és una de les tres ermites medievals d’àmbit rural que
tingué el municipi de Castelló, juntament amb la Magdalena i Lledó, durant els segles XIV-XVI.
D’acord amb allò que planteja Ariño, en el lent procés de cristianització posterior a la conquesta, es
produí una difusió massiva, rural, de les pràctiques cristianes que va suposar l’ocupació
generalitzada de l’espai i la geografia, amb la construcció d’ermites i santuaris o la instal•lació de
creus i peirons, com és el cas de Fadrell.
L’ermita de Sant Jaume presenta un conjunt edificat força desenvolupat, que té com a origen una
sala gòtica amb arcs faixons, probablement dels segles XIII-XIV. Amb posterioritat s’han anat
construint nous espais, de forma més o menys ordenada, que es varen adossar al primer, tot
delimitant finalment un pati interior.
Els materials i les tècniques constructives són ben diverses i corresponen a les diferents fases i
moments històrics en els quals s’ha intervingut. L’aprofitament de materials d’altres èpoques es fa
més que evident amb algunes peces i restes utilitzades en les construccions més recents.
Els successius temples, però, sempre s’han alineat amb el camí de Fadrell, que té just enfront un
cementiri perfectament delimitada per una tanca i porta. El cementeri degué estar en ús durant els
segles XIV-XVI aproximadament, després quedà fossilitzat en l’entorn. Algunes de les esteles
funeràries han estat aprofitades en el coronament de la porta d’accés i la tanca.
L’ermita té l’advocació a Sant Jaume, per això cada any se celebren festes en el seu honor que es
fan coincidir amb el diumenge següent al 25 de juliol, en les quals hi té un paper destacat
l’Encomanda de Fadrell, formada pels propietaris de terres en esta partida del terme.
L’edifici fou restaurat per darrera vegada a principis dels anys 80 del segle XX, essent l’aspecte que
mostra en l’actualitat. Fou habilitat com a Museu d’Etnologia, però ara no hi conte cap espai
museografiat ni material exposat.
Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / església
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XIII-XIV / XVII-XVIII / XX

Moderna
Ceràmics

Metàl·lics

Contemporània
Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

ARIÑO, A. (1988): Festes, rituals i creences, València, Edicions Alfons el Magnànim – Institució
Valenciana d’Estudis i Investigació.
FRANCÉS, J. M. (1989): Les ermites del Caminàs, Castelló, Ajuntament de Castelló.
OLUCHA, F. (1988): “Una panoràmica de l’art a la vila de Castelló entre 1500 i 1700”. Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, LXIV, Castelló de la Plana, p. 149-203.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT JAUME DE FADRELL

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-18

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Ermita (a conservar) / material / bon estat
2 - Dependències annexes (a conservar) / material / bon estat
3 - Cementeri (a conservar) / material / acceptable
4 - Sénia (impropi) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent
3 / Manteniment / alta / no urgent
4 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ERMITA DE SANT JAUME DE FADRELL
BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-18

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANTA MARIA MAGDALENA

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-19

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00300048 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

755466

4435896

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANTA MARIA MAGDALENA

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-19

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L’ermita de la Magdalena és una edificació religiosa cristiana, característica del patrimoni ritual i
vinculada amb la religiositat i les manifestacions de creences populars, que té un culte ocasional.
Està ubicada fora de la població, a la partida de la Magdalena, tot just a dintre del Castell Vell, en la
part alta del turonet. L’emplaçament no és fortuït perquè allí es trobà el primer emplaçament de
població cristiana abans de fer-se el trasllat al pla sobre l’alqueria de Benirabe. Esta ermita és una
de les tres ermites medievals que tingué el municipi de Castelló, juntament amb Lledó i Fadrell,
durant els segles XIV-XVI.
D’acord amb allò que planteja Ariño, en el lent procés de cristianització posterior a la conquesta, es
produí una difusió massiva, rural, de les pràctiques cristianes que va suposar l’ocupació
generalitzada de l’espai i la geografia, amb la construcció d’ermites i santuaris o la instal•lació de
creus i peirons.
L’ermita de la Magdalena presenta un conjunt edificat relativament gran, tot i que en realitat el que
feu en origen fou aprofitar i rehabilitar construccions anteriors del castell andalusí del segle XII per
fer-hi l’ermita. En concret, es va utilitzar un antic aljub de dos naus bessones irregulars separades
per pilars i voltes de canó per a ubicar la zona de culte, i es va fer servir una torre circular com a
espadanya on col•locar la campana.
El temple es començà a construir a mitjans del segle XV, i fins a finals del XVI es produïren
reformes i ampliacions per tal de donar acollida al pelegrinatge que es feia al lloc. Cavallerisses,
albergueria, cuina, aljub, menjador són alguns dels nous espais que anaren envoltant l’ermita. Al
segle XVIII adoptà la forma que presenta actualment, amb una plaça al davant que permet acollir
visites massives en romeria.
L’ermita té l’advocació a Santa Maria Magdalena, tot i que també es presta culte des de l’inici a Sant
Benet. L’indret ha estat des del segle XIV lloc d’arribada de processons penitencials i rogatives des
de la ciutat. A més, a mitjans del segle XVIII, després de reconstruir el conjunt de les edificacions
malmeses de l’ermita per part del Consell municipal, es restaurà i recuperà la tradició de la romeria
anual de les canyes que pren el seu singular caràcter fundacional, en commemoració del trasllat de
la població al pla i la fundació de la ciutat de Castelló, cada tercer diumenge de Quaresma.
L’edifici fou restaurat a mitjans del segle XX, coincidint amb la celebració del VIIé centenari de la
fundació de la ciutat i a finals de la centúria, quan es consoliden algunes ruïnes del Castell Vell,
essent l’aspecte que mostra en l’actualitat.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / església
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XIV / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

ARIÑO, A. (1988): Festes, rituals i creences, València, Edicions Alfons el Magnànim – Institució
Valenciana d’Estudis i Investigació.
FRANCÉS, J. M. (1989): Les ermites del Caminàs, Castelló, Ajuntament de Castelló.
OLUCHA, F. (1988): “Una panoràmica de l’art a la vila de Castelló entre 1500 i 1700”. Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, LXIV, Castelló de la Plana, p. 149-203.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANTA MARIA MAGDALENA

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-19

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Ermita (a conservar) / material / bon estat
2 - Dependències annexes (a conservar) / material / bon estat
3 - Torre espadanya (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent
3 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ERMITA DE SANTA MARIA MAGDALENA
BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-19

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASÍLICA DE LLEDÓ

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-20

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13900130 (p),
12900A13900129

FOTOGRAFIA GENERAL

754367

4431680

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASÍLICA DE LLEDÓ

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-20

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L’antiga ermita, i des de 1983 Basílica, de Lledó és una edificació religiosa cristiana, característica
del patrimoni ritual i vinculada amb la religiositat i les manifestacions de creences populars, que
tenia un culte ocasional. En l’actualitat el culte és regular.
Està ubicada fora de la població, al límit entre les partides de la Plana i Ramell, tot just a la vora de
l’antiga via de comunicacions de Caminàs, i a un centenar de metres de distància cap al nord del
camí la Plana que descendeix cap a la mar.
L’emplaçament escollit es vincula a la tradició de la troballa efectuada per Perot de Granyana quan
llaurava els camps de la zona, però no és menys evident que el lloc, un antic turonet sobre els
camps del voltant, ja havia estat ocupat per altres pobles i cultures des de l’antiguitat fins al període
medieval islàmic. Esta ermita és una de les tres ermites medievals que tingué el municipi de
Castelló, juntament amb la Magdalena i Fadrell, durant els segles XIV-XVI.
D’acord amb allò que planteja Ariño, en el lent procés de cristianització posterior a la conquesta, es
produí una difusió massiva, rural, de les pràctiques cristianes que va suposar l’ocupació
generalitzada de l’espai i la geografia, amb la construcció d’ermites i santuaris o la instal•lació de
creus i peirons.
La basílica de Lledó presenta un conjunt edificat relativament senzill, configurat per la pròpia ermita i
la casa prioral, annexionada al cantó dret de la façana principal del temple, que dibuixen una plaça
al seu davant.
El temple inicial que es començà a construir al segle XIV era senzill, però al segle XVII calgué fer
reformes, un colp passades les pestes, perquè el temple funcionà en diverses ocasions com a
hospital d’apestats.
L’ermita té l’advocació a la Mare de Déu del Lledó, patrona de la ciutat, i en època medieval era
centre de pelegrinatges que arribaven de tota la comarca de la Plana i també de l’Alcalatén, que
venien sobretot en temps de pestes i de sequera. Al segle XVIII, l’embranzida que pren l’economia
local fa que els gremis, la noblesa i la gent llauradora contribuïren amb l’Ajuntament de la ciutat per
construir-hi un temple singular. Les visites de la població es feren tan constant que a començament
del segle XX es construí el passeig urbanitzat que duu a l’ermita. La festa del Lledó ha canviat de
data al llarg dels segles, però des de 1912 se celebra cada primer diumenge de maig.
L’edifici i l’entorn immediat han estat objecte de diferents projectes de rehabilitació que li
confereixen al lloc un atractiu singular per a la població.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / església
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XIV / XVI / XVII / XVIII / XX

Moderna
Ceràmics

Metàl·lics

Contemporània
Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

ARIÑO, A. (1988): Festes, rituals i creences, València, Edicions Alfons el Magnànim – Institució
Valenciana d’Estudis i Investigació.
FRANCÉS, J. M. (1989): Les ermites del Caminàs, Castelló, Ajuntament de Castelló.
OLUCHA, F. (1988): “Una panoràmica de l’art a la vila de Castelló entre 1500 i 1700”. Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, LXIV, Castelló de la Plana, p. 149-203.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASÍLICA DE LLEDÓ

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-20

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Ermita (a conservar) / material / bon estat
2 - Dependències annexes (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BASÍLICA DE LLEDÓ
BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-20

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT NICOLAU DE BARI

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-21

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

2908937YK5320N

FOTOGRAFIA GENERAL

752834

4430620

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT NICOLAU DE BARI

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-21

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L’ermita de Sant Nicolau és una edificació religiosa cristiana, característica del patrimoni ritual i
vinculada amb la religiositat i les manifestacions de creences populars, que té un culte ocasional.
És l’única ermita de la població que està dintre del nucli urbà, al carrer d’Amunt, 143, i fou
construïda contra les antigues muralles de Castelló, dintre del recinte emmurallat del segle XIV, a
l’extrem nord-oest.
L’emplaçament no és fortuït perquè es trobaria assentada en el mateix lloc que la població morisca
establida a la ciutat al segle XV tingué la seua mesquita, en la zona coneguda com la moreria, a
l’extrem més septentrional del carrer d’Amunt. L’antiga mesquita es degué convertir al culte cristià
després del decret de bateig forçós a principis del segle XVI i l’arribada continuada de “nous
conversos”, com se’ls anomena en la documentació municipal.
Però les coses canviaren després de l’expulsió dels moriscos. L’ermita de Sant Nicolau emprén
reformes importants que la transformen. Però és al segle XVIII quan adopta la fisonomia actual,
completada amb la nova façana del segle XIX.
L’ermita de Sant Nicolau presenta un conjunt edificat molt senzill, essent un temple completament
aïllat (només a finals de la centúria s’afegí una casa per a l’ermità). Imatge que contrasta amb
l’actual en què les edificacions veïnes quasi se sobreposen a l’ermita. Els materials i les tècniques
constructives com la rajola i la tàpia encara són ben visibles en la fàbrica de l’edifici.
L’ermita té l’advocació a Sant Nicolau, i tot el barri celebra festes al carrer en el seu honor cada 6 de
desembre.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / església
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVI / XIX / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

ARIÑO, A. (1988): Festes, rituals i creences, València, Edicions Alfons el Magnànim – Institució
Valenciana d’Estudis i Investigació.
FRANCÉS, J. M. (1989): Les ermites del Caminàs, Castelló, Ajuntament de Castelló.
OLUCHA, F. (1988): “Una panoràmica de l’art a la vila de Castelló entre 1500 i 1700”. Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, LXIV, Castelló de la Plana, p. 149-203.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT NICOLAU DE BARI

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-21

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Ermita (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ERMITA DE SANT NICOLAU DE BARI
BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-21

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT ISIDRE I SANT PERE

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-22

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

00540400YK52G,
12900A15200052

FOTOGRAFIA GENERAL

754789

4429420

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT ISIDRE I SANT PERE

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-22

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L’ermita de Sant Isidre i Sant Pere és una edificació religiosa cristiana, característica del patrimoni
ritual i vinculada amb la religiositat i les manifestacions de creences populars, que té un culte
ocasional.
Està ubicada fora de la població, a la partida de Censal i vora el camí Vell de la Mar que
comunicava la ciutat amb la mar, i força desplaçat de l’encreuament del camí amb l’antiga via del
Caminàs.
L’emplaçament no és fortuït perquè es troba abastament documentada la presència humana en el
lloc des d’època antiga, amb un pes significatiu durant el període andalusí i també important
després de la conquesta feudal amb alguna alqueria en la zona. Tot i això, la construcció és
totalment nova, del segle XVII.
Esta ermita és una de les quatre ermites que es construïren a l’àmbit rural del terme de Castelló,
juntament amb la de Sant Roc, la de Sant Josep i la de la Mare de Déu de la Salut, durant el segle
XVII. Esta centúria representà per a Castelló un canvi important en l’àmbit demogràfic i també
econòmic malgrat les pestes i les guerres que hi hagué. Es crearen nous gremis a la ciutat, es feren
i reformaren cases, edificis públics i també es construïren noves ermites que animaven la devoció
de la gent. El fenomen és paral•lel o va acompanyat del context de la reforma catòlica postridentina
que posà èmfasi en la religiositat popular, essent la devoció als sants i el seu culte una de les
principals característiques.
L’ermita de Sant Isidre i Sant Pere presenta un conjunt edificat força desenvolupat al voltant del
temple, al qual s’afegeixen altres dependències com la casa de l’ermità, sales per acollir les
autoritats municipals i el clergat durant la festa en honor al sant, i uns espais o places més o menys
grans on es pogués congregar la gent durant la festa i els romiatges que atreien a gent d’altres
indrets. En este cas, cal esmentar també la presència d’un pou i un abeurador, per a abastir la gent i
també algunes activitats ramaderes. La construcció original pràcticament s’ha mantingut igual,
sense gaires canvis fins l’actualitat.
L’ermita té l’advocació a Sant Isidre i Sant Pere, per això cada any, se celebren festes en el seu
honor que es fan coincidir amb el diumenge següent al 15 de maig, en les quals hi tenen un paper
destacat les entitats agrícoles de la població a les quals es va cedir la seua custòdia per al
manteniment i la cura del temple.
L’edifici fou restaurat als anys 70 del segle XX, sent l’aspecte que mostra en l’actualitat.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / església
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVII / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

ARIÑO, A. (1988): Festes, rituals i creences, València, Edicions Alfons el Magnànim – Institució
Valenciana d’Estudis i Investigació.
FRANCÉS, J. M. (1989): Les ermites del Caminàs, Castelló, Ajuntament de Castelló.
OLUCHA, F. (1988): “Una panoràmica de l’art a la vila de Castelló entre 1500 i 1700”. Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, LXIV, Castelló de la Plana, p. 149-203.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT ISIDRE I SANT PERE

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-22

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Ermita (a conservar) / material / bon estat
2 - Dependències annexes (a conservar) / material / bon estat
3 - Pou i abeurador (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Manteniment / alt / no urgent
3 / Manteniment / alt / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ERMITA DE SANT ISIDRE I SANT PERE
BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-22

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT ROC DE CANET

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-23

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13300079

FOTOGRAFIA GENERAL

754114

4433896

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT ROC DE CANET

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-23

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L’ermita de Sant Roc és una edificació religiosa cristiana, característica del patrimoni ritual i
vinculada amb la religiositat i les manifestacions de creences populars, que té un culte ocasional.
Està ubicada fora de la població, a la partida de Canet i vora el camí del mateix nom, just en la
confluència amb l’assagador de l’Algepsar que va en direcció nord cap a les muntanyes del terme.
L’emplaçament no és fortuït perquè es troba abastament documentada la presència humana en el
lloc des d’època antiga, amb un pes significatiu durant el període andalusí i també important
després de la conquesta feudal. És possible que hagués existit alguna construcció o alqueria
medieval en la zona sobre la qual es bastí després l’ermita a mitjans del segle XVII.
Esta ermita és una de les quatre ermites que es construïren a l’àmbit rural del terme de Castelló,
juntament amb la de Sant Isidre i Sant Pere, la de Sant Josep i la de la Mare de Déu de la Salut,
durant el segle XVII. Esta centúria representà per a Castelló un canvi important en l’àmbit
demogràfic i també econòmic malgrat les pestes i les guerres que hi hagué. Es crearen nous gremis
a la ciutat, es feren i reformaren cases, edificis públics i també es construïren noves ermites que
animaven la devoció de la gent. El fenomen és paral•lel o va acompanyat del context de la reforma
catòlica postridentina que posà èmfasi en la religiositat popular, essent la devoció als sants i el seu
culte una de les principals característiques.
L’ermita de Sant Roc presenta un conjunt edificat molt senzill, probablement aprofitant una
construcció anterior en la qual s’habilità un nau allargada per al temple, i al costat meridional
s’habilitaren altres dependències com la casa de l’ermità, sales per acollir les autoritats municipals i
el clergat durant la festa en honor al sant, i un espai o plaça de grans dimensions on es pogués
congregar la gent durant la festa i els romiatges que atreien a gent d’altres indrets.
En este cas, cal esmentar també la presència d’un pou i un abeurador, per a abastir la gent i també
algunes activitats ramaderes. No debades, l’entorn de l’ermita funcionà com un assester o mallada
per descansar els ramats en transhumància per l’assagador de l’Algepsar. La construcció original
pràcticament s’ha mantingut igual, sense gaires canvis fins l’actualitat.
L’ermita té l’advocació a Sant Roc, patró contra les pestes i epidèmies. Este fou el motiu de la seua
construcció. Quatre anys després que passés un episodi virulent de pesta a la ciutat entre 1647-1648, el
Consell Municipal decidí construir-ne dues d’ermites dedicades al sant, una als afores de la ciutat que
desaparegué al segle XIX i esta encara dempeus. Actualment celebra la festivitat pròpia cada últim diumenge
de setembre, però el seu paper més emblemàtic és quan esdevé punt de parada obligada durant el trajecte de
la romeria de les canyes el dia del romiatge a la Magdalena, encarregant-se de la seu custòdia la Colla Pixaví.
L’edifici fou restaurat a finals dels anys 80 del segle XX, sent l’aspecte que mostra en l’actualitat.
Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / església
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVII / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

ARIÑO, A. (1988): Festes, rituals i creences, València, Edicions Alfons el Magnànim – Institució
Valenciana d’Estudis i Investigació.
FRANCÉS, J. M. (1989): Les ermites del Caminàs, Castelló, Ajuntament de Castelló.
OLUCHA, F. (1988): “Una panoràmica de l’art a la vila de Castelló entre 1500 i 1700”. Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, LXIV, Castelló de la Plana, p. 149-203.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT ROC DE CANET

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-23

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Ermita (a conservar) / material / bon estat
2 - Dependències annexes (a conservar) / material / bon estat
3 - Pou i abeurador (a conservar) / material / acceptable
4 - Abeurador nou (impropi) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent
3 / Restauració / alta / urgent
4 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ERMITA DE SANT ROC DE CANET
BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-23

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT JOSEP

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-24

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

001450600YK52G,
12900A15400068

FOTOGRAFIA GENERAL

753379

4428488

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT JOSEP

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-24

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L’ermita de Sant Josep és una edificació religiosa cristiana, característica del patrimoni ritual i
vinculada amb la religiositat i les manifestacions de creences populars, que té un culte ocasional.
Està ubicada fora de la població, a la partida de Censal i vora el camí Vell de Ribesalbes que
travessa tot el terme municipal des de la mar fins a l’interior, en el punt d’encreuament del camí amb
l’antiga via del Caminàs, amb la façana principal orientada a esta via.
L’emplaçament no és fortuït i ha buscat la confluència de les dues vies de comunicació. A més,
també està documentada la presència humana en el lloc des d’època antiga. Tot i això, la
construcció és totalment nova, de finals del segle XVII.
Esta ermita és una de les quatre ermites que es construïren a l’àmbit rural del terme de Castelló,
juntament amb la de Sant Roc, la de la Mare de Déu de la Salut i la de Sant Isidre i Sant Pere,
durant el segle XVII. Esta centúria representà per a Castelló un canvi important en l’àmbit
demogràfic i també econòmic malgrat les pestes i les guerres que hi hagué. Es crearen nous gremis
a la ciutat, es feren i reformaren cases, edificis públics i també es construïren noves ermites que
animaven la devoció de la gent. El fenomen és paral•lel o va acompanyat del context de la reforma
catòlica postridentina que posà èmfasi en la religiositat popular, essent la devoció als sants i el seu
culte una de les principals característiques.
L’ermita de Sant Josep presenta un conjunt edificat mínimament desenvolupat al voltant del temple,
sobretot pel costat meridional, que afegí altres dependències com la casa de l’ermità, una sala per
acollir les autoritats municipals i el clergat durant la festa en honor al sant, un pati amb tanca al
darrere i algun espai o plaça més o menys gran on es pogués congregar la gent durant la festa i els
romiatges que atreien a gent d’altres indrets. Malauradament, este darrer element ha desaparegut
probablement absorbit pels camps veïns, malgrat que encara resta una certa explanada al davant
mateix del porxo d’entrada a l’ermita. En este cas, cal esmentar també la presència d’un pou i un
abeurador, per a abastir la gent i també algunes activitats ramaderes, perquè l’ermita es troba a la
vora d’una antiga via de comunicació que també funcionà com a assagador per al desplaçament
transhumant del ramat. La construcció original s’ha mantingut igual, sense gaires canvis fins
l’actualitat.
L’ermita té l’advocació a Sant Josep, per això cada any se celebren festes en el seu honor que es
fan coincidir amb el 19 de març, en les quals hi té un paper destacat el gremi de fusters de la
població.
L’edifici fou restaurat a finals dels anys 80 del segle XX, sent l’aspecte que mostra en l’actualitat.
Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / església
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVII / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

ARIÑO, A. (1988): Festes, rituals i creences, València, Edicions Alfons el Magnànim – Institució
Valenciana d’Estudis i Investigació.
FRANCÉS, J. M. (1989): Les ermites del Caminàs, Castelló, Ajuntament de Castelló.
OLUCHA, F. (1988): “Una panoràmica de l’art a la vila de Castelló entre 1500 i 1700”. Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, LXIV, Castelló de la Plana, p. 149-203.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT JOSEP

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-24

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Ermita (a conservar) / material / bon estat
2 - Dependències annexes (a conservar) / material / bon estat
3 - Pou i abeurador (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent
3 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ERMITA DE SANT JOSEP
BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-24

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE LA FONT DE LA SALUT

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-25

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00100022 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

755626

4437849

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

ERMITA DE LA FONT DE LA SALUT
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-25

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L’ermita de la Font de la Salut és una edificació religiosa cristiana, característica del patrimoni ritual i
vinculada amb la religiositat i les manifestacions de creences populars, que té un culte ocasional.
Està ubicada fora de la població, a la partida de la Magdalena i molt a prop del camí de l’Algepsar
que s’enfila cap a les muntanyes pel coll de Raca en direcció a Borriol, en les immediacions de la
Font de la Salut.
L’emplaçament no és fortuït i ha buscat un paratge per sacralitzar com és el naixement d’una font o
brollador d’aigua. És cert que està documentada la presència humana en el lloc a l’època andalusí,
però les seues traces queden relativament desplaçades d’una localització tan concreta com la de
l’ermita al bell mig del barranc. La construcció és totalment nova de finals del segle XVII.
Esta ermita és una de les quatre ermites que es construïren a l’àmbit rural del terme de Castelló,
juntament amb la de Sant Roc, la de Sant Josep i la de Sant Isidre i Sant Pere, durant el segle XVII.
Esta centúria representà per a Castelló un canvi important en l’àmbit demogràfic i també econòmic
malgrat les pestes i les guerres que hi hagué. Es crearen nous gremis a la ciutat, es feren i
reformaren cases, edificis públics i també es construïren noves ermites que animaven la devoció de
la gent. El fenomen és paral•lel o va acompanyat del context de la reforma catòlica postridentina
que posà èmfasi en la religiositat popular, essent la devoció als sants i el seu culte una de les
principals característiques.
L’ermita de la Font de la Salut presenta un conjunt edificat extremadament senzill i completament
diferent de la resta d’ermites del municipi. Es tracta d’una construcció aïllada de planta central i
coberta de volta cega suportada per petxines. Presenta una decoració elaborada de la volta per
l’interior, mentre que l’exterior es resol amb una coberta a quatre aigües de teules que la perfilen.
La construcció original s’ha mantingut igual, sense gaires canvis fins l’actualitat, amb una port
d’accés centrada i única i amb dos bancades exteriors com a únic element complementari. De fet,
no hi ha cap dependència annexa més.
L’edifici està totalment abandonat i en procés de degradació intern, per bé que la fàbrica de
maçoneria externa i rematada amb carreus a les cantonades es presenta en un estat de
conservació acceptable. No hi ha cap porta i l’altar està destrossat, com també part dels paviments i
lluïts interiors.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / església
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVII / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

ARIÑO, A. (1988): Festes, rituals i creences, València, Edicions Alfons el Magnànim – Institució
Valenciana d’Estudis i Investigació.
FRANCÉS, J. M. (1989): Les ermites del Caminàs, Castelló, Ajuntament de Castelló.
OLUCHA, F. (1988): “Una panoràmica de l’art a la vila de Castelló entre 1500 i 1700”. Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, LXIV, Castelló de la Plana, p. 149-203.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

ERMITA DE LA FONT DE LA SALUT
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-25

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Ermita (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ERMITA DE LA FONT DE LA SALUT
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-25

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT FRANCESC DE LA FONT

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-26

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

000140200YK53D,
12900A01100112

FOTOGRAFIA GENERAL

755852

4434323

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT FRANCESC DE LA FONT

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-26

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L’ermita de Sant Francesc de la Font és una edificació religiosa cristiana, característica del
patrimoni ritual i vinculada amb la religiositat i les manifestacions de creences populars, que
té un culte ocasional.
Està ubicada fora de la població, a la partida de Cap i a la vora de l’antiga via del Caminàs,
tot i que ací es denomina camí de les Vil•les en direcció a Benicàssim, i més concretament
en el punt d’encreuament amb el camí de Sant Francesc que va en direcció a la
Magdalena. Com a curiositat indicar que la séquia Major passa just a tocar de l’ermita poc
abans de finalitzar el seu recorregut des del riu Millars fins al moli la Font.
L’emplaçament no és fortuït i ha buscat la confluència de les dues vies de comunicació. A
més, també està documentada la presència humana en el lloc des d’època antiga i
medieval. Tot i això, la construcció és totalment nova de finals del segle XVIII, i al segle XX
ja estava abandonada i pràcticament enrunada.
L’ermita de Sant Francesc de la Font presenta un conjunt edificat mínim, amb una nau
allargada, amb porxo d’arcades obertes al davant de l’entrada, i una sagristia situada al
darrere de l’altar.
En este cas, cal esmentar també la presència d’un pou i un abeurador, per a abastir la gent
i també algunes activitats ramaderes, perquè l’ermita es troba a la vora d’una antiga via de
comunicació que també funcionà com a assagador per al desplaçament transhumant del
ramat. La construcció original s’ha mantingut igual, sense gaires canvis fins l’actualitat.
L’ermita té l’advocació a Sant Francesc, i cada any se celebren festes en el seu honor en
els dies propers al 12 d’octubre, en les quals hi té un paper destacat la Germandat dels
Cavallers de la Conquesta que, en 1975 procediren a la seua restauració. Durant el procés
es descobriren uns frescos espectaculars que omplin totes les parets i voltes del temple.
L’edifici fou intervingut a mitjans dels anys 80 del segle XX, sent l’aspecte que mostra en
l’actualitat.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / església
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVIII / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

FRANCÉS, J. M. (1989): Les ermites del Caminàs, Castelló, Ajuntament de Castelló.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT FRANCESC DE LA FONT

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-26

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Ermita (a conservar) / material / bon estat
2 - Pou (a conservar) / material / bon estat
3 - Sénia (impropi) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent
3 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ERMITA DE SANT FRANCESC DE LA FONT
BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-26

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ANTIGA ERMITA DEL SALVADOR

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-27

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A09900002 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

742783

4432726

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

ANTIGA ERMITA DEL SALVADOR
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-27

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L’antiga ermita del Salvador era una edificació religiosa cristiana, característica del
patrimoni ritual i vinculada amb la religiositat i les manifestacions de creences populars, que
tenia un culte ocasional.
Està ubicada fora de la població, a la partida de Benadressa i a la vora de la carretera de
Ribesalbes, tot just abans de creuar la rambla de la Viuda, i forma part del complex de la
colònia de Mercader.
La construcció és totalment nova de finals del segle XVIII, i forma part de l’ambiciós projecte
que Salvador Català, conegut com “el Mercader”, pretengué desenvolupar en este lloc del
terme municipal. En concret establir una població nova per colonitzar el territori, amb una
estructura racionalitzada que tenia al voltant d’una plaça central la casa principal i dues
fileres d’habitatges per a les famílies dels llauradors, ordenades a banda i banda d’un
carrer. El propietari sol•licità i obtingué permís del Bisbat per construir una capella que fou
beneïda l’any 1783.
L’ermita del Salvador presenta un conjunt edificat mínim, amb una xicoteta nau totalment
aïllada, amb arcs de mig punt rebaixats. La construcció original s’ha mantingut igual, sense
gaires canvis fins l’actualitat.
L’ermita té l’advocació al Salvador en honor al seu propietari. Actualment no té culte

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / església
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVIII / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

SELMA, S.; LLORÍA, R. (2011): “Projectes hidràulics per al desenvolupament agrícola a Castelló: la
Rambla de la Viuda (s. XVIII/XX)”. In AADD: L’agricultura tradicional (I). El regadiu, Castelló,
Ajuntament de Castelló de la Plana, p. 79-87.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

ANTIGA ERMITA DEL SALVADOR
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-27

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Ermita (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ANTIGA ERMITA DEL SALVADOR
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-27

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT JOAN DEL RIU SEC

Classe:

Codi:

BC (Element Cultural)

C-E-28

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

1209601YK5310N

FOTOGRAFIA GENERAL

751193

4430810

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT JOAN DEL RIU SEC

Classe:

Codi:

BC (Element Cultural)

C-E-28

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L’ermita de Sant Joan del Riu Sec és una edificació religiosa cristiana, característica del
patrimoni ritual i vinculada amb la religiositat i les manifestacions de creences populars, que
té un culte ocasional.
Estava ubicada als afores de la població però el creixement urbà ha acabat per absorbir-la,
en la zona de Crèmor i a la vora del propi Riu Sec, molt a prop de la carretera de Borriol.
La construcció és totalment nova de 1914, tot i que es destruí durant la Guerra Civil de
1936 i es reconstruí després del conflicte. L’ermita de Sant Joan presenta un conjunt
edificat mínim, amb una xicoteta nau totalment aïllada sense cap element a destacar.
L’ermita té l’advocació a Sant Joan.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / església
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE SANT JOAN DEL RIU SEC

Classe:

Codi:

BC (Element Cultural)

C-E-28

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Ermita (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ERMITA DE SANT JOAN DEL RIU SEC
BC (Element Cultural)

Codi:

C-E-28

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

Classe:

Codi:

BC (Element Cultural)

C-E-29

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A07400037

FOTOGRAFIA GENERAL

749784

4428444

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

Classe:

Codi:

BC (Element Cultural)

C-E-29

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L’ermita de la Mare de Déu del Carme és una edificació religiosa cristiana, característica del
patrimoni ritual i vinculada amb la religiositat i les manifestacions de creences populars, que
té un culte ocasional.
Està ubicada fora de la població, a la partida Estepar i a la vora de la quadra de la Salera,
tot just en l’encreuament d’esta quadra amb el nou traçat de la N-225 d’accés al port de
Castelló, a la vora d’una rotonda.
La construcció és totalment nova de l’any 1948, essent la més moderna de totes les ermites
del terme. L’ermita de la Mare de Déu del Carme presenta un conjunt edificat mínim, amb
una xicoteta nau allargada i aïllada, amb una porxada a l’entrada. La construcció original es
manté sense gaires canvis fins l’actualitat, tot i que hagué de ser restaurada l’any 2004.
L’ermita té l’advocació a la Mare de Déu del Carme, i cada any se celebren festes en el seu
honor el dia 16 de juliol.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni ritual / església
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ERMITA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

Classe:

Codi:

BC (Element Cultural)

C-E-29

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Ermita (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / mitjana / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ERMITA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
BC (Element Cultural)

Codi:

C-E-29

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS VALLÉS / FERRER

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-30

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3105302YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

753101

4430390

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS VALLÉS / FERRER

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-30

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut d’armes del baró de la Pobla Tornesa (instaurada al s. XV per Joan Vallés). Es
localitza a l’única casa pairal conservada a Castelló a la plaça de Cardona Vives, 11, a
l’edifici i en la posició original, a la clau de la llinda. Es tracta d’un escut de tendència
ovalada i quarterat que representa les armories de la família (1r Vallés, 2n Ferrer, 3r
Pallarés i 4r Funes) amb escussó dels Casalduch.
La família tenia per divisa “VALLIS ALTITUDO EST MEA FORTITUDO” que a la filiera
apareix amb la forma “MEA•FOR•TITVDO•VALLIS•AL•TITVDO•EST”. Els acompanyaments
externs de l’escut, parcialment desapareguts durant la guerra civil, serien un casc de
cavaller per timbre i escut amb plomall i llambrequins. El suport és de pedra en bon estat de
conservació, tot i que presenta fongs i humitats. No conserva cromatisme.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUIMENO SANFELIU, Mª J. (1990): La oligarquía urbana de Castelló en el siglo XVIII, Castelló,
Ajuntament de Castelló de la Plana.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS VALLÉS / FERRER

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-30

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DELS VALLÉS / FERRER
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-30

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE FELIP V

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-31

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3308714YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

753204

4430570

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE FELIP V

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-31

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut d’armes del rei Felip V. Es localitza a la porta d’accés del convent de les Monges
Caputxines (que inicià la seua construcció a finals del segle XVII però la finalitzà avançat el
XVIII) i s’ubica en la seua posició original, damunt de la clau de la llinda, al carrer de Núñez
de Arce, 11.
Es tracta d’un escut de quadrilong ibèric quarterat amb escussó que representa les
armories de les corones de Castella i Aragó amb brisura, possiblement, dels ducs d’Anjou.
Els acompanyaments externs de l’escut són una corona nobiliària de rei per timbre i una
inscripció que diu AÑO 1734. El suport és de pedra en bon estat de conservació, tot i que
presenta humitats. No conserva cromatisme.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE FELIP V

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-31

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DE FELIP V
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-31

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE CARLES II

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-32

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3308714YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

753226

4430573

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE CARLES II

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-32

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut d’armes del rei Carles II. Es localitza a la porta d’accés a l’església del convent de les
Monges Caputxines (1687-1699) en la seua posició original, damunt de la clau de la llinda,
al carrer de Núñez de Arce, 11.
Es tracta d’un escut escacat que representa les armories de la dinastia dels Habsburg o
Àustries (reis de Castella, Aragó, Portugal, etc.). Els acompanyaments externs de l’escut
són una corona nobiliària de rei per timbre inscrita dins d’un octògon. El suport és de pedra
en bon estat de conservació, tot i que presenta humitats i ha perdut parts significatives de
les particions. No conserva cromatisme.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XVII

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE CARLES II

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-32

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DE CARLES II
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-32

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC D'ISABEL II

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-33

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3107312YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

753103

4430587

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC D'ISABEL II

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-33

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut abreviat d’Isabel II. Es localitza a l’edifici del Col•legi Territorial d’Arquitectes de
Castelló, antigament casa d’Isabel Ferrer, al carrer Ensenyança, 4. La seua localització és
al damunt de la clau de l’arcada d’entrada.
Es tracta de la versió simplificada de la reina Isabel II sobre escut ovalat quarterat amb les
armes de Castella i Lleó i escussó dinàstic dels Borbó-Anjou. Part dels acompanyaments
externs de l’escut han desaparegut, en concret la corona nobiliària de reina (segurament ha
estat picada per fer-la desaparèixer). El suport és de pedra en bon estat de conservació. No
conserva cromatisme.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XIX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC D'ISABEL II

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-33

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC D'ISABEL II
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-33

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS SEGARRA (I)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-34

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3008621YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

752975

4430643

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS SEGARRA (I)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-34

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut d’armes de la família Segarra. Es localitza, actualment, a l’edifici del Centre Municipal
de Cultura, al carrer d’Antoni Maura, 4, que ocupa el solar on era l’antiga casa pairal dels
Segarra. La seua posició actual és a sobre de la llinda de la porta d’accés.
Es tracta d’un escut amb forma irregular quarterat que representa les armories de la família
Segarra. Els acompanyaments externs de l’escut són un casc de cavaller (aconseguiren el
títol de gentilhome l’any 1777) per timbre i escut amb plomall i llambrequins. El suport és de
pedra en bon estat de conservació, però amb fongs i humitats. No conserva cromatisme.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUIMENO SANFELIU, Mª J. (1990): La oligarquía urbana de Castelló en el siglo XVIII, Castelló,
Ajuntament de Castelló de la Plana.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS SEGARRA (I)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-34

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DELS SEGARRA (I)
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-34

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS SEGARRA (II)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-35

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3008619YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

752944

4430645

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS SEGARRA (II)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-35

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut d’armes de la família Segarra. Es localitza, actualment, a l’edifici del carrer d’Enmig,
134 (bastit a la 2a meitat del s. XX), en una part del solar on era l’antiga casa pairal dels
Segarra. La seua posició és a la quarta planta de la façana al damunt de la balconada.
Es tracta d’un escut amb forma irregular quarterat que representa les armories de la família
Segarra. Els acompanyaments externs de l’escut són un casc de cavaller (aconseguiren el
títol de gentilhome l’any 1777) per timbre i escut amb plomall i llambrequins. El suport és de
pedra en bon estat de conservació. No conserva cromatisme.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUIMENO SANFELIU, Mª J. (1990): La oligarquía urbana de Castelló en el siglo XVIII, Castelló,
Ajuntament de Castelló de la Plana.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS SEGARRA (II)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-35

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DELS SEGARRA (II)
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-35

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DEL BARÓ DE BENICÀSSIM

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-36

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3107604YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

753045

4430539

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DEL BARÓ DE BENICÀSSIM

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-36

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut d’armes del baró de Benicàssim (instaurada l’any 1698 per Joaquín Gombau i amb
confirmació del títol de gentilhome l’any 1718). Es localitza, actualment, en una edificació
nova que ocupa el solar de l’antiga casa del Giner-Bou, al carrer Cavallers, 12. L’escut és
localitza a la porta de l’edifici i posició original, a la clau del llindar (la porta és l’únic element
que es conservà de l’antiga casa).
Es tracta d’un escut quadrilong francés quarterat amb les armories dels barons de
Benicàssim. Els acompanyaments externs de l’escut són un casc de cavaller per timbre i
escut amb plomall i llambrequins. El suport és de pedra en bon estat de conservació, tot i
que presenta pèrdues en l’ornamentació del voltant. fongs i humitats. Sembla presentar
restes de cromatisme a l’elm.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUIMENO SANFELIU, Mª J. (1990): La oligarquía urbana de Castelló en el siglo XVIII, Castelló,
Ajuntament de Castelló de la Plana.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DEL BARÓ DE BENICÀSSIM

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-36

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DEL BARÓ DE BENICÀSSIM
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-36

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE LA CARTOIXA DE VALDECRIST

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-37

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

2906428YK5320N

FOTOGRAFIA GENERAL

752975

4430436

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE LA CARTOIXA DE VALDECRIST

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-37

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut representatiu de la Cartoixa de Valdecrist. Es localitza a l’antiga casa Abadia, a la
plaça de l’Herba, a la porta de l’edifici i posició original, sobre les dovelles de l’arcada
d’accés principal.
Es tracta d’un escut quadrilong ibèric amb les armories de Martí l’Humà, fundador de la
cartoixa i escussó representatiu dels cartoixans. Els acompanyaments externs de l’escut
són una corona d’infant per timbre. A la base de l’escut hi ha una inscripció que diu
“VAL•XPº” (Valdecrist) El suport és de pedra en excel•lent estat de conservació. No
conserva cromatisme.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XIV

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE LA CARTOIXA DE VALDECRIST

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-37

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DE LA CARTOIXA DE VALDECRIST
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-37

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS MAS I TOSQUELLA

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-38

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

2904207YK5320N,
2904208YK5320N

FOTOGRAFIA GENERAL

752831

4430283

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS MAS I TOSQUELLA

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-38

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut d’armes de les famílies Mas i Tosquella, probablement. Es localitza a l’edifici original
del carrer d’Enmig, 14-16 (l’habitatge que fou repartit internament en dos manté la façana
conjunta). La seua posició és a la primera planta de la façana, al bell mig de l’antiga casa.
Es tracta d’un escut quadrilong francés quarterat que representa les armories d’ambdós
famílies. Els acompanyaments externs de l’escut són un possible casc de cavaller per
timbre. El suport és de pedra en un acceptable estat de conservació. De fet hi ha pèrdues
significatives de l’elm i del 1r i 2 quarter que han estat reparades de forma basta. No
conserva cromatisme.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XVIII

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUIMENO SANFELIU, Mª J. (1990): La oligarquía urbana de Castelló en el siglo XVIII, Castelló,
Ajuntament de Castelló de la Plana.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS MAS I TOSQUELLA

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-38

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DELS MAS I TOSQUELLA
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-38

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS TIRADO (I)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-39

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

2904201YK5320N

FOTOGRAFIA GENERAL

752825

4430254

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS TIRADO (I)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-39

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut d’armes de la família Tirado. Es localitza a la porta lateral del Casino Antic (primeres
dècades del segle XX), que ocupa el solar de l’antiga casa dels Tirado, al carrer d’Enmig, 2.
Es troba ubicat a la porta i posició original, a la clau de la llinda d’este accés lateral.
Es tracta d’un escut quadrilong apuntat quarterat que representa les armories dels Tirado.
Els acompanyaments externs de l’escut són un casc de cavaller (aconseguí el títol de
gentilhome l’any 1751) per timbre i escut amb plomall i llambrequins. El suport és de pedra
en bon estat de conservació. No conserva cromatisme.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XVIII

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUIMENO SANFELIU, Mª J. (1990): La oligarquía urbana de Castelló en el siglo XVIII, Castelló,
Ajuntament de Castelló de la Plana.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS TIRADO (I)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-39

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DELS TIRADO (I)
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-39

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS TIRADO (II)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-40

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

2904201YK5320N

FOTOGRAFIA GENERAL

752838

4430240

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS TIRADO (II)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-40

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut d’armes de la família Tirado. Es localitza a la porta principal del Casino Antic
(primeres dècades del segle XX), que ocupa el solar de l’antiga cas dels Tirado, a la Porta
del Sol, 1. La seua posició actual, que no és l’original, és al damunt de la llinda de la porta
d’accés principal.
Es tracta d’un escut quadrilong apuntat quarterat que representa les armories dels Tirado.
Els acompanyaments externs de l’escut són un casc de cavaller (aconseguí el títol de
gentilhome l’any 1751) per timbre i banderes com a sostenidors. El suport és de pedra en
bon estat de conservació. No conserva cromatisme.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XVIII

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUIMENO SANFELIU, Mª J. (1990): La oligarquía urbana de Castelló en el siglo XVIII, Castelló,
Ajuntament de Castelló de la Plana.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS TIRADO (II)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-40

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DELS TIRADO (II)
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-40

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS ANDREU

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-41

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3107318YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

753129

4430561

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS ANDREU

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-41

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut d’armes de la família Andreu. Es localitza a l’edifici de l’actual Biblioteca Municipal,
que ocupa el solar de l’antiga casa dels Andreu, al carrer Major, 89. La seua posició actual
pot ser l’original, a la clau de la llinda de la porta d’accés.
Es tracta d’un escut quadrilong francés partit i semitruncat amb les armories dels Andreu.
Els acompanyaments externs de l’escut són un casc de cavaller (aconseguiren el títol de
gentilhome l’any 1756) per timbre i escut amb plomall i llambrequins. Té una inscripció al
semitruncat que diu ABDARRAME?. El suport és de pedra en bon estat de conservació. No
conserva cromatisme i sembla haver estat pintat completament a una sola tinta en algun
moment.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XVIII

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUIMENO SANFELIU, Mª J. (1990): La oligarquía urbana de Castelló en el siglo XVIII, Castelló,
Ajuntament de Castelló de la Plana.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS ANDREU

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-41

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DELS ANDREU
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-41

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DEL BISBE SALINAS

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-42

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3304804YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

753164

4430292

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DEL BISBE SALINAS

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-42

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut d’armes del bisbe Salinas. Es localitza al palau del Bisbe (bastit l’any 1793), al carrer
Governador Bemúdez de Castro, 8, sobre els balcó central de la primera planta.
Es tracta d’un escut rodó partit amb les armories dels Salinas. Els acompanyaments externs
de l’escut són un capel de bisbe i l’emblema de l’orde dels Franciscans. El suport és de
pedra en bon estat de conservació. L’escut apareix pintat de manera fina i delicada, sense
saber si es tracta del cromatisme original. El seu estat de conservació és bo.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XVIII

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DEL BISBE SALINAS

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-42

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DEL BISBE SALINAS
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-42

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS CASALDUCH

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-43

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

00083A300YK52G

FOTOGRAFIA GENERAL

752164

4428896

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS CASALDUCH

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-43

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut d’armes de la família Casalduch. Es localitza a la porta d’entrada del molí Casalduch,
al camí Vell de Ribesalbes, i està ubicat a la clau de la llinda de la porta d’accés. La porta
es degué desplaçar de la ubicació original que tenia en l’antic molí en el moment de
construir el nou i més gran edifici l’any 1873.
Es tracta d’un escut apuntat amb les armories dels Casalduch (llinatge castellonenc des del
s. XIV). El suport és de pedra en regular estat de conservació. No sembla conservar
cromatisme, però, sí ha estat pintat amb cal.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XIV

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DELS CASALDUCH

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-43

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DELS CASALDUCH
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-43

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE L'ORDE DE SANT AGUSTÍ (I)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-44

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3307818YK5330N,

FOTOGRAFIA GENERAL

753127

4430534

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE L'ORDE DE SANT AGUSTÍ (I)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-44

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut representatiu de l’orde de Sant Agustí. Es localitza en posició original a l’església de
Sant Agustí (bastida l’any 1650), sobre l’accés principal porticat. Esta formava part d’un
conjunt arquitectònic major, un convent, ara desaparegut.
Es tracta d’un escut quadrilong ibèric amb l’emblema de l’orde de Sant Agustí (cor
travessat). Els acompanyaments externs de l’escut són una corona indeterminada per
timbre. El suport és de pedra en un estat de conservació bo. No conserva cromatisme.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XVII

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE L'ORDE DE SANT AGUSTÍ (I)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-44

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DE L'ORDE DE SANT AGUSTÍ (I)
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-44

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE L'ORDE DE SANT AGUSTÍ (II)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-45

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3307818YK5330N

FOTOGRAFIA GENERAL

753123

4430526

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE L'ORDE DE SANT AGUSTÍ (II)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-45

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Escut representatiu de l’orde de Sant Agustí. Es localitza en posició original a l’església de
Sant Agustí (bastida l’any 1650), a l’única cantonera del campanar, que està encastat a
l’església perquè formava d’un conjunt arquitectònic major, un convent, ara desaparegut.
Es tracta d’un escut quadrilong ibèric amb l’emblema de l’orde de Sant Agustí (cor
travessat). Els acompanyaments externs de l’escut són una corona indeterminada per
timbre. El suport és de pedra en regular estat de conservació per l’existència d’humitat i
presència de fongs. No conserva cromatisme.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura civil / escuts
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XVII

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ESCUT HERÀLDIC DE L'ORDE DE SANT AGUSTÍ (II)

Classe:

Codi:

BIC (Lloc Històric)

C-E-45

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Escut (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ESCUT HERÀLDIC DE L'ORDE DE SANT AGUSTÍ (II)
BIC (Lloc Històric)

Codi:

C-E-45

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PEIRÓ DE FADRELL / SANT FRANCESC DE LA FONT

Classe:

Codi:

BIC (Monument)

C-E-46

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A01009048 (p),
12900A01009014 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

755875

4434325

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PEIRÓ DE FADRELL / SANT FRANCESC DE LA FONT

Classe:

Codi:

BIC (Monument)

C-E-46

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El peiró marcava la cruïlla entre el Caminàs i el camí de Fadrell. A la dècada dels 80 del
segle passat fou traslladat, completament, a la cruïlla entre el Caminàs i el camí de la
Magdalena, davant l’ermita de Sant Francesc de la Font. Conserva, de l’original, la grada, el
sòcol i el fust.
La grada està formada per dos esglaons de 46 i 21 cm d’alçària (contrapetja) amb una
estesa de 20 cm. Els esglaons són de pedra calcària modernes.
El sòcol, d’una única peça, és l’original amb pedra calcària grisa de 38 cm d’alçària i 97 cm
de diàmetre.
En ell s’encabeix el fust. Este és de gres roig i està partit per la meitat. Té una mena de
motllura o collar per remat superior del mateix. És de secció octogonal amb costats de
13/14 cm. Tot i que originàriament no estava pintat, actualment es presenta parcialment
pintat de cal. També compta amb un calvari gravat per cadascun dels costats (a diferent
alçària).
Tot i que la creu que conserva no és l’original, sí que és la que ja tenia a la seua ubicació
anterior. Es tracta d’una creu llatina, de pedra, senzilla amb els extrems dels braços
arrodonits.
La macolla, molt habitual en els peirons i creus termenals a altres comarques
castellonenques, no es conserva i se sap si en tindria originalment.
La seua cronologia és difícil de determinar i oscil•la de l’època medieval a l’època moderna.

Tipus d'element etnològic: Arquitectura ritual / creus de terme
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XVI / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, Ajuntament de Castelló de la
Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PEIRÓ DE FADRELL / SANT FRANCESC DE LA FONT

Classe:

Codi:

BIC (Monument)

C-E-46

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Peiró (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, disposició
addicional primera. 1.2; article 26.1.f) i article 58.5
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PEIRÓ DE FADRELL / SANT FRANCESC DE LA FONT
BIC (Monument)

Codi:

C-E-46

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

AQÜEDUCTE DEL BARRANQUET

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-47

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

751365

4427008

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A06909004,
12900A06900001, 12900A06900002, 12900A06900003, 12900A06900004,
12900A06900005 (p), 12900A06900009 (p), 12900A06900010 (p), 00023A100YK52E,

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

AQÜEDUCTE DEL BARRANQUET

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-47

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L'aqüeducte fou construït perquè la séquia Major de Castelló supera el barranquet que hi ha
al límit dels termes municipals de Castelló i d'Almassora. La construcció presenta una
factura molt sòlida d’un sol arc rebaixat. L'ull de l'arc té 2 metres d'alçària i 6’40 m d'ample.
Tot ell està construït amb carreus i presenta indicis d'algunes reparacions recents. Sobre
l'arc s'alça una gruixuda paret de 3,40 metres, feta amb maçoneria i arrebossada de calç.
L'alçària total de l'aqüeducte és de 5’40 metres i la seua longitud supera els 35 metres, amb
un tram rectilini d’arribada des del naixement de la nova séquia d’Almalafa fins creuar el
barranc, i amb el vessador situat a mig camí; i a continuació s’inicia un altre tram corb que
s’adapta a la sinuositat del terreny.
En la part d'envit del corrent compta amb dos tallamars imponents, de més de dos metres
de llargada, que estan construïts amb carreus per a canalitzar les aigües. A finals del segle
XVIII es fan reformes i millores en l’aqüeducte que comporta reforçar esta zona amb murs
de contrafort que deixaren quasi ocults els tallamars.
En la part superior es disposa el canal, que inicialment anava descobert, però actualment
compta amb una coberta de formigó. L’aqüeducte fa 3,30 m d’amplada exterior, dels quals
2,20 m corresponen al caixer. Les parets laterals estaven rematades amb carreus treballats
que pertanyen a les millores efectuades a finals del segle XVIII.
Més recentment s’ha fet passar una canonada d’aigües potables enganxada al costat
occidental de l’aqüeducte que caldria substituir d’alguna manera, així com l’aixecament de
dos murs de blocs transversals per a evitar el transit per sobre del canal.
L’entorn de llevant correspon a camps cultivats i presenta un bon estat de conservació. Per
contra, la banda de ponent ha quedat encaixada entre la construcció i un nou vial de
circumval•lació que s’ha degradat notablement amb la presència d’abundant vegetació
arbustiva i matolls que dificulten molt la visió de l’aqüeducte.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua-altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVII / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat
Valenciana.
LLORÍA, R.; SELMA, S. (2014): “Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià”. Revista
Millars. Espai i Història, XXXVII, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 17
-34.
SELMA, S. (1995): “Acueducto”, Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial, València,
Edicions Alfons el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, p. 19-20.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

AQÜEDUCTE DEL BARRANQUET

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-47

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Arc de l'aqüeducte i tallamars (a conservar) / material / acceptable
2 - Canalització moderna aigües potables (impropi) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Eliminació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

AQÜEDUCTE DEL BARRANQUET
BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-47

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació: PARTIDOR DE LLENGÜES DE LES SÉQUIES MAJOR/COSCOLLOSA
Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-48

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3309101YK5331N (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

753211

4430685

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació: PARTIDOR DE LLENGÜES DE LES SÉQUIES MAJOR/COSCOLLOSA
Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-48

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El partidor de llengües de les séquies Major/Coscollosa és un magnífic exemple d’este tipus
de construcció per repartir aigües que genera dos noves séquies. El seu nom peculiar es
deu a la forma física de l’element hidràulic, atés que consisteix en un tallamar central,
construït dins del caixer de la séquia amb una obra molt sòlida d’argamassa i rematada
amb grans carreus de pedra en el vèrtex i els laterals del caixer.
La seua finalitat és la de dividir el cabal unitari d'aigua en dos parts proporcionals, no
necessàriament iguals segons la seua ubicació en l'interior del caixer, que corresponen a
les noves séquies que d'allí naixen. La seua localització dins de la séquia, en la mateixa
direcció de l'aigua corrent, genera després de la seua partició l'existència de dos nous
caixers, que discorren quasi paral•lels en el seu tram inicial.
En este cas, el partidor de pedra separa el cabal d'aigua de la Séquia Major en altres dos:
el propi de la séquia Major que continua amb 3/5 parts i el de la séquia de Coscollosa que
s'inicia en este punt amb 2/5 parts del cabal d'aigua, sempre segons les pròpies
Ordenances de la Comunitat de Regants.
En l’actualitat, la fisonomia externa del partidor ha canviat des que revestiren de formigó les
parets de la séquia i la cobriren en este tram urbà. La séquia travessa de forma soterrada
diferents vials de circulació i el partidor es troba al mig de l’actual plaça de Maria Agustina.
El caixer de la séquia de Coscollosa fa la meitat del de la séquia Major, però l'existència de
dos taulons de fusta massissa per cada séquia, encabits en les guies corresponents,
permetien regular el volum d'aigua derivat a cadascuna d’elles. Un volum d'aigua que ha
anat variant en adaptar la distribució tradicional a la disponibilitat d'un cabal regular.
En qualsevol cas, hui ja no circula aigua pel caixer, després del desviament de la séquia
Major pel cinturó de ronda i evitar així el trànsit urbà.
L'evolució històrica de l'entorn d'este element i les millores practicades sobre la pròpia
fàbrica del partidor o de les séquies immediates al llarg del darrer segle no han desvirtuat
però l’alt valor patrimonial del bé en qüestió. A banda de la pròpia construcció, el seu valor
etnològic i cultural radica en el fet de pertànyer a un conjunt hidràulic ordenat i global,
essent una fita clau de la distribució social de l'aigua que s'ha mantingut durant més de deu
segles.
Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua-altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XI / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat
Valenciana.
LLORÍA, R.; SELMA, S. (2014): “Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià”. Revista
Millars. Espai i Història, XXXVII, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 17
-34.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació: PARTIDOR DE LLENGÜES DE LES SÉQUIES MAJOR/COSCOLLOSA
Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-48

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Partidor (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació: PARTIDOR DE LLENGÜES DE LES SÉQUIES MAJOR/COSCOLLOSA
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-48

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació: PARTIDOR DE LLENGÜES DE LES SÉQUIES ALMALAFA/VINAMARGO
Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-49

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

753133

4427450

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15709012 (p), 12900A15709011,
12900A15700172 (p), 12900A15700173 (p), 12900A15700174 (p),12900A15700176,
12900A15700177 (p),

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació: PARTIDOR DE LLENGÜES DE LES SÉQUIES ALMALAFA/VINAMARGO
Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-49

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El partidor de llengües de les séquies Almalafa/Vinamargo és un clar exemple d’este tipus
de construcció per repartir aigües que genera dos noves séquies. El seu nom peculiar es
deu a la forma física de l’element hidràulic, atés que consisteix en un tallamar central,
construït dins del caixer de la séquia amb una obra molt sòlida d’argamassa i rematada
amb grans carreus de pedra en el vèrtex i els laterals del caixer.
La seua finalitat és la de dividir el cabal unitari d'aigua en dos parts proporcionals, no
necessàriament iguals segons la seua ubicació en l'interior del caixer, que corresponen a
les noves séquies que d'allí naixen. La seua localització dins de la séquia, en la mateixa
direcció de l'aigua corrent, genera després de la seua partició l'existència de dos nous
caixers, que discorren quasi paral•lels en el seu tram inicial.
En este cas, el partidor de pedra separa el cabal d'aigua de la Séquia d’Almalafa en altres
dos: el propi de la séquia d’Almalafa més voluminós i el de la séquia de Vinamargo que és
menor. Totes dues séquies discorren, després de la partició, durant un bon tros paral•leles.
El revestiment de formigó dels caixers de les séquies afectà tot el conjunt, fins i tot la part
superior del mateix tallamar. Ara bé, encara es conserven els carreus laterals que marquen
la fitació de l'amplada de les entrades d'aigua i el propi tallamar en aresta a l'extrem inferior,
sobre el fons de la séquia.
L’entorn actual es troba poc cuidat i amb algunes construccions menors poc afortunades
que no afavoreixen la visió i percepció del bé, encara que la comprensió és completa.
Serien recomanables alguns treballs de neteja i condicionament.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua-altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XI / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat
Valenciana.
LLORÍA, R.; SELMA, S. (2014): “Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià”. Revista
Millars. Espai i Història, XXXVII, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 17
-34.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació: PARTIDOR DE LLENGÜES DE LES SÉQUIES ALMALAFA/VINAMARGO
Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-49

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Partidor (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació: PARTIDOR DE LLENGÜES DE LES SÉQUIES ALMALAFA/VINAMARGO
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-49

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació: PARTIDOR DE LLENGÜES DE LES SÉQUIES ALMALAFA/VALERO
Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-50

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A06809012 (p), 12900A06809013 (p),
12900A06800146 (p), 12900A06800145 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

752687

4426558

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació: PARTIDOR DE LLENGÜES DE LES SÉQUIES ALMALAFA/VALERO
Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-50

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El partidor de llengües de les séquies Almalafa/Valero és un exemple d’este tipus de
construcció per repartir aigües que genera dos noves séquies. El seu nom peculiar es deu a
la forma física de l’element hidràulic, atés que consisteix en un tallamar central, construït
dins del caixer de la séquia.
La seua finalitat és dividir el cabal d'aigua en dos parts proporcionals, no necessàriament
iguals segons la seua ubicació en l'interior del caixer, que corresponen a les noves séquies
que d'allí naixen. La seua localització dins de la séquia, en la mateixa direcció de l'aigua
corrent, genera després de la seua partició l'existència de dos nous caixers, que en este
cas discorren totalment paral•lels vora el Caminàs i fins l’emplaçament del molí del Salt de
la Nòvia.
En este cas, el partidor d'aigües consisteix en un simple tallamar, amb aresta de pedra en
el fons i amb un frontis arrodonit. Està situat dins del caixer de la séquia nova d'Almalafa
(construïda l'any 1789, després de la separació d'aigües entre Castelló i Almassora) i
reparteix el cabal d'aigua entre les dues noves séquies, la pròpia d'Almalafa amb més
volum, i la de Valero un poc menor. Esta última després d'un curt trajecte arriba al molí del
Salt de la Nòvia i continua tot seguit aprofitant el Barranquet que es troba canalitzat.
El partidor adopta una forma corba en dibuixar un gir de 90º, coincidint amb el gir que fa la
séquia d'Almalafa només creuar el Caminàs i disposar-se paral•lela a ell en direcció nord. El
revestiment més modern dels caixers de les séquies amb formigó també afectà el propi
tallamar.
L’entorn resulta un poc peculiar perquè es tracta del marge d’un camí, però no hi ha
degradacions i la visibilitat i comprensió de l’element és bona.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua-altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVIII / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat
Valenciana.
LLORÍA, R.; SELMA, S. (2014): “Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià”. Revista
Millars. Espai i Història, XXXVII, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 17
-34.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació: PARTIDOR DE LLENGÜES DE LES SÉQUIES ALMALAFA/VALERO
Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-50

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Partidor (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació: PARTIDOR DE LLENGÜES DE LES SÉQUIES ALMALAFA/VALERO
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-50

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PARTIDOR DEL SEQUIOL

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-51

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15900102 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

752073

4428632

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PARTIDOR DEL SEQUIOL

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-51

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El partidor del Sequiol és, com el seu nom indica, el naixement o la derivació d’una nova
séquia que discorria pel marge esquerre de la séquia Major. Esta séquia regava alters –
zones més elevades situades per sobre de la cota de la séquia mare– i conduïa aigua fins a
l’interior de la mateixa vila medieval.
El Sequiol derivava de la séquia Major a l’altura del barranc de Fraga i dibuixava una
lleugera corba per a encarar el recinte emmurallat de la ciutat. Documentat des del segle
XV, les Ordenances municipals establien que la seua derivació d’aigua havia d’estar
sempre oberta.
Esta séquia arribava inicialment davant les muralles de la ciutat i, l’any 1410, el Consell
municipal decideix allargar-la fins la plaça de la ciutat i facilitar els treballs de les obres de
reconstrucció de l’església de Santa Maria, així com abastir les múltiples cisternes de la
població. També permetia el funcionament de rentadors i abeuradors i d’algun bany públic.
El recorregut d’esta séquia es va anar acurtant a mesura que la ciutat anava creixent cap al
sud i absorbia els camps regats més propers al nucli urbà. A mitjans del segle XX el seu
traçat ja havia disminuït considerablement.
La derivació del Sequiol que es pot veure hui en dia correspon a la modificació que es
produí, a finals de la dècada de 1920, del tram de séquia Major comprés entre el barranc de
Fraga i el molí Casalduch. El nou traçat de la séquia retallà l’antiga sinuositat d'esta que ara
es feu recta, amb els caixers reforçats amb parets de formigó. El tradicional ull del Sequiol
fou traslladat al seu nou emplaçament, immediat però no sobre el propi caixer de la séquia.
L’entrada actual d’aigua al Sequiol és fa mitjançant una derivació escorada de l’esmentat
caixer, que permet l’accés d'un volum d'aigua, a l’interior d’un curt canal, major del que
després passarà per l’ull retallat en la llosa de pedra, i que correspon amb els drets d’ús
que tenia el Sequiol segons les terres a regar i les necessitats de l’abastiment urbà.
L’emplaçament del partidor i el seu entorn immediat està totalment degradat, en condicions
nefastes, ple de brutícia, runes i amb una invasió de vegetació arbustiva i matolls que
impossibiliten una mínima visió i comprensió d’un bé patrimonial tan singular per a la
població.
Calen mesures urgents de recuperació, neteja i condicionament del lloc.
Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua-altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XV / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat
Valenciana.
LLORÍA, R.; SELMA, S. (2014): “Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià”. Revista
Millars. Espai i Història, XXXVII, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 17
-34.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PARTIDOR DEL SEQUIOL

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-51

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Partidor (a conservar) / material / mal estat
2 - Caseta comporta (irrellevant) / material / mal estat
3 - Passarel·la (impropi) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Eliminació / alta / urgent
3 / Eliminació / alta /urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PARTIDOR DEL SEQUIOL
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-51

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ULL DE LA MITJANA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-52

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15909023 (p),

FOTOGRAFIA GENERAL

752149

4428850

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ULL DE LA MITJANA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-52

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L'Ull de la séquia Mitjana és una derivació practicada a la séquia Major de Castelló, pel seu
costat esquerre, per tal de regar unes zones d’alters i tornar després a vessar l'aigua a la
séquia mare. La derivació d'aigua aprofitava la parada i regolf que feia el cabal en arribar al
molí Casalduch, a prop del qual es troba. Les ordenances de reg establien que sempre
havia d’estar obert.
De fet, l’ull consisteix en una llosa de pedra massissa que té practicat un orifici circular al
bell mig, el qual és proporcional al dret i volum d'aigua que té assignat i que resulta
necessari per cobrir les demandes de reg dels camps assignats o la prestació del servei
urbà corresponent.
Actualment encara es conserva l'ull original, la llossa de pedra, tot que es troba desplaçada
i encabida a uns dos metres del caixer de formigó de la séquia Major, al qual està unit
mitjançant un tram de canalització on se situa un modern portell metàl•lic que obria i
tancava el pas de l'aigua segons les necessitats més recents.
La pèrdua d’ús i la manca de circulació d’aigua en este tram de la séquia Major han afavorit
l’abandonament de l’emplaçament que, actualment, resta gairebé ocult pels matolls i les
runes.
La seua importància patrimonial radica tant en la singularitat de la pròpia fàbrica de
l’element com també en la caracterització d’una forma antiquíssima de repartiment de
l’aigua que quedà fossilitzada en el paisatge.
Calen mesures urgents de recuperació, neteja i condicionament del lloc.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua-altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XV / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat
Valenciana.
LLORÍA, R.; SELMA, S. (2014): “Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià”. Revista
Millars. Espai i Història, XXXVII, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 17
-34.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ULL DE LA MITJANA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-52

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Partidor (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ULL DE LA MITJANA
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-52

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANTÀ DE MARIA CRISTINA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-53

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A10009001 (p),
12900A10000003 (p), 12900A10000001 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

742020

4434752

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANTÀ DE MARIA CRISTINA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-53

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El pantà o embassament de Maria Cristina es va construir sobre el curs de la Rambla de la
Viuda, un afluent del riu Millars, en el lloc conegut com l’estret del Tossal del Morral, entre
1913 i 1925.
L’any 1900 es produïa la concessió a Carlos Barrachina que autoritzava la construcció del
pantà, però la concessió fou cedida en 1906 a la Sociedad General de Riegos de
Barcelona, que millorà el projecte i dugué a terme les obres. El pantà, anomenat de Maria
Cristina en honor a la regent, té una capacitat de 28 milions de m3, amb una pressa
escalonada que té una altura de 38 m i una longitud de 322 m, i amb una planta en arc que
millora l’estabilitat en traslladar la força d’empenta de l’aigua cap als laterals i no al fons,
permetent eliminar el talús. El mur disminueix el radi de l’arc a mesura que descendeix cap
al fons, on resulta una fàbrica molt compacta.
La presa disposa d’una rampa o vessador que alleugerís la seua càrrega i en la seua
construcció s’utilitzà per primera vegada el ciment en obres d’estes característiques. La
difusió d’este tipus de presa s’inicia a principis del XX en cursos menors, essent els primers
experiments abans d’assaltar els grans cursos fluvials.
La infraestructura hidràulica del pantà es completa amb una xarxa densa de canals i
séquies. El canal de derivació fa 5 quilòmetres de llargada i el de distribució 9 quilòmetres,
del qual neixen altres cinc séquies amb una longitud total de 30 quilòmetres. Amb les
aigües del pantà es reguen més de 2000 hectàrees en les partides de Benadressa, Estepar,
Marrada i Bovalar que abans ho foren de secà.
La construcció del pantà tingué una transcendència cabdal en la transformació del secà
d’una forma radical, i canvia el panorama agrícola del terme per davall de la cota de nivell
dels 100 m.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua-embassaments
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Principis s. XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
LLORÍA, R.; SELMA, S. (2014): “Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià”. Revista Millars. Espai i
Història, XXXVII, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 17-34.
SELMA, S. (1995): “Embalse” i “Presa”, Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial, València,
Edicions Alfons el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, p. 259-261 i 514-517.
SELMA, S.; LLORÍA, R. (2011): “Projectes hidràulics per al desenvolupament agrícola a Castelló: la Rambla
de la Viuda (s. XVIII/XX)”. In AADD: L’agricultura tradicional (I). El regadiu, Castelló, Ajuntament de Castelló
de la Plana, p. 79-87.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PANTÀ DE MARIA CRISTINA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-53

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Presa (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PANTÀ DE MARIA CRISTINA
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-53

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

AQÜEDUCTE DEL BARRANC D'ALMELA

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-54

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A10109017 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

742409

4434059

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

AQÜEDUCTE DEL BARRANC D'ALMELA

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-54

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L'aqüeducte fou construït perquè la séquia de La Foment o de Mercader superara el
barranc d’Almela. La construcció presenta una factura molt sòlida d’un sol arc de mig punt.
L'ull de l'arc té 5,75 m de llum sobre estreps d’1,65 metres sobre el llit del barranc. Tot ell
està construït amb pedres amb tendència paral•lelepípede travats amb morter. Sobre l'arc
s'alça una gruixuda paret d’1,7 metres, feta amb maçoneria i arrebossada de calç.
L'alçària total de l'aqüeducte és de 6,88 m i la seua longitud és d’uns 16,5 m, amb un tram
rectilini al centre i dos petites inflexions al tocant de les vores del barranc per embocar la
séquia. En la part de riu avall, a l’oest, compta amb un contrafort imponent, que cobreix tota
l’alçaria de l’obra. Este està construït de maçoneria i conserva una escala o pujador per
accedir des del fons del barranc a la part superior de la construcció que degué de servir per
al seu bastiment.
Fou construït a finals del segle XIX. Actualment l’aqüeducte no està en servei. L’única
reforma significativa que s’observa fou l’aixecament del canal al seu pas per l’aqüeducte per
possibilitar l’augment del nivell d’aigua.
L’aqüeducte del canal fa 1,76 m d’amplada exterior, dels quals 98 cm corresponen al caixer.
La seua fondària és de 68 cm. Les parets laterals estaven rematades, inicialment, amb
rajoles massisses (de 30 x 14,5 x 2,5 cm) que, després de l’aixecament, foren coronades
per un remat de maçoneria travada en morter entre 14 i 20 cm.
L’entorn nord correspon a un camp abandonat d’oliveres. Per contra, la banda sud, on
assoleix la cota corresponent després de salvar l’accident del barranc, és un canyar molt
dens que dóna pas a un camp de tarongers en explotació. La presència d’abundant
vegetació arbustiva i matolls, en general, dificulten la visió de l’aqüeducte.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua-altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Finals s. XIX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
LLORÍA, R.; SELMA, S. (2014): “Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià”. Revista Millars. Espai i
Història, XXXVII, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 17-34.
SELMA, S. (1995): “Acueducto”, Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial, València, Edicions Alfons
el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, p. 19-20.
SELMA, S.; LLORÍA, R. (2011): “Projectes hidràulics per al desenvolupament agrícola a Castelló: la Rambla
de la Viuda (s. XVIII/XX)”. In AADD: L’agricultura tradicional (I). El regadiu, Castelló, Ajuntament de Castelló
de la Plana, p. 79-87.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

AQÜEDUCTE DEL BARRANC D'ALMELA

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-54

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Arc (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

AQÜEDUCTE DEL BARRANC D'ALMELA
BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-54

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

AQÜEDUCTE DEL BARRANC DEL MALVESTIT

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-55

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

743980

4431252

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A09309006
12900A09300011 (p), 12900A09300012 (p), 12900A09700010 (p), 12900A09700011
(p),12900A09700012 (p),

FOTOGRAFIA GENERAL

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

AQÜEDUCTE DEL BARRANC DEL MALVESTIT

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-55

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

L'aqüeducte fou construït perquè la séquia de La Foment o de Mercader superara el
barranc del Malvestit. La construcció presenta una factura molt sòlida d’un sol arc de mig
punt. L'ull de l'arc té una llum de 3,95 m sobre estreps de 4,3 metres sobre el llit del
barranc. Estos són de carreus amb arcada de rajola. La resta de fàbriques de l’estructura és
de maçoneria travada en morter. L’intradós és de 2 m.
Flanquejant els estreps s’observen sengles contraforts amb cantoneres de carreus, també.
La banda sud de l’aqüeducte compta amb contraforts que asseguren l’estabilitat del canal al
seu pas pels camps, tant abans com després d’haver superat el barranc. Tota l’obra, tretes
les fàbriques de rajola i els propis carreus, està arrebossada amb morter.
L'alçària total de l'aqüeducte és de 9,55 m i la seua longitud total aproximada (de camí a
camí) és d’uns 202 m, amb una forta inflexió a l’est del barranc.
Fou construït a finals del segle XIX. Actualment l’aqüeducte no desenvolupa la seua funció
original, tot i que els agricultors dels voltants encara l’utilitzen per emmagatzemar petites
quantitats d’aigua per regar. L’única reforma significativa que patí fou el cobriment del
canal, originalment descobert, mitjançant la construcció d’una volta rebaixada de rajoles (de
29,5 x 14,5 x 2,5 cm) amb una alçària màxima del fons del caixer de 130 cm. A la zona de
l’aqüeducte, la coberta es feu mitjançant llargues lloses de gres col•locades a la plana.
L’aqüeducte del canal fa 1,9 m d’amplada exterior, dels quals 110 cm corresponen al caixer.
La seua fondària és de 86 cm. Les parets laterals estaven rematades, inicialment quan
estava obert, amb rajoles massisses (de 24,5 x 12,5 x 4,5 cm). A algunes zones, però, este
remat no arribà a existir i era de maçoneria directament.
L’entorn de l’aqüeducte correspon a camps de cultiu en explotació de tarongers que
permeten una correcta visibilitat del traçat. Per contra, la zona del barranc disposa d’una
vegetació arbustiva invasora que de netejar-se milloraria la visibilitat de l’aqüeducte.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua-altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Finals s. XIX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
LLORÍA, R.; SELMA, S. (2014): “Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià”. Revista Millars. Espai i
Història, XXXVII, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 17-34.
SELMA, S. (1995): “Acueducto”, Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial, València, Edicions Alfons
el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, p. 19-20.
SELMA, S.; LLORÍA, R. (2011): “Projectes hidràulics per al desenvolupament agrícola a Castelló: la Rambla
de la Viuda (s. XVIII/XX)”. In AADD: L’agricultura tradicional (I). El regadiu, Castelló, Ajuntament de Castelló
de la Plana, p. 79-87.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

AQÜEDUCTE DEL BARRANC DEL MALVESTIT

Classe:

Codi:

BRL (Monument d'Interés Local)

C-E-55

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Arc (a conservar) / material / acceptable
2 - Tram de séquia (a conservar ) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

AQÜEDUCTE DEL BARRANC DEL MALVESTIT
BRL (Monument d'Interés Local)

Codi:

C-E-55

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ DE CATXO O DE PAPER

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-56

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

752371

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A06900095, 12900A06900096, 12900A06900097, 12900A06900098,
12900A06900099, 12900A06900100,
12900A0690915 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

4426698

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MOLÍ DE CATXO O DE PAPER
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-56

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El conjunt edificat del molí està situat en la partida de Fadrell, a sobre del tram nou de la
séquia d'Almalafa que es construí a finals del segle XVIII, després de la partició definitiva
d’aigües entre Castelló i Almassora. La construcció presenta un cos senzill a la part
davantera amb una sèrie de grans patis per darrere, tancats i usats com a magatzem i
quadres.
La façana del conjunt mira a llevant i està formada per dues edificacions allargades i
adossades. La de l'esquerra contempla un conjunt d’habitatges que foren residència dels
propietaris del molí i només disposa d'una planta amb altell, i la de la dreta, amb dues
altures, correspon a la sala de moles i habitatge del moliner.
L’edificació pròpia del molí és de planta rectangular que se situa a sobre i perpendicular al
traçat de la séquia. Té dues crugies paral•leles a la façana i disposa de planta baixa i primer
pis, amb una coberta a dues aigües cap al davant i el darrere. La fàbrica generalitzada és
de maçoneria revestida amb morter.
La sala de moles conserva en el seu emplaçament original, a ran de terra, les dues moles
fixes encara que falten les superiors i qualsevol tipus de mecanisme del molí. En la mateixa
sala, i davant de les moles, hi ha un accés als cacaus que encara es conserva. L'arribada
de l'aigua per la séquia, que actualment està coberta, i els salts d'aigua són les zones que
han patit més alteracions.
Enganxades a les parets encara hi ha restes de les nombroses politges que permeteren
accionar les diferents maquinàries per fer la límpia i les cernedores instal•lades a la planta
superior. Abans de 1887 funcionà com a molí paperer, i algunes restes d'eixa activitat
s'intueixen, tot i que a partir de llavors la seua activitat fou com a molí fariner.
El molí estigué ocupat fins la segona meitat del segle XX, però actualment està abandonat i
presenta alts graus de deteriorament general en paraments, sostres i cobertes. Una
vegetació invasiva amenaça els sostres de tota la zona d’habitatges i molí. Cal algun tipus
d’intervenció que puga aturar un procés de ruïna proper que amenaça tot el conjunt edificat.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni preindustrial / molins-hidràulic
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XIX - XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat Valenciana.
SELMA, S. (2000): “De la construcció islàmica al casalici modern: l’evolució del molí hidràulic valencià”, In T.
Glick, E. Guinot i L. P. Martínez, eds.: Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social,
Estudios Universitarios, 81, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, p. 101-163.
SELMA, S., LLORÍA, R. (2010): “Historia y legado patrimonial de los molinos hidráulicos de Castelló de la
Plana”. La defensa de nuestro patrimonio. Libro de Actas del VII Congreso Internacional de Molinología,
Universidad de Salamanca-ACEM, Zamora (Espanya), p. 347-357.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MOLÍ DE CATXO O DE PAPER
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-56

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Casal del molí (a conservar) / material / mal estat
2 - Dependències annexes (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

MOLÍ DE CATXO O DE PAPER
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-56

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ DEL SALT DE LA NÒVIA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-57

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

000340700YK51E,
12900A06800113, 12900A06809015 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

752745

4426799

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ DEL SALT DE LA NÒVIA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-57

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El conjunt edificat està situat a la partida de Fadrell, i just a la vora del Caminàs en la seua
confluència amb el Barranquet. L'edifici original del molí fariner correspon a una construcció
de forma trapezoïdal i allargada que es disposa perpendicular al traçat de la séquia
d’Almalafa i just a sobre del recorregut original de la séquia de Valero, que l’abastia.
El casalici té fins a tres altures en algun punt i una coberta a dues aigües vessants cap als
laterals. La fàbrica generalitzada del molí és la maçoneria vista i pintada de calç. Entre el
molí i el Caminàs es construí un cos adossat i, posteriorment, en successives etapes
edificatives, s’anaren construint altres dependències allargades a tocar del camí i el traçat
de la séquia d’Almalafa que les voreja fins creuar el Barranquet. Per contra ,la séquia de
Valero embocava el molí i després feia servir el propi barranc per conduir l’aigua avall fins
que la cota permetés tornar a regar els camps.
El molí era també habitatge per a la família del moliner amb totes les seues dependències
habituals. Dins de l'edifici no s'ha conservat res de la maquinària, les moles o els rodets,
malgrat que el lloc no va ser abandonat i es va convertir en casa de camp habitada. Les
obres més recents van afectar a la part hidràulica del molí, en concret l'arribada de l'aigua
per la séquia que, després d'anul•lar el seu pas per l'interior del cacau, discorre per l'antic
vessador convertit en pas normal de la séquia per tal d’abocar el cabal al barranc canalitzat.
El molí presenta un bon estat de conservació i cap amenaça imminent, tot i que algunes
dependències més modernes distorsionen la percepció del conjunt.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni preindustrial / molins-hidràulic
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XIX - XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat Valenciana.
SELMA, S. (2000): “De la construcció islàmica al casalici modern: l’evolució del molí hidràulic valencià”, In T.
Glick, E. Guinot i L. P. Martínez, eds.: Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social,
Estudios Universitarios, 81, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, p. 101-163.
SELMA, S., LLORÍA, R. (2010): “Historia y legado patrimonial de los molinos hidráulicos de Castelló de la
Plana”. La defensa de nuestro patrimonio. Libro de Actas del VII Congreso Internacional de Molinología,
Universidad de Salamanca-ACEM, Zamora (Espanya), p. 347-357.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ DEL SALT DE LA NÒVIA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-57

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Casal del molí (a conservar) / material / bon estat
2 - Dependències annexes (a conservar) / material / bon estat
3 - Altres dependències (impropi) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent
3 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

MOLÍ DEL SALT DE LA NÒVIA
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-57

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ D'ORTELLS O DE RUBIO

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-58

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

001010600YK52G,
12900A15200234

FOTOGRAFIA GENERAL

754026

4429080

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ D'ORTELLS O DE RUBIO

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-58

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El molí està situat a la partida d’Almalafa, i just en la confluència del camí d’Almalafa i la
séquia d’Almalafa, de la qual s’abastia per fer-lo funcionar.
L'edifici del molí, que es disposa de forma perpendicular al traçat de la séquia, té dues
altures i és de planta rectangular, amb dues crugies i coberta a dues aigües cap al davant i
el darrere. El conjunt edificat es complementa amb una dependència allargada pel costat
septentrional i altres més menudes al costat oriental que corresponen a períodes més
recents.
La fàbrica de construcció dominant és la maçoneria lluïda i presenta alguns detalls de
rajoles a les finestres. De la maquinària no es conserva res perquè la seua activitat com a
molí no s’allargà més enllà del començament del segle XX, mentre que la part hidràulica,
com pot ser l'entrada d'aigües, ha desaparegut per complet. De fet, la séquia d'Almalafa
discorre per la banda de ponent del molí.
Als horts immediats encara es conserven restes dels pous d’aireig de la galeria subterrània
del cacau per on eixia l'aigua unes desenes de metres més endavant, tot i que es troba
totalment segellada.
L’edifici s’ha mantingut dempeus perquè esdevingué una casa de camp, però en els últims
anys s’han abandonat els camps de cultiu i s’ha degradat l’entorn. A la construcció
proliferen espais i materials impropis que desvirtuen l’edificació original. A més, es detecten
problemes importants en algunes cobertes.
Caldria algun tipus d’intervenció que aturés el procés de degradació de tot el conjunt
edificat.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni preindustrial / molins-hidràulic
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XIX - XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat Valenciana.
SELMA, S. (2000): “De la construcció islàmica al casalici modern: l’evolució del molí hidràulic valencià”, In T.
Glick, E. Guinot i L. P. Martínez, eds.: Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social,
Estudios Universitarios, 81, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, p. 101-163.
SELMA, S., LLORÍA, R. (2010): “Historia y legado patrimonial de los molinos hidráulicos de Castelló de la
Plana”. La defensa de nuestro patrimonio. Libro de Actas del VII Congreso Internacional de Molinología,
Universidad de Salamanca-ACEM, Zamora (Espanya), p. 347-357.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ D'ORTELLS O DE RUBIO

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-58

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Casal del molí (a conservar) / material / mal estat
2 - Dependències annexes (impropi) / material / mal estat
3 - Tanca davantera (impropi) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / urgent
2 / Condicionament / alta / urgent
3 / Eliminació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

MOLÍ D'ORTELLS O DE RUBIO
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-58

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ DE CASALDUCH

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-59

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

00083A300YK52G

FOTOGRAFIA GENERAL

752172

4428880

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MOLÍ DE CASALDUCH
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-59

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Encara que l'origen d'este molí és medieval, ha patit nombroses modificacions que han alterat tant
l'edifici original, hui en dia completament absorbit, com la part hidràulica afectada per la construcció i
millora dels nous caixers de la séquia Major. Actualment es pot veure un edifici la base
arquitectònica del qual no va més enllà de finals del segle XIX, concretament de 1873 com apareix
pintat en el ràfec.
Es tracta d'una nau de grans proporcions, disposada de forma transversal al traçat de la séquia
Major de Castelló, que té tres altures i coberta a dues aigües. En el seu interior destaca una
columna de carreus treballada que suporta una gran jàssera de fusta on descansen les bigues
transversals.
La fàbrica del molí és de maçoneria vista i lluïda que contrasta notablement amb la resta de naus
adossades que s'han anat construint durant la segona meitat del segle XX, quan funcionà com a
fàbrica arrossera. Estes últimes són grans espais diàfans fets amb materials moderns i amb poques
obertures a l'exterior, utilitzats com a magatzem i per a instal•lar la maquinària industrial.
El molí disposava a l'origen de tres moles i, per tant, de tres entrades d'aigua a més d'un vessador
per a la circulació lliure de l'aigua, els tallamars de les quals estan construïts amb carreus de pedra
treballada. Encara hui es conserven estes entrades als cacaus, encara que relativament
modificades perquè dos d'elles tenen el pas de l'aigua obstruït, per a concentrar el cabal de la
séquia per les altres dues obertures. El molí ha anat creixent per tots els seus costats ajustant-se
als límits del camí de Vinamargo o al caixer de la séquia Major fins al partidor de la séquia Mitjana.
No queden restes de l'antiga maquinària hidràulica ni de les velles moles. La planta baixa està
ocupada pels nous molins d'arròs, tot i que a la planta superior fa pocs anys encara es conservava
alguna límpia i alguna cernedora, en un relatiu bon estat de conservació.
Un esment específic mereix la presència d’una porta original del molí que fou desplaçada a la nova
façana del molí del XIX, que encara conserva sobre la llinda l’escut de la família Casalduch,
propietària del molí des de principis del segle XVI.
En els última anys l’edificació ha vist proliferar al seu voltant l’acumulació de restes de materials de
construcció que ocupen els camps immediats i resten gran potencial explicatiu al conjunt del bé
patrimonial. Caldria algun tipus d’intervenció contundent per tal de recuperar, netejar i condicionar
l’entorn del molí on conflueixen d’altres elements patrimonials també catalogats.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni preindustrial / molins-hidràulic
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XIV / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat Valenciana.
SELMA, S. (2000): “De la construcció islàmica al casalici modern: l’evolució del molí hidràulic valencià”, In T. Glick, E.
Guinot i L. P. Martínez, eds.: Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social, Estudios Universitarios,
81, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, p. 101-163.
SELMA, S., LLORÍA, R. (2010): “Historia y legado patrimonial de los molinos hidráulicos de Castelló de la Plana”. La
defensa de nuestro patrimonio. Libro de Actas del VII Congreso Internacional de Molinología, Universidad de SalamancaACEM, Zamora (Espanya), p. 347-357.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MOLÍ DE CASALDUCH
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-59

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Casal del molí (a conservar) / material / acceptable
2 - Dependències annexes (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

MOLÍ DE CASALDUCH
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-59

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PRIMER MOLÍ

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-60

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3314301YK5331S

FOTOGRAFIA GENERAL

753310

4431159

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PRIMER MOLÍ

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-60

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El molí es va construir en la partida Taixida, però en l’actualitat està totalment incorporat a la trama
urbana de la ciutat que ha crescut absorbint una part important de la partida.
L'edifici del molí que va arribar fins als nostres dies tenia una estructura arquitectònica senzilla
d'origen medieval, que consistia en una nau de planta allargada, d'una sola cruixia i disposada de
forma transversal sobre la séquia Major. La construcció disposava de dues altures i coberta a una
sola aigua. L'accés al casal es produïa per la façana principal a través d'una porta amb carreus en
els muntants. Encara que la fàbrica general era de maçoneria, també presentava detalls concrets
com els arcs de rajoles disposades verticalment en les eixides dels cacaus.
En l'interior del molí, i durant les darreres dècades de funcionament, es disposaven dos jocs de
moles, un de catalanes per a moldre dacsa i un altre de franceses per al blat, sobre un banc comú i
amb la grua entre els dos. La planta superior, inicialment usada com a magatzem, va acollir a partir
de finals del segle XIX i principis del XX la limpia primer i després la cernedora per a classificar les
farines.
En la part posterior del molí existien les comportes per a regular l'accés de l'aigua a l'interior del
cacau, on estava el mecanisme motor. Una xicoteta porta permetia accedir des de l'interior del molí
a esta zona, directament situada sobre el caixer de la séquia, que es dividia en tres obertures, dos
corresponien als cacaus que contenien els rodets i el tercer al vessador per a la circulació lliure de
l'aigua. El salt d'aigua es realitzava per mitjà de rampes amb canals descoberts que feien incidir el
doll d'aigua sobre els rodets.
Més recentment, al molí se li va afegir una altra dependència annexa a la part posterior, encara que
perpendicular a la primera i tocant a la séquia. Este nou bloc va exercir les funcions de quadra per a
les cavalleries dels carros.
A mitjan els anys 90 del segle XX, l'Ajuntament de Castelló va iniciar un procés de rehabilitació de
l'edifici per a convertir-lo en un centre cívic municipal que acull la seu de la tinença d'alcaldia del
districte nord. La séquia, que ja es trobava coberta en part, ho va ser d'una forma completa al llarg
de tot este nou tram urbà, desapareixent igualment tota la part hidràulica, com cacaus i entrades
d'aigua.
Per la seua banda, el molí va sofrir una restauració que, malgrat mantenir la seua estructura
arquitectònica, va desdibuixar per complet la seua façana i el sentit mateix de la construcció. D'altra
banda, el seu interior s'ha adaptat a les noves funcions administratives que ha de complir sense que
tinga cap relació directa amb el seu passat.
Tipus d'element etnològic: Patrimoni preindustrial / molins-hidràulic
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XIV / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat Valenciana.
SELMA, S. (2000): “De la construcció islàmica al casalici modern: l’evolució del molí hidràulic valencià”, In T. Glick, E.
Guinot i L. P. Martínez, eds.: Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social, Estudios Universitarios,
81, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, p. 101-163.
SELMA, S., LLORÍA, R. (2010): “Historia y legado patrimonial de los molinos hidráulicos de Castelló de la Plana”. La
defensa de nuestro patrimonio. Libro de Actas del VII Congreso Internacional de Molinología, Universidad de SalamancaACEM, Zamora (Espanya), p. 347-357.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PRIMER MOLÍ

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-60

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Casal del molí (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PRIMER MOLÍ
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-60

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ DEL MIG O MITJÀ

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-61

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3717201YK5331N,
3717301YK5331N (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

753616

4431546

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MOLÍ DEL MIG O MITJÀ
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-61

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El molí es va construir en la partida Ramell, però en els darrers anys ha vist com l’expansió urbana de la ciutat
incorporava el molí i tot el seu entorn a la trama urbana. Este molí és l'únic, dels tres que van existir en este
tram de la séquia Major fins el riu Sec, que s'ha mantingut en peu fins als nostres dies amb una estructura
arquitectònica original d'època medieval. L'edifici consisteix en una nau de planta allargada, d'una sola cruixia,
que es disposa de forma transversal al traçat de la séquia i sobre ella. La construcció té dues altures i coberta
a una sola aigua.
L'accés al molí es produeix per la façana lateral que dóna al camí. La fàbrica general de les seues parets és la
maçoneria, prou compacta i en ocasions lluïda, encara que també presenta altres solucions i materials com
els arcs de rajoles verticals en les eixides dels cacaus. La planta superior, inicialment usada com a magatzem,
va ser ocupada progressivament per la primera maquinària industrial que s'introdueix entre finals del segle
XIX i principis del XX: la limpia per a evitar les impureses en el gra i la cernedora que classificava les farines.
En la part posterior del molí hi ha les comportes per a regular l'accés de l'aigua a l'interior dels cacaus, on es
trobaven els rodets que impulsaven tot el mecanisme motor, que són dos, a més d'un vessador per a la
circulació lliure de l'aigua. Una porta al costat del banc de les moles dóna accés des de l'interior del molí a
l'esmentada zona que, en este molí, es troba protegida per una tanca que limita la manipulació de les
comportes. El salt d'aigua es realitzava per mitjà de rampes amb canals descoberts que feien incidir el doll
d'aigua sobre els rodets.
En èpoques més recents, al molí se li van afegir dues naus més perpendiculars a la inicial. Totes dues són de
formes idèntiques i semblants a l'original, amb planta allargada, dues altures i coberta a una aigua. La primera
es va fer per la seua cara nord i tocant a la séquia, configurant així una planta en forma de “L” invertida, que
es destinà a magatzem, quadra per a les cavalleries i corral. L'altra va ser adossada al costat meridional
produint el resultat final d'una “T” també invertida i generant una enorme façana paral•lela al camí. Este últim
bloc va ser habilitat com a habitatge permanent per al moliner i la seua família.
Es tracta, sens dubte, del molí millor conservat de tot el terme municipal, tant pel seu aspecte arquitectònic, al
mantenir en gran mesura la seua estructura original, com per la presència d'una maquinària en condicions de
posar-la en funcionament.
A l'interior del molí es conserven en perfecte estat dos jocs de moles, un de catalanes per a fer pinsos per als
animals i un altre de franceses per al blat. Els dos jocs estan situats sobre un banc comú, amb les farineres i
la grua per a alçar les moles quan calia repicar-les. També es conserven les gronses o tremuges on tirar el
gra i tots els accessoris per al correcte funcionament de les moles, a més de la limpia i la cernedora, de grans
dimensions, en molt bon estat amb les teles i els seus mecanismes. L'única part que no es conserva del
mecanisme motor són els rodets, donada la falta d'ús i el pas continu de l'aigua per la séquia Major.
L’any 2010 l’Ajuntament de Castelló de la Plana va dur a terme un projecte inacabat de restauració del molí
que contemplava la seua recuperació i posada en valor.
Tipus d'element etnològic: Patrimoni preindustrial / molins-hidràulic
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XII-XIV / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat Valenciana.
SELMA, S. (2000): “De la construcció islàmica al casalici modern: l’evolució del molí hidràulic valencià”, In T. Glick, E.
Guinot i L. P. Martínez, eds.: Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social, Estudios Universitarios,
81, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, p. 101-163.
SELMA, S., LLORÍA, R. (2010): “Historia y legado patrimonial de los molinos hidráulicos de Castelló de la Plana”. La
defensa de nuestro patrimonio. Libro de Actas del VII Congreso Internacional de Molinología, Universidad de SalamancaACEM, Zamora (Espanya), p. 347-357.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MOLÍ DEL MIG O MITJÀ
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-61

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Casal del molí (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

MOLÍ DEL MIG O MITJÀ
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-61

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ LA FONT

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-62

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A01000140,
12900A01000141, 12900A01009030 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

756084

4434341

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ LA FONT

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-62

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El molí fou construït tot just en el punt on acaba el recorregut de la séquia Major, en el
paratge de la Font de la Reina. La construcció que hui existeix dempeus correspon
bàsicament a un edifici ampliat i retocat en els últims segles, amb dependències realitzades
per a acollir els nous mecanismes motors del molí. L'espai més antic correspon a una nau
allargada i disposada de forma transversal sobre la séquia Major.
El molí té una sola planta amb coberta a dues aigües i la seua fàbrica combina la
maçoneria amb la utilització de la rajola, que domina a l'interior i en l'arc del cacau. Malgrat
tot, les restes de parets arrasades que poden correspondre a antigues dependències són
abundants pels voltants del molí. A l'interior no queden restes de les moles ni de la
maquinària complementària, així com tampoc dels rodets.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni preindustrial / molins-hidràulic
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XIV / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat Valenciana.
SELMA, S. (2000): “De la construcció islàmica al casalici modern: l’evolució del molí hidràulic valencià”, In T. Glick, E.
Guinot i L. P. Martínez, eds.: Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social, Estudios Universitarios,
81, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, p. 101-163.
SELMA, S., LLORÍA, R. (2010): “Historia y legado patrimonial de los molinos hidráulicos de Castelló de la Plana”. La
defensa de nuestro patrimonio. Libro de Actas del VII Congreso Internacional de Molinología, Universidad de SalamancaACEM, Zamora (Espanya), p. 347-357.
TRAVER, V. (1958): Antigüedades de Castellón, Castelló, Ajuntament de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ LA FONT

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-62

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Casal del molí (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

MOLÍ LA FONT
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-62

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ DEL BARRANC O DE BREVA

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-E-63

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A06900027, 12900A06909007

FOTOGRAFIA GENERAL

751707

4426927

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MOLÍ DEL BARRANC O DE BREVA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-E-63

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El molí fou construït a principis del segle XIX sobre el caixer de la nova séquia d’Almalafa
que es va fer a finals del segle XVIII, després de la partició definitiva d’aigües entre Castelló
i Almassora, en la partida Fadrell.
L'edifici del molí, que encara es mantenia dempeus a principis del segle XXI, era de planta
rectangular i es disposa de forma transversal al corrent d'aigua. Disposava de tres altures
amb una coberta a dues aigües. La planta baixa donava accés a la sala de moles, on hi
havia dos parells, per fer farina, encara que a la segona meitat del segle XX també fabricà
gel.
Malauradament, l’edifici fou assolat per complet i actualment només queden restes evidents
de l’antiga construcció i tota la part inferior o subterrània, sense que s’haja donat cap ús
concret al solar resultant.
Per estos motius, l’emplaçament ha estat catalogat i atés que contés restes arqueològiques
caldrà tindre la previsió de realitzar els treballs oportuns abans no es perguen del tot les
poques restes que puguen quedar del molí.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni preindustrial / molins-hidràulic
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XIX - XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat Valenciana.
SELMA, S. (2000): “De la construcció islàmica al casalici modern: l’evolució del molí hidràulic valencià”, In T.
Glick, E. Guinot i L. P. Martínez, eds.: Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social,
Estudios Universitarios, 81, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, p. 101-163.
SELMA, S., LLORÍA, R. (2010): “Historia y legado patrimonial de los molinos hidráulicos de Castelló de la
Plana”. La defensa de nuestro patrimonio. Libro de Actas del VII Congreso Internacional de Molinología,
Universidad de Salamanca-ACEM, Zamora (Espanya), p. 347-357.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MOLÍ DEL BARRANC O DE BREVA
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-E-63

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Restes del molí (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Condicionament / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

MOLÍ DEL BARRANC O DE BREVA
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-E-63

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

MOLÍ DE MERCADER

Classe:

Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-E-64

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A09800002 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

742660

4433004

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MOLÍ DE MERCADER
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-E-64

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El conjunt d’edificacions que conformaven el molí del Mercader estava situat en la partida
de Benadressa, a sobre del traçat de la nova séquia de Mercader que es construí a finals
del segle XVIII en el marge esquerre de la Rambla de la Viuda, i de forma més precisa al
costat de la carretera de Ribesalbes, quan esta travessa la Rambla, i just a sota de
l’emplaçament de la colònia agrària de Benadressa. Tots dos complexos, molí i colònia,
començaren a ser bastits per Salvador Català.
El molí fariner del Mercader fou un dels nous establiments moliners que es feren entre les
acaballes del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX al terme municipal de Castelló.
Posteriorment, s’acabaria convertint en un complex fabril de certa envergadura on convivien
un molí fariner de dues moles, una fàbrica de paper blanc i una altra de paper d’estrassa,
una fàbrica de pisa i una adoberia.
El conjunt contava amb una part hidràulica (bassa i cup) de grans proporcions que
s’adaptava al pendent del vessant. Malauradament, el complex d’edificis fou enderrocat fa
pocs anys, però encara resta dempeus la bassa i el cup, així com algunes parets que
delimiten els antics casals i també alguns dels carcaus.
Atesa la transcendència que tingué esta edificació, l’emplaçament ha estat catalogat i donat
que contés restes arqueològiques caldrà tindre la previsió de realitzar els treballs oportuns
abans no es perguen del tot les poques restes que puguen quedar del complex fabril.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni preindustrial / molins-hidràulic
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XVIII / XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
SELMA, S. (2000): “De la construcció islàmica al casalici modern: l’evolució del molí hidràulic valencià”, In T.
Glick, E. Guinot i L. P. Martínez, eds.: Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social,
Estudios Universitarios, 81, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, p. 101-163.
SELMA, S., LLORÍA, R. (2010): “Historia y legado patrimonial de los molinos hidráulicos de Castelló de la
Plana”. La defensa de nuestro patrimonio. Libro de Actas del VII Congreso Internacional de Molinología,
Universidad de Salamanca-ACEM, Zamora (Espanya), p. 347-357.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

MOLÍ DE MERCADER
Codi:

BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

C-E-64

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Restes del molí (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Condicionament / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

MOLÍ DE MERCADER
BC (Àrea de Vigilància Arqueològica)

Codi:

C-E-64

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASSA DE CÀNEM DE COSCOLLOSA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-65

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

Espai públic (previsió)

FOTOGRAFIA GENERAL

752829

4431920

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DE COSCOLLOSA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-65

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La bassa de cànem és una construcció que es troba a l’horta castellonenca. S’utilitzava per tal d’amerar el
cànem i, així, aconseguir que es podrira l’escorça de les tiges i poder extreure la fibra que conté la planta del
cànem.
La bassa està construïda de forma molt senzilla, ja que es tracta d’un contenidor rectangular que s’ha excavat
en el terreny agrícola i natural. Les seues dimensions són força considerables, 11,45 m de llargada per 5,35 m
d’amplada interior, a les que cal sumar els 40 cm de gruix que fan tots els murs perimetrals. Amb posterioritat
el buit excavat es va revestir d’obra utilitzant com a materials pedres trencades de procedència local.
Les parets de la bassa són totes murs de maçoneria de pedres mitjanes travades amb morter de calç. Les
parets presenten un lluït amb morter de calç molt gruixut. Es detecten algunes pèrdues, però en l’actualitat la
bassa es troba gairebé plena de runa aportada pels anivellaments i desbrossades que s’han realitzat en la
zona, cosa que impedeix veure les parets i el fons de la bassa.
La bassa està coronada o rematada per un muret de grans pedres calcàries, amb una amplada mitjana que
oscil•la entre els 40/50 cm i una grossària de 15 cm. La fondària de la bassa no s’ha pogut documentar.
Igualment, presenta un cert grau de destrucció del coronament que dificulta precisar si disposava d’una pedra
o embocadura a través de la qual accedia l’aigua dins de la bassa.
La bassa ha de tindre un punt de desguàs que, ara per ara no s’ha pogut identificar pels nivells de runa
existents, el qual permetia connectar la bassa amb el pou cec immediat on vessar l’aigua podrida que, sota
prohibició expressa, no es podia retornar al circuit de les séquies de reg dels camps. I el pou es troba a 4,7 m
de distància de la bassa, en direcció oest. Este es troba igualment ple de runa, però encara manté lliure la
boca i el coll del pou, així com l’inici d’una lleugera campana d’eixamplament del cos del pou. El pou esta
excavat en el terreny natural i revestit posteriorment amb pedres travades menudes i irregulars. El diàmetre de
la boca del pou fa 80/85 cm, i resta buida una altura aproximada d’1 m.
Pels marges de les vores encara hi ha presència d’algun còdol de mares (pedres redones) que es feien servir
per fixar les garbes de cànem i evitar que suraren mentre s’ameraven. Les pedres es posaven i treien cada
vegada que s’omplia i buidava la bassa de cànem.
L’entorn actual de la bassa són antics camps de tarongers completament abandonats i en execució pendent
d’actuació urbanística. De fet, la intervenció prevista afecta de ple l’element patrimonial en fer passar un vial
per sobre, però allò més immediat és la senyalització emprada per delimitar la probable intervenció que ha
col•locat un suport metàl•lic de senyalització fent excavació del subsòl i omplint una base de formigó sobre la
mateixa paret de la bassa. Un lleuger desplaçament era possible i no s’hagués afectat el bé. L’element està
necessitat de mesures de protecció, conservació i restauració.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - basses
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DE COSCOLLOSA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-65

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Bassa i pou (a conservar) / material / deficient
2 - Conjunt de pedres de marés (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BASSA DE CÀNEM DE COSCOLLOSA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-65

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASSA DE CÀNEM DE TAIXIDA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-66

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A14300066 (p),
12900A14300067 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

754595

4431258

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DE TAIXIDA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-66

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La bassa de cànem és una construcció que es troba a l’horta castellonenca. S’utilitzava per tal d’amerar el
cànem i, així, aconseguir que es podrira l’escorça de les tiges i poder extreure la fibra que conté la planta del
cànem.
La bassa està construïda de forma molt senzilla, ja que es tracta d’un contenidor rectangular que s’ha excavat
en el terreny agrícola i natural. Les seues dimensions són força considerables, 10,8 m de llargada per 4,75 m
d’amplada interior, a les que cal sumar els 35/40 cm de gruix que fan tots els murs perimetrals. Amb
posterioritat el buit excavat es va revestir d’obra utilitzant com a materials rajoles i pedres trencades de
procedència local.
Les parets de la bassa són totes murs de rajoles que estan posades del través, travades amb morter de calç i
prou separades entre elles. Les rajoles tenen unes dimensions de 14,5 cm x 31,5 cm x 3,5/4 cm.
El fons de la bassa es construí fent una base empedrada que no es pot apreciar perquè tot el conjunt de
parets i fons de la bassa fou impermeabilitzat amb un arrebossat de morter de calç. Este lluït presenta
nombroses pèrdues en les parets que han deixat al descobert els murs de rajoles. En l’actualitat el fons de la
bassa no es pot veure perquè hi ha massa terra i runes acumulades.
La bassa està coronada o rematada per un muret de grans pedres calcàries que es manté ocult en part per la
terra vegetal que l’envaeix, tot i que la seua grossària que si es veu fa un 20 cm. La fondària de la bassa que
resta lliure de sediments actualment és de 70 cm aproximadament. També disposava d’una pedra o
embocadura a través de la qual accedia l’aigua dins de la bassa, però només queda el seu negatiu, un buit
entre pedres en la part central del costat de ponent, perquè la pedra no hi és.
La bassa ha de tindre un punt de desguàs que, ara per ara no s’ha pogut identificar pels nivells de terra
acumulats al seu interior, el qual permetia connectar la bassa amb el pou cec immediat on vessar l’aigua
podrida que, sota prohibició expressa, no es podia retornar al circuit de les séquies de reg dels camps.
Probablement, el pou fou segellat fa temps, en transformar els camps per plantar tarongers i no ha estat
possible identificar-lo.
En este cas, ni dins de la bassa ni els marges del voltant no s’ha trobat cap còdol de mares (pedra redona) de
les que es feien servir per fixar les garbes de cànem i evitar que suraren mentre s’ameraven. Les pedres es
posaven i treien cada vegada que s’omplia i buidava la bassa de cànem.
L’entorn actual de la bassa són camps de tarongers completament abandonats i plens de vegetació herbàcia i
matolls que dificulten la seua visibilitat. La bassa podria estar associada a una alqueria immediata. L’element
està necessitat de mesures de protecció, conservació i restauració.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - basses
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DE TAIXIDA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-66

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Bassa (a conservar) / material / deficient
2 - Alqueria (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BASSA DE CÀNEM DE TAIXIDA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-66

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ D'EN RIERA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-67

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13900063 (p),
002541000YK53C

FOTOGRAFIA GENERAL

754635

4432328

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ D'EN RIERA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-67

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La bassa de cànem és una construcció que es troba a l’horta castellonenca. S’utilitzava per tal d’amerar el
cànem i, així, aconseguir que es podrira l’escorça de les tiges i poder extreure la fibra que conté la planta del
cànem.
La bassa està construïda de forma molt senzilla, ja que es tracta d’un contenidor rectangular que s’ha excavat
en el terreny agrícola i natural. Les seues dimensions són més menudes que altres basses del terme, 9,63 m
de llargada per 5,16 m d’amplada interior, a les que cal sumar uns altres 45 cm de gruix que fan tots els murs
perimetrals. Amb posterioritat el buit excavat es va revestir d’obra utilitzant com a materials rajoles i pedres
trencades de procedència local.
Les parets de la bassa són totes murs de rajoles que estan posades del dret i del través, travades amb morter
de calç que deixa una junta gruixuda entre elles. Les rajoles tenen unes dimensions de 15 x 31,5 x 3,5 cm.
El fons de la bassa es construí fent una base empedrada que no es pot apreciar perquè tot el conjunt de
parets i fons de la bassa fou impermeabilitzat amb un arrebossat de morter de calç molt fi. Este lluït presenta
algunes parts degradades i destruïdes, fruit en part dels canvis d’ús experimentats en les darreres dècades i a
la falta d’un manteniment periòdic, que ha deixat al descobert els murs de rajoles. En l’actualitat el fons de la
bassa no es pot veure perquè es troba cobert per alguns amuntegaments de terra i runes que s’han abocat
més recentment dins de la bassa.
La bassa està coronada o rematada per un muret de grans pedres calcàries de forma molt quadrada, amb una
amplada mitjana de 45 cm i una grossària de 15 cm. La fondària de la bassa que s’ha pogut mesurar arriba
als 145 cm aproximadament. També disposa d’una pedra o embocadura a través de la qual accedia l’aigua
dins de la bassa, que en este cas és tota ella una canaleta en part volada sobre la part interior de la bassa. La
canaleta està situada en l’angle SO i perfectament travada en el mur de coronament.
La bassa ha de tindre un punt de desguàs que, ara per ara no s’ha pogut identificar pels nivells de runa
existents, el qual permetia connectar la bassa amb el pou cec immediat on vessar l’aigua podrida que, sota
prohibició expressa, no es podia retornar al circuit de les séquies de reg dels camps. Probablement, el pou fou
segellat fa temps, en transformar els camps per plantar tarongers i no ha estat possible identificar-lo.
Amuntegades totes elles a la vora d’una xicoteta alqueria immediata es troba un voluminós conjunt de còdols
de mares (pedres redones) que es feien servir per fixar les garbes de cànem i evitar que suraren mentre
s’ameraven. Les pedres es posaven i treien cada vegada que s’omplia i buidava la bassa de cànem.
L’entorn actual de la bassa són uns camps de tarongers completament abandonats i propers al Caminàs.
L’absència de cap cadenat o tancat ha facilitat l’entrada de vehicles que aboquen runes d’obra i fem dins de la
bassa i que, aproximant-se a ella han començat a generar alguns desperfectes en el coronament del costat
septentrional, on ja falten algunes pedres i s’han començat a desplaçar fileres de rajoles. La bassa està
associada a una alqueria immediata. L’element està necessitat de mesures de protecció, conservació i
restauració immediates.
Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - basses
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ D'EN RIERA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-67

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Bassa (a conservar) / material / deficient
2 - Conjunt de pedres de marés (a conservar) / material / bon estat
3 - Alqueria (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent
3 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ D'EN RIERA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-67

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ VELL DE RIBESALBES

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-68

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15400059 (p),
001320800YK52G,

FOTOGRAFIA GENERAL

752822

4428633

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ VELL DE RIBESALBES
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-68

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La bassa de cànem és una construcció que es troba a l’horta castellonenca. S’utilitzava per tal d’amerar el cànem i, així
aconseguir que es podrira l’escorça de les tiges i poder extreure la fibra que conté la planta del cànem.
La bassa està construïda de forma molt senzilla, ja que es tracta d’un contenidor rectangular que s’ha excavat en e
terreny agrícola i natural. Les seues dimensions són 7,98 m de llargada per 5,31 m d’amplada interior, a les que cal suma
els 35/40 cm de gruix que fan els murs perimetrals. Amb posterioritat el buit excavat es va revestir d’obra utilitzant com a
materials pedres trencades i rajoles de procedència local.
Les parets de la bassa són de fet murs de maçoneria travada amb morter de calç que també s’utilitza per arrebossar
impermeabilitzar després les parets. Este lluït pràcticament ha desaparegut per complet en les tres parets que actualmen
són visibles.
El canvi d’ús experimentat en les darreres dècades ha fet que el costat occidental fos ocupat per una mena de forn am
un diàmetre de 85 cm que encara conserva gran part de la cambra de cocció i la boca. Malauradament, falta el remat de l
cúpula i tot ell es troba colgat de runa fàcilment extraïble. Entorn del fornet hi ha altres complements malmesos com ar
una bancada o les escales que permetien descendir a l’interior de la bassa on es troba el forn.
En un moment molt més recent s’aprofità l’interior de la bassa per instal•la-hi el basament de formigó d’un mono-pa
publicitari. L’estructura està feta amb blocs prefabricat i plena de formigó. Tot i que no ho aparenta, la referida intervenció
podria haver afectat greument les estructures muràries de la bassa.
En qualsevol cas, les escales i el forn es troben en un estat de conservació molt deficient. En canvi, el fons de la bassa s
que es pot veure, malgrat la presència d’algunes runes esporàdiques, i està tot ell impermeabilitzat també amb una capa
de morter.
La bassa està coronada o rematada per una filada de rajoles disposades de canto i travades amb morter de calç. E
coronament fa una alçada de 15 cm i te una amplada de 30 cm perquè utilitza unes rajoles la mesura de les quals és
13,5/14 cm x 30 cm x 3,5 cm.
La fondària de la bassa és de 134 cm i no s’ha identificat cap pedra o embocadura a través de la qual accedia l’aigua din
de la bassa. El cert, però és que d’existir hauria d’estar en el costat occidental ocupat per altres construccions recents
per tant, restaria ocult.
La bassa ha de tindre un punt de desguàs que podria estar en la part mitja del costat oriental, on s’ha identificat una men
de registre de rajoles adossat a la bassa i actualment segellat. Este desguàs permetia connectar la bassa amb el pou ce
immediat on vessar l’aigua podrida que, sota prohibició expressa, no es podia retornar al circuit de les séquies de reg dels
camps. Probablement, el pou fou segellat fa temps, en transformar els camps per plantar tarongers i no ha estat possible
identificar-lo.
Ni dintre de la bassa ni tampoc pels marges de les vores no s’han identificats còdols de mares (pedres redones) dels que
es feien servir per fixar les garbes de cànem i evitar que suraren mentre s’ameraven.
L’entorn actual de la bassa és un camp de tarongers que no es troba en plena explotació. La bassa acumula al seu interio
algunes restes de fem i ferralla que no ajuda gens a la conservació del bé i que resultaria fàcilment extraïble. La bass
està associada a una alqueria immediata. L’element està necessitat de mesures de protecció, conservació i restauració
amb certa urgència.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - basses
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ VELL DE RIBESALBES
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-68

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Bassa (a conservar) / material / deficient
2 - Forn (a conservar) / material / mal estat
3 - Poste publicitari (impropi) / material / bon estat
4 - Alqueria ( a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Condicionament / alta / urgent
3 / Eliminació / alta / urgent
4 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ VELL DE RIBESALBES
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-68

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASSA DE CÀNEM DE CENSAL

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-69

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15800078 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

752742

4428354

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DE CENSAL
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-69

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La bassa de cànem és una construcció que es troba a l’horta castellonenca. S’utilitzava per tal d’amerar el
cànem i, així, aconseguir que es podrira l’escorça de les tiges i poder extreure la fibra que conté la planta del
cànem.
La bassa està construïda de forma molt senzilla, ja que es tracta d’un contenidor rectangular que s’ha excavat
en el terreny agrícola i natural. Les seues dimensions són força considerables, 11 m de llargada per 5,54 m
d’amplada interior, a les que cal sumar els 35/40 cm de gruix que fan tots els murs perimetrals. Amb
posterioritat el buit excavat es va revestir d’obra utilitzant com a materials rajoles i pedres trencades de
procedència local.
Les parets de la bassa són totes murs de rajoles que estan posades del través, travades amb morter de calç i
prou separades entre elles. Les rajoles tenen unes dimensions de 13,5/14 cm x 30 cm x 3,5 cm.
El fons de la bassa es construí fent una base empedrada que no es pot apreciar perquè tot el conjunt de
parets i fons de la bassa fou impermeabilitzat amb un arrebossat de morter de calç. Este lluït presenta algunes
pèrdues significatives en paret de forma aleatòria, els quals poden atribuir-se en part als canvis d’ús
experimentats en les darreres dècades i a la falta d’un manteniment periòdic que ha deixat al descobert el mur
de rajoles.
En l’actualitat el fons de la bassa no es pot veure perquè es troba cobert per capes de sediment, terra i runes
acumulades els darrers anys, quan no s’ha fet servir també com a cremador de branques i fulles de tarongers
que han deixat acumulacions de cendres.
La bassa està coronada o rematada per un muret de grans pedres calcàries, amb una amplada mitjana de 30
cm i una grossària de 20 cm. La fondària de la bassa és de 130 cm aproximadament. També disposa d’una
pedra o embocadura a través de la qual accedia l’aigua dins de la bassa, que està treballada per deixar una
canaleta central. El carreu fa 63 cm de llargada i està situat al bell mig del costat de ponent, perfectament
travat en el mur de coronament.
La bassa ha de tindre un punt de desguàs que, ara per ara no s’ha pogut identificar pels nivells de runa
existents, el qual permetia connectar la bassa amb el pou cec immediat on vessar l’aigua podrida que, sota
prohibició expressa, no es podia retornar al circuit de les séquies de reg dels camps. Probablement, el pou fou
segellat fa temps, en transformar els camps per plantar tarongers i no ha estat possible identificar-lo.
Dintre de la bassa i també pels marges de les vores encara són presents un gran nombre de còdols de mares
(pedres redones) que es feien servir per fixar les garbes de cànem i evitar que suraren mentre s’ameraven.
Les pedres es posaven i treien cada vegada que s’omplia i buidava la bassa de cànem.
L’entorn actual de la bassa és un camp de tarongers en explotació que la fa servir per acumular restes de
poda. La bassa està associada a una alqueria immediata. L’element està necessitat de mesures de protecció,
conservació i restauració.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - basses
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DE CENSAL
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-69

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Bassa (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BASSA DE CÀNEM DE CENSAL
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-69

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASSA DE CÀNEM VORA L'AVINGUDA DE CHATELLERAULT

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-70

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15300037,

FOTOGRAFIA GENERAL

753573

4429213

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM VORA L'AVINGUDA DE CHATELLERAULT

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-70

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

La bassa de cànem és una construcció que es troba a l’horta castellonenca. S’utilitzava per
tal d’amerar el cànem i, així, aconseguir que es podrira l’escorça de les tiges i poder
extreure la fibra que conté la planta del cànem.
La bassa està construïda de forma molt senzilla, ja que es tracta d’un contenidor
rectangular que s’ha excavat en el terreny agrícola i natural. Les seues dimensions són
força considerables, 17,65 m de llargada per 5,46 m d’amplada interior, a les que cal sumar
els 35/40 cm de gruix que fan tots els murs perimetrals. Amb posterioritat el buit excavat es
va revestir d’obra utilitzant com a materials rajoles i pedres trencades de procedència local.
El ben cert és que actualment la bassa està completament plena de terra a vessar, cosa
que impedeix saber com estan construïdes les parets de la bassa i si en té i com es
conserva el revestiment de morter que les impermeabilitzava. També es desconeix la seua
fondària i si hi ha cap element de desguàs i on es troba el pou cec.
Allò que si és visible és el fet que la bassa està coronada o rematada per un muret de grans
pedres calcàries, amb una amplada mitjana de 45 cm, però que només és visible a trossos,
sense poder determinar si tenia o no una pedra o embocadura a través de la qual accedia
l’aigua dins de la bassa.
L’entorn actual de la bassa són antics camps irrigats que amb el creixement urbanístic han
quedat incorporats a la trama urbana de la ciutat. De fet, a tocar de la bassa discorre la
vorera d’un vial urbà i l’element es troba en l’extrem més meridional d’una àrea que es volia
transformar en un gran parc públic.
L’afecció més greu, però, és la produïda per la instal•lació d’unes tanques publicitàries que
ocupen tot l’interior i més de la bassa, tot i que no semblen haver afectat cap element
construït. L’element està necessitat de mesures de protecció, conservació i restauració.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - basses
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM VORA L'AVINGUDA DE CHATELLERAULT
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-70

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Bassa (a conservar) / material / deficient
2 - Tanques publicitàries (impropi) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Eliminar / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BASSA DE CÀNEM VORA L'AVINGUDA DE CHATELLERAULT

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-70

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ DE LA TRAVESSETA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-71

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A13800060 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

754046

4432078

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ DE LA TRAVESSETA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-71

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La bassa de cànem és una construcció que es troba a l’horta castellonenca. S’utilitzava per tal d’amerar el
cànem i, així, aconseguir que es podrira l’escorça de les tiges i poder extreure la fibra que conté la planta del
cànem.
La bassa està construïda de forma molt senzilla, ja que es tracta d’un contenidor rectangular que s’ha excavat
en el terreny agrícola i natural. Les seues dimensions són força considerables, 12,3 m de llargada per 5,4 m
d’amplada interior, a les que cal sumar els 35/40 cm de gruix que fan tots els murs perimetrals. Amb
posterioritat el buit excavat es va revestir d’obra utilitzant com a materials rajoles i pedres trencades de
procedència local.
Les parets de la bassa són totes murs de rajoles que estan posades del dret i del través, travades amb morter
de calç i prou separades entre elles. Les rajoles tenen unes dimensions variables que oscil•len de 14,5/15 cm
x 28/31 cm x 4/4,5 cm.
El fons de la bassa es construí fent una base empedrada que no es pot apreciar perquè tot el conjunt de
parets i fons de la bassa fou impermeabilitzat amb un arrebossat de morter de calç. Esta lluïda és molt fina i
per això presenta ja algunes pèrdues molt significatives en grans àrees de totes les parets, i que tenen a
veure de forma clara amb els canvis d’ús experimentats en les darreres dècades i a la falta d’un manteniment
periòdic que ha deixat al descobert els murs de rajoles. En l’actualitat el fons de la bassa no es pot veure
perquè es troba bastant plena de sediments, terres i cendres, ja que també es fa servir com a cremador de
restes de poda dels tarongers.
La bassa està coronada o rematada per un muret de pedres calcàries de grans dimensions però molt
irregulars. La fondària de la bassa és de 130 cm aproximadament. També disposa d’una pedra o embocadura
a través de la qual accedia l’aigua dins de la bassa, que està treballada per deixar una canaleta central de 24
cm. El carreu fa gairebé 60 cm de llargada, està volat a l’interior de la bassa i se situa al bell mig del costat de
ponent, perfectament travat en el mur de coronament.
La bassa podria tindre un punt de desguàs en l’extrem NE, el qual li permetia connectar amb el pou cec
immediat on vessar l’aigua podrida que, sota prohibició expressa, no es podia retornar al circuit de les séquies
de reg dels camps. Probablement, el pou fou segellat fa temps, en transformar els camps per plantar
tarongers i no ha estat possible identificar-lo.
Per sobre del mur de coronament es disposa de forma alineada tot un conjunt de còdols de mares (pedres
redones) que es feien servir per fixar les garbes de cànem i evitar que suraren mentre s’ameraven. Les
pedres es posaven i treien cada vegada que s’omplia i buidava la bassa de cànem.
L’entorn actual de la bassa és un camp de tarongers en explotació que la fa servir puntualment per acumular
restes de poda. La bassa està associada a una alqueria immediata. L’element presenta un estat de
conservació acceptable, però està necessitat de mesures de protecció, conservació i restauració.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - basses
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

GÓMEZ, M. (2007): “Camins a la Magdalena”, en AADD: El cas del secà. “De la Magdalena a
l’Estepar”, Castelló de la Plana, Associació Cultural Colla Rebombori, p. 83-90.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ DE LA TRAVESSETA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-71

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Bassa (a conservar) / material / acceptable
2 - Conjunt de pedres de marés (a conservar) / material / bon estat
3 - Alqueria (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent
3 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ DE LA TRAVESSETA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-71

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ DE FADRELL

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-72

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A15800188 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

752662

4427793

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ DE FADRELL
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-72

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La bassa de cànem és una construcció que es troba a l’horta castellonenca. S’utilitzava per tal d’amerar el
cànem i, així, aconseguir que es podrira l’escorça de les tiges i poder extreure la fibra que conté la planta del
cànem.
La bassa està construïda de forma molt senzilla, ja que es tracta d’un contenidor rectangular que s’ha excavat
en el terreny agrícola i natural. Les seues dimensions són 8,35 m de llargada per 5,5 m d’amplada interior, a
les que cal sumar els 30 cm de gruix que fan els murs perimetrals. Amb posterioritat el buit excavat es va
revestir d’obra utilitzant com a materials rajoles de procedència local.
Les parets de la bassa són totes murs de rajoles que estan posades totes del través pel costat curt i travades
amb morter de calç. Les rajoles tenen unes dimensions de 14,5 cm x 29,5/30 cm x 3,5 cm.
El fons de la bassa es construí fent una base empedrada que no es pot apreciar perquè tot el conjunt de
parets i fons de la bassa fou impermeabilitzat amb un arrebossat de morter de calç. Esta lluïda es conserva
molt bé i no són gaires les pèrdues visibles en les parets. En l’actualitat el fons de la bassa no es pot veure
perquè hi ha sediments, terra i cendres, atés que també es fa servir puntualment com a cremador de restes de
poda.
La bassa està coronada o rematada per un muret que combina grans pedres calcàries irregulars en el costat
septentrional i part del meridional, i també rajoles posades de canto en la resta del perímetre. La fondària de
la bassa és de 130 cm aproximadament. També disposa d’una pedra o embocadura a través de la qual
accedia l’aigua dins de la bassa, que està treballada per deixar una canaleta central de 20 cm. El carreu està
situat al bell mig del costat de ponent, perfectament travat en el mur de coronament i encarat a la boquera de
la séquia de reg situada a poc menys de 2 m de distància.
La bassa te un parell de possibles desguassos en els angles NE i SE, els quals permetien connectar-la amb el
pou cec immediat on vessar l’aigua podrida que, sota prohibició expressa, no es podia retornar al circuit de les
séquies de reg dels camps. Probablement, el pou fou segellat fa temps i no ha estat possible identificar-lo.
En l’entorn immediat de la bassa no s’han identificat còdols de mares (pedres redones) que es feien servir per
fixar les garbes de cànem i evitar que suraren mentre s’ameraven. Les pedres es posaven i treien cada
vegada que s’omplia i buidava la bassa de cànem. Però és cert que algunes d’elles han estat reutilitzades per
delimitar un camí a l’altra banda de l’alqueria, a poca distància del lloc.
L’entorn actual de la bassa són camps cultivats que combinen els tarongers i l’horta que la fan servir per
acumular restes de poda. La bassa està associada a una alqueria immediata. L’element, malgrat l’aparent bon
estat de conservació, està necessitat de mesures de protecció, conservació i restauració.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - basses
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ DE FADRELL
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-72

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Bassa (a conservar) / material / acceptable
2 - Alqueria (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ DE FADRELL
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-72

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASSA DE CÀNEM DE RAFALAFENA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-73

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A14400060 (p), 12900A14400098 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

754796

4430772

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DE RAFALAFENA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-73

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La bassa de cànem és una construcció que es troba a l’horta castellonenca. S’utilitzava per tal d’amerar el
cànem i, així, aconseguir que es podrira l’escorça de les tiges i poder extreure la fibra que conté la planta del
cànem.
La bassa està construïda de forma molt senzilla, ja que es tracta d’un contenidor rectangular que s’ha excavat
en el terreny agrícola i natural. Les seues dimensions són 12,6 m de llargada per 5,45 m d’amplada interior, a
les que cal sumar els 35/40 cm de gruix que fan tots els murs perimetrals. Amb posterioritat el buit excavat es
va revestir d’obra utilitzant com a materials rajoles i pedres trencades de procedència local.
Les parets de la bassa són totes murs de rajoles que estan posades del través, travades amb morter de calç i
prou separades entre elles. Les rajoles tenen unes dimensions de 13,5 cm x 30,5 cm x 3,5 cm.
El fons de la bassa es construí fent una base empedrada que no es pot apreciar perquè tot el conjunt de
parets i fons de la bassa fou impermeabilitzat amb un arrebossat de morter de calç. Este lluït presenta algunes
pèrdues quasi completes en algunes parets que han deixat al descobert uns murs de rajoles de factura molt
irregular. En l’actualitat el fons de la bassa no es pot veure perquè hi ha sediment i terra acumulats.
La bassa està coronada o rematada per un muret de grans pedres calcàries. En alguns punts presenten faltes
significatives que han estat substituïdes amb còdols de mares. La fondària de la bassa és de 140 cm
aproximadament. No s’ha identificat cap pedra o embocadura a través de la qual accedia l’aigua dins de la
bassa, si be és cert que la zona propera a la séquia presenta acumulacions de terra que cobreixen el
coronament.
La bassa ha de tindre un punt de desguàs que, ara per ara no s’ha pogut identificar pels nivells de sediments
existents, el qual permetia connectar la bassa amb el pou cec immediat on vessar l’aigua podrida que, sota
prohibició expressa, no es podia retornar al circuit de les séquies de reg dels camps. Probablement, el pou fou
segellat fa temps, en transformar els camps per plantar tarongers i no ha estat possible identificar-lo.
Dintre de la bassa, incorporats en faltes del coronament i també alineades sobre els marges de les vores
encara són presents un gran nombre de còdols de mares (pedres redones) que es feien servir per fixar les
garbes de cànem i evitar que suraren mentre s’ameraven. Les pedres es posaven i treien cada vegada que
s’omplia i buidava la bassa de cànem.
L’entorn actual de la bassa és un camp de tarongers en explotació que no li dóna cap ús. La bassa podria
estar associada a una alqueria immediata. L’element està necessitat de mesures de protecció, conservació i
restauració.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - basses
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DE RAFALAFENA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-73

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Bassa (a conservar) / material / deficient
2 - Conjunt de pedres de marés (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BASSA DE CÀNEM DE RAFALAFENA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-73

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMINASSET DEL TORRAT

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-74

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A14000200 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

754945

4431840

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMINASSET DEL TORRAT
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-74

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
La bassa de cànem és una construcció que es troba a l’horta castellonenca. S’utilitzava per tal d’amerar el
cànem i, així, aconseguir que es podrira l’escorça de les tiges i poder extreure la fibra que conté la planta del
cànem.
La bassa està construïda de forma molt senzilla, ja que es tracta d’un contenidor rectangular que s’ha excavat
en el terreny agrícola i natural. Les seues dimensions són 7,55 m de llargada per 5,25 m d’amplada interior, a
les que cal sumar els quasi 40 cm de gruix que fan tots els murs perimetrals. Amb posterioritat el buit excavat
es va revestir d’obra utilitzant com a materials rajoles i pedres de procedència local.
Les parets de la bassa són totes murs de rajoles que estan posades del través, travades amb morter de calç i
prou separades entre elles. Les rajoles tenen unes dimensions de 14 cm x 29,5 cm x 3,5 cm.
El fons de la bassa es construí fent una base empedrada que no es pot apreciar perquè tot el conjunt de
parets i fons de la bassa fou impermeabilitzat amb un arrebossat de morter de calç. Esta lluïda és molt
irregular i presenta pèrdues significatives en algunes parets que han deixat al descobert el mur de rajoles. En
l’actualitat el fons de la bassa no es pot veure perquè hi ha terra, runes i vegetació acumulada de forma
irregular.
La bassa està coronada o rematada per un muret de grans pedres calcàries amb algunes pèrdues. La
fondària de la bassa és de 135 cm aproximadament. També disposa d’una embocadura feta amb una llosa
plana i dues pedres verticals i volades que fan de brancals, a través de la qual accedia l’aigua dins de la
bassa. L’entrada està situada al mig del costat de ponent, perfectament travada en el mur de coronament.
La bassa sembla tindre un punt de desguàs en el costat oposat a l’entrada, on s’ha identificat una basseta de
rajoles adossada a la bassa, i que dóna accés a una galeria subterrània que discorre en direcció nord, on s’ha
identificat un altre brocal, però no el pou cec immediat on vessava l’aigua podrida que, sota prohibició
expressa, no es podia retornar al circuit de les séquies de reg dels camps. Probablement, el pou fou segellat i
no ha estat possible identificar-lo.
Dintre de la bassa i també pels marges de les vores encara són presents un gran nombre de còdols de mares
(pedres redones) que es feien servir per fixar les garbes de cànem i evitar que suraren mentre s’ameraven.
Les pedres es posaven i treien cada vegada que s’omplia i buidava la bassa de cànem.
L’entorn actual de la bassa són camps d’horta abandonats, sense explotació. La bassa està associada a una
alqueria immediata. L’element està necessitat de mesures de protecció, conservació i restauració.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - basses
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMINASSET DEL TORRAT
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-74

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Bassa i pou (a conservar) / material / deficient
2 - Conjunt de pedres de marés (a conservar) / material / bon estat
3 - Alqueria (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Manteniment / alta / no urgent
3 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BASSA DE CÀNEM DEL CAMINASSET DEL TORRAT
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-74

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ LA PLANA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-75

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

3917907YK5331N (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

753819

4431495

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ LA PLANA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-75

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

La bassa de cànem és una construcció que es troba a l’horta castellonenca. S’utilitzava per
tal d’amerar el cànem i, així, aconseguir que es podrira l’escorça de les tiges i poder
extreure la fibra que conté la planta del cànem.
La bassa està construïda de forma molt senzilla, ja que es tracta d’un contenidor
rectangular que s’ha excavat en el terreny agrícola i natural. Este cas resultava més que
singular perquè era l’únic del terme que tenia dues basses juntes, bessones.
Malauradament, el creixement de la trama urbana en direcció a Lledó feu passar un vial
públic i la vorera corresponent just per sobre d’una de les basses. L’altra resta dins d’un
solar urbanitzable i totalment coberta de terra que la fa invisible actualment.
Hi ha documentació gràfica de les basses que ens mostra unes basses molt allargades,
amb les parets de rajoles i coronades per grans blocs de pedra calcària combinats en altres
parts amb trams de rajoles posades de canto. La fondària s’aproxima als 140 cm i no
conservaven cap tipus de lluït a les parets.
L’entorn actual de la bassa és totalment urbà, però la seua protecció pot garantir un mínim
estudi en algun moment futur.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - basses
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Moderna
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

s. XVIII

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ LA PLANA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-75

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Bassa (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

BASSA DE CÀNEM DEL CAMÍ LA PLANA
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-75

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ALJUB I CAPELLA DE LES SERRETES

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-76

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00300048 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

755443

4436150

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ALJUB I CAPELLA DE LES SERRETES

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-76

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
L’aljub i capella són dos elements adossats, però tenen, probablement, un origen i raó de ser diferenciada.
Tots dos elements es localitzen a les immediacions del lloc on estigué el mas de Rambla o de Torres, just
darrere de la Magdalena i a la vora de la carretera que va al desert de les Palmes.
El primer, l’aljub, entra dins dels paràmetres de la tradició constructiva popular. Es tracta d’una cisterna
d’aigua semisoterrada en forma de prisma rectangular amb volta de canó que la tanca. Pels racons hi han 4
entrades d’aigua a l’interior (un forat habilitat amb teules que fan de conducció d’aigua). Del seu desguàs no
hem pogut identificar cap resta. Per la volta, tenia un accés que actualment està molt desdibuixat com a
conseqüència de la seua degradació pel trencament de les seues vores i, s’ha convertit, així, en un forat.
La seua fàbrica és de maçoneria travada en morter de calç, arena i grava. Pel seu interior està tot arrebossat i
conserva el lluït hidràulic a la zona de retenció d’aigua. Té una creu dibuixada en un dels capçals de l’aljub.
Les dimensions interiors són de 6,1 m (6,7 m exterior) per 2,06 m. L’alçària interior total és de 2,47 m, 1,55 m
fins l’inici de la volta. Els murs fan 43 cm de grossària i uns 24 cm a la volta.
Per la seua tècnica podria tractar-se d’una construcció del s. XIX o darreries del s. XVIII que degué de
pertànyer al mas de Rambla o de Torres.
La bona factura de la seua construcció fa que es conserve de manera acceptable, però els actes vandàlics
han provocat el trencament de la seua porta d’accés.
Pel que fa a la capella, esta sembla de factura i raó de ser més moderna i fora dels paràmetres constructius
del món rural tradicional. Podria haver estat relacionada a la carretera que va al desert de les Palmes com a
senyalització de l’inici del viatge.
La capelleta fou construïda adossada a un dels costats llargs de l’aljub per aprofitar-lo com a punt de
recolzament de l’estructura encofrada de l’obra i, potser, quan este encara estava en ús. Comptava amb un
plafó ceràmic de taulells vitrificats del qual només es conserva algun bocí per terra de la part decorativa (la
composició era de 5 taulells d’amplària per 8 i mig d’alçària; i es tracta de taulells quadrats, de 20 x 20 cm, de
primeries del s. XX. En un dels costats hi ha un seient d’obra.
La seua tècnica constructiva és la d’un encofrat de maçoneria amb morter ric en calç i grava. Els brancals de
la porta d’accés són de pedra llavorada. L’única decoració conservada és la d’una mena de roseta en forma
de flor i es localitza a l’interior de la cúpula a uns 3,27 m del terra i, per tant, representa l’alçària total interior
(els murs són de 2 m d’altura i la cúpula d’1,27 m). La seua planta és poligonal, un hexàgon, però només han
estat bastits 4 costats ja que un és el corresponent a la porta i l’altre el del fons, el que coincideix amb l’aljub.
Els costats fan entre 1,96 i 2,14 m de llargària. La porta té 90 cm de llum.
Tot i que la seua interpretació és difícil de determinar per la seua raresa i el degradat del seu estat (ha
desaparegut el plafó ceràmic, potser religiós), degué de tractar-se d’una capelleta ja abandonada des de fa
temps.
Tipus d'element etnològic: Equipaments tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XVIII / XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ALJUB I CAPELLA DE LES SERRETES

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-76

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Aljub (a conservar) / material / mal estat
2 - Capelleta (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ALJUB I CAPELLA DE LES SERRETES
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-76

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

FONT DE LA REINA

Classe:

Codi:

BRL (Lloc Històric d'Interés Local)

C-E-77

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A01000140, 12900A0100060 (p),
12900A01000141, 12900A01009048

FOTOGRAFIA GENERAL

756076

4434391

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

FONT DE LA REINA
BRL (Lloc Històric d'Interés Local)

Codi:

C-E-77

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

La Font de la Reina és un brollador natural d’aigua dolça, que dóna un cabal irregular però
sempre inferior a 1 m3. Es troba en un paratge natural singular, i cultural excepcional per la
confluència de diferents béns patrimonials al seu entorn.
El paratge de la font que es veu està emmarcat en un entorn de fondalada voltat de
vegetació ben diversa. La seua ubicació correspon amb el punt de trencadissa de la
serralada del Desert, i línia de connexió entre el secà i l’horta tradicional, tot just al punt on
acaba el recorregut de la séquia Major de Castelló, més o menys la cota dels 10 metres
sobre el nivell del mar, després de travessar tot el terme municipal i repartir l’aigua captada
al riu Millars. I no gaire lluny del castell de la Magdalena.
A la bocana de la font, canyissos i baladre, en els camps dels voltants tarongers a l’horta i
oliveres i garroferes al secà.
Però la font té una part subterrània, una galeria excavada al terreny natural que té per
objecte buscar el punt on brolla l’aigua i punxar la veta. Al llarg d’este recorregut es poden
trobar un seguit de pous d’aireig o ventilació que, originàriament, serviren per extreure els
sediments excavats de la galeria a mesura que avançaven els treballs. La major part dels
pous estan segellats per tal d’evitar perills, però encara són visibles un parell a poc més
d’un centenar de metres de distància que afloren en un camp veí.
A partir de la segona meitat del segle XX, la zona de marjal va patir unes grans
transformacions lligades al condicionament del lloc per cultivar arròs, cosa que comportà
actuacions sobre el brollador per tal d’aconseguir augmentar el cabal d’aigua naixent.
En l’entorn del paratge conflueixen diferents elements patrimonials, com ara el molí la Font,
l’ermita de Sant Francesc de la Font o l’antic peiró de Fadrell ara ubicat sobre el Caminàs a
pocs metres de distància. En conseqüència, valors patrimonials afegits que li confereixen al
lloc un significat especial per a la població de Castelló.
I el remat final pot ser se’l donà l’autor de Tombatossals (l’obra que planteja una mitologia
per a la ciutat) que assenyala justament el brollador del Molí la Font com el punt de partida
de Tombatossals i la seua Congolla a la conquesta de les Illes Columbretes en un dia de
Sant Francesc.

Tipus d'element etnològic: Equipaments tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Prehistòria
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

FONT DE LA REINA

Classe:

Codi:

BRL (Lloc Històric d'Interés Local)

C-E-77

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Brollador (a conservar) / material / bon estat
2 - Pous de ventilació (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent
2 / Rehabilitació / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

FONT DE LA REINA
BRL (Lloc Històric d'Interés Local)

Codi:

C-E-77

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

FORN DE CALÇ DEL BARRANC DE LA MAGDALENA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-78

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00300024 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

755677

4436615

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

FORN DE CALÇ DEL BARRANC DE LA MAGDALENA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-78

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Els forns de calç tradicionals són prou abundants a altres contrades localitzades en boscos i
muntanyes de geologia calcària. Amb estes dos condicions, s’abasteixen del combustible
necessari (la llenya) per arribar a la temperatura en què la roca calcària es deshidrata per
poder obtenir, després de moldre-la i convertir-la en pols, la calç.
Este element està situat al marge esquerre del barranc de la Magdalena i és l’únic exemple
existent de forn de calç tradicional al terme municipal, ja que l’altre existent, el del barranc
de la Torreta, té un caire industrial.
La funció desenvolupada per esta mostra constructiva popular fou la d’abastir de calç a
petits consumidors locals.
Les restes conservades del forn indiquen que l’olla interior té una planta circular de 3,2 m,
que està parcialment excavat contra el vessant, tot aprofitant-lo i així estalviar esforços
constructius alhora que s’augmenta la capacitat de retenció calorífica. Encara es conserven
algunes filades de pedra per sobre de l’olla excavada, tot i que ara es troba parcialment
plena de sediments i runa.
La part externa del forn dibuixa una planta quadrada del conjunt per tal d’emmarcar la
referida olla. Encara és visible part de la façana amb els dos brancals de l’embocadura, que
presenten mosses d’haver tingut una llinda. La boca d’accés fa 186 cm d’amplada i 108 cm
de fondària. I es conserva una altura construïda de gairebé 1,75 m.
Al lateral nord compta amb una petita escala per accedir a la part superior del forn. La
fàbrica del conjunt és de maçoneria de pedra heterogènia travada amb morter i calçada
amb pedres de menor grandària. El mur aprofita un gran bloc de roca per recolzar-s’hi. La
secció de les embocadures permet observar un cert talús, en ser més ample a la base que
no al coronament del mateix. La fabrica fou arrebossada amb morter més fi.
L’erosió i la coberta vegetal impedeixen definir més elements significatius dels forns de calç
sense una acurada neteja de l’indret.
Actualment es troba parcialment assolat i la coberta vegetal l’amaga o el destrueix per
efecte de la bioturbació. L’element, per tant, accelera la seua degradació i està necessitat
de mesures de protecció i conservació.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni preindustrial / forn de calç
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XVIII / XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

LLOMBART, X. (2003): “Una indústria antiga: els forns de calç”, en AADD: El cas del secà. “De la
Magdalena a l’Estepar”, Castelló de la Plana, Associació Cultural Colla Rebombori, p. 81-86.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

FORN DE CALÇ DEL BARRANC DE LA MAGDALENA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-78

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Forn (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

FORN DE CALÇ DEL BARRANC DE LA MAGDALENA
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-78

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

FORN DE CALÇ DEL BARRANC DE LA TORRETA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-79

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A12300008 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

751374

4434361

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

FORN DE CALÇ DEL BARRANC DE LA TORRETA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-79

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Es tracta d’un forn de calç situat al llit del barranc de la Torreta. Estos forns de calç
tradicionals són prou abundants a contrades localitzades en boscos i muntanyes de
geologia calcària. Amb estes dos condicions, s’abasteixen del combustible necessari (la
llenya) per arribar a la temperatura en què la roca calcària es deshidrata per poder obtenir,
després de moldre-la i convertir-la en pols, la calç. Estos, però, solen ser centres productors
a petita escala i, potser, familiars.
Al terme municipal existeix un altre forn de calç que, d’altra banda cal associar a una
arquitectura popular. Tanmateix, este del barranc de la Torreta és l’únic exemple de caire
industrial conservat al terme municipal.
La funció desenvolupada per esta mostra industrial seria la d’abastir a grans consumidors
de calç ja que, per les seues dimensions, no hi ha dubte de la gran quantitat de pedra
cremada que generaria per fornada.
La part exterior del forn es conserva completa, tot i que algun clivell amenaça ruïna de no
produir-se una ràpida intervenció. D’altra banda, el fet de localitzar-se immediat a una
cantera de pedra que ha estat restaurada amb la plantació de tarongers i e el curs interior
d’un barranc ha facilitat que gran part dels abocaments realitzats per desfer-se del sobrant
d’obres (formigó, runa, terra, etc.) haja colgat parcialment el sostre del forn.
Respecte a les seues dimensions, només es poden comentar les exteriors donat que ha la
vegetació arbustiva del fons del barranc envaeix per complet la zona immediata a la boca
del forn. La façana exterior fa unes dimensions de 14 m de llargària aproximadament per
uns 8 m d’alçària.
Estructuralment es tracta d’un gran mur atalussat amb 3 contraforts. Tota la fàbrica és de
maçoneria travada amb morter, tot i que a algunes parts ha estat emprada la rajola
massissa també. La seua construcció es pot considerar rupestre ja que està bastida contra
una de les parets excavades pel barranc. Compta amb una escala lateral per accedir a la
part superior del mur on s’obri una mena de terrat molt alterat, que encara conserva un mur
de coronament amb una grossària de 40 cm.
L’element es troba en l’actualitat totalment abandonat i quasi sepultat. Calen mesures
urgents de protecció, conservació i restauració.
Tipus d'element etnològic: Patrimoni preindustrial / forn de calç
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XIX - XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

LLOMBART, X. (2003): “Una indústria antiga: els forns de calç”, en AADD: El cas del secà. “De la
Magdalena a l’Estepar”, Castelló de la Plana, Associació Cultural Colla Rebombori, p. 81-86.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

FORN DE CALÇ DEL BARRANC DE LA TORRETA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-79

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Forn (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

FORN DE CALÇ DEL BARRANC DE LA TORRETA
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-79

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PEDRERA DE LES SERRETES

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-80

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00300043

FOTOGRAFIA GENERAL

755809

4436311

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PEDRERA DE LES SERRETES

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-80

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

La pedrera de les Serretes es localitza en esta muntanya, just al darrere del paratge de la
Magdalena.
Es tracta d’una explotació minera a cel obert ja fa temps abandonada, que té el seu origen
en l’obtenció de grans blocs de pedra calcària per a la construcció del port al Grau de
Castelló a finals del segle XIX. Actualment continua baix jurisdicció portuària.
La seua fisonomia es la d’un un gran front (d’uns 400 m de longitud màxima) practicat al
vessant de la muntanya. L’arribada del mateix a l’interior de la muntanya va provocar,
accidentalment, la desaparició de part del jaciment arqueològic de les Serretes.
Col•lateralment, també es veié afectada la cova de la Seda ja que durant el seu
condicionament com a polvorí de la pedrera, patí el buidatge de part del sediment de
naturalesa prehistòrica que recollia.
La gran quantitat de pedra obtinguda suposà que es generés un gran espai buit que es
convertí en una gran esplanada on s’habilitaren instal•lacions dedicades a la manipulació
de la pedra i la càrrega de la mateixa al ferrocarril. S’habilità també un espai o mar de vies
per als nombrosos i llargs combois que traslladaven les pedres.
El ferrocarril que arribava fins al punt de la costa on s’estava construint el port ha quedat
fossilitzat en el paisatge rural del terme. Actualment es troba desmantellat en el tram inicial
que connectava la pedrera amb l’estació de les Palmes, tot i que es manté el suport
atalussat pel qual discorrien les vies. El tram entre l’estació de les Palmes i el port encara
està en possibilitats d’ús i fou rehabilitat fa pocs anys.
La pedrera no es troba restaurada segons els criteris actuals de reintegració mediambiental
d’este tipus d’explotació. Actualment es troba abandonada i, allí on hi ha un poc de terra
fèrtil, s’expandeix la vegetació de matolls. L’única activitat detectada és la pràctica
d’escalada algunes de les parets verticals generades pel front d’explotació. Mostra un
aspecte nu però net.
No té cap amenaça o perill de destrucció i la seua visualització des de la plana de Castelló
és impactant donades les seues dimensions.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni industrial / mineria i activitats extractives
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XIX - XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

PEDRERA DE LES SERRETES

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-80

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Explanada (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

PEDRERA DE LES SERRETES
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-80

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ALGEPSAR DE LA FONT DE LA SALUT

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-81

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00100035

FOTOGRAFIA GENERAL

755979

4437901

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ALGEPSAR DE LA FONT DE LA SALUT

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-81

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

La cantera d’algeps es localitza a la contrada de la font de la Salut, a la capçalera del
barranc de la Magdalena i en l’inici del camí de l’Algepsar, al que dóna nom. L’explotació
estigué en funcionament durant la primera meitat del segle XX i, abans de la generalització
del ciment, abastí a part del sector de la construcció de Castelló a gran escala.
De l’algepsar només es conserven les diferents mosses practicades a la muntanya, els
diferents fronts practicats que permetien l’explotació de les vetes d’algeps a cel obert. De
fet, no hi hagué un únic front sinó múltiples, que es disposen al llarg de tot el perímetre
d’una gran espai lleugerament capbussat cap el sud i que degué d’acollir les instal•lacions
necessàries per a la manipulació i càrrega dels algeps.
Les instal•lacions varen ser enderrocades i, actualment, les seues restes constructives
(teules, rajoles massisses, pedres escairades per als murs i restes de morter) es
distribueixen arreu els actuals bancals de garrofers en què es convertí l’espai central que es
va poder restituir mitjançant la construcció de bancals després del tancament de la cantera.
Tot i això, no es pot dir que no resten estructures al subsòl que, a hores d’ara, no es
podrien endevinar superficialment.
De les diferents mosses practicades, moltes d’elles estan ocupades per coberta vegetal
que fa el seu trànsit impracticable. En general, els fronts es troben abandonats i no estan
restaurats (probablement per la manca de normativa en matèria mediambiental al moment
de la fi de l’activitat a la pedrera). A les seues parets nues, encara es poden observar les
urpades deixades durant l’extracció dels algeps o la preparació dels fronts.
Per altra banda, el bosc està recuperant els antics espais perduts a favor de la cantera. Allí
on hi ha camps de conreu, estos estan en explotació, però, pateixen d’importants processos
d’erosió de la coberta fèrtil, potser, pels deficients treballs de conversió de la zona en
camps de conreu.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni industrial / mineria i activitats extractives
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XIX - XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

ALGEPSAR DE LA FONT DE LA SALUT

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-81

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Fronts d'extracció (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

ALGEPSAR DE LA FONT DE LA SALUT
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-81

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

CORRAL DEL COLL DE RACA (MAS DE QUIQUERETES)

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-82

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A00100017 (p)

FOTOGRAFIA GENERAL

755240

4437824

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

CORRAL DEL COLL DE RACA (MAS DE QUIQUERETES)

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-82

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El corral forma part d’una construcció rural que es coneix darrerament com el mas de Quiqueretes,
a la vora de l’assagador que puja pel coll de Raca. Es tracta d’un conjunt arquitectònic format per
una edificació principal amb funció d’habitatge que s’acompanya d’un recinte clos en la part de
darrere. El recinte està dividit, alhora, en tres espais, dos de coberts (a un aiguavés), originàriament,
i un d’obert que conformarien, estrictament, el corral.
L’habitatge principal està format per una planta baixa i una planta primera que sembla que fou
bastida amb posterioritat a la construcció inicial. Esta segona fase constructiva també s’observa en
la reducció de l’amplària original de la porta i l’escapçament de l’arc rebaixat de rajola que l’habilita.
Conserva la coberta que és de teula moruna a doble aiguavés.
La façana té una disposició simètrica amb una porta i tres finestres repartides a la planta superior.
Les dimensions de l’habitatge són d’uns 14,75 m per 4,55 m amb unes dimensions totals de 14,75
m per 20,35 m.
La fàbrica del conjunt arquitectònic, en general, és de maçoneria irregular, però, amb filades
definides, i travada en morter de calç i arena. Conserva davall de la zona d’aixopluc del ràfec de la
coberta l’arrebossat de morter. El mur de tanca del corral té una amplada de 45 cm i es veuen
clarament les diferents tongades de construcció, com si s’hagués utilitzat encofrat. Les cantonades
semblen reforçades amb pedres de grans dimensions.
El grau de destrucció del conjunt és avançat a la zona del corral amb perímetres de murs
desapareguts i cobertes caigudes. A l’interior de l’habitatge podem observar actes vandàlics i
manca de manteniment que han afectat greument a les distribucions i construccions interiors.
El mas deu d’haver estat abandonat d’antic, almenys pel que fa com a residència habitual, com es
pot deduir de l’existència de grafits i gravats amb dates de les darreries del s. XIX (la més antiga
observada de l’any 1868). També s’observen d’altres com noms de persona, operacions
matemàtiques i recomptes (estos darrers són típics de l’activitat ramadera). En definitiva, sembla
que poc després de deixar de ser habitada de manera continua, fou emprat, l’habitatge, com a
corral també.
Es tracta, en definitiva, de l’únic exemplar conservat de corral associat a un habitatge rural del
terme, que es localitza a la part de muntanya del mateix, ja en el pas cap a l’interior via el terme veí
de Borriol. Es desconeix si estava relacionat amb una activitat de ramaderia més intensiva no
hereva de la tradició pecuària medieval i moderna.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni agrícola / estructures de pedra en sec - corrals
Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XVIII / XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

MARTÍNEZ, F.; PALANCA, F. (1991): Utillatge agrícola i ramaderial, Temes d’Etnografia Valenciana
(II), València, Edicions Alfons el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

CORRAL DEL COLL DE RACA (MAS DE QUIQUERETES)

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-82

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Corral (a conservar) / material / mal estat
2 - Mas (a conservar) / material / mal estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CORRAL DEL COLL DE RACA (MAS DE QUIQUERETES)
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-82

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

CORRAL DEL BARRANC DEL MALVESTIT

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-83

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

744176

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

12900A09700013, 12900A09700014, 12900A09700015, 12900A09700016,

FOTOGRAFIA GENERAL

4430980

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

CORRAL DEL BARRANC DEL MALVESTIT

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-83

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

El que s’ha identificat com a “corral” a la vora del barranc del Malvestit, podria tractar-se
d’un espai fossilitzat de refugi per al descans del ramat del tipus bovalar, mallada o assester
ja en desús.
Es tracta d’un polígon de grans dimensions (al voltant de 1,3 ha) localitzat al capdamunt
d’una de les cingleres del barranc referit i la rambla de la Viuda, que en este punt és encara
una via pecuària tradicional, la Canada Reial de Saragossa, afectada per la construcció del
pantà de Maria Cristina. El fet d’estar entre la rambla de la Viuda, per on passa l’assagador,
i el barranc del Malvestit, fa que queda elevat respecte del territori circumdant.
El polígon és un perímetre tancat construït, almenys pels costats occidental i meridional, per
un mur de pedra en sec d’una alçària màxima de 1,75 m (de la roca, sobre la qual
s’assenta, fines el coronament), tot i que per l’interior és menor com a conseqüència de
l’aportament de terres per al conreu agrícola i la sedimentació generada pel propi pas del
temps.
L’amplària del mur arriba a ser de fins a 1,35 m, amb pedres de grans dimensions en les
cares externes i reble menor a l’interior. En definitiva, vista la disposició de tancament
respecte de la rambla, podria tractar-se d’una mena de tanca per evitar la dispersió i
caiguda del ramat que faria allí assestaria.
Actualment, el mur de tanca ha patit destruccions interessades, col•lapses pel pas del
temps i transformacions per adaptar petits refugis de caçadors. A l’interior del mateix, la
superfície és plana i erma o està ocupada per massa boscosa en creixement. Es poden
observar particions de l’espai interior mitjançant l’existència de murs de pedra en sec que
són de difícil interpretació.
Este tipus de recinte és molt habitual a comarques muntanyenques de l’interior com ara els
Ports i l’Alt Maestrat. Però este cas del terme de Castelló és l’únic conegut.
El fet de no haver estat trencat per a la seua transformació, podria estar assenyalant la
voluntat de preservar este espai. Però, la transformació en camps de conreu continua sent
la seua principal amenaça, a banda del col•lapse del mur de tanca per la manca de
manteniment.

Tipus d'element etnològic: Patrimoni agrícola / estructures de pedra en sec - corrals
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XI / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

MARTÍNEZ, F.; PALANCA, F. (1991): Utillatge agrícola i ramaderial, Temes d’Etnografia Valenciana
(II), València, Edicions Alfons el Magnànim – Institució Valenciana d’Estudis i Investigació.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

CORRAL DEL BARRANC DEL MALVESTIT

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-83

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Tancat de pedra seca (a conservar) / material / deficient

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Restauració / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CORRAL DEL BARRANC DEL MALVESTIT
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-83

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

CASETA DE PEONS DE CAMINS DE L'ANTIGA N-340

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-84

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

000910200YK53C,
12900A12609005

FOTOGRAFIA GENERAL

753148

4434143

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

CASETA DE PEONS DE CAMINS DE L'ANTIGA N-340

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-84

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Les primeres casetes de peons de camins foren construïdes a partir de 1759. Tot i que este
exemplar no es correspon a aquella primera tongada, sense dubte fou construïda, com
totes elles, per allotjar les famílies dels peons de camins encarregats del manteniment de
l’antiga N-340 als quilòmetres que tenia assignats en este cas.
Estes construccions foren dissenyades amb la major economia de mitjans i sense cap
disseny estètic superflu. Bàsicament havien de ser higièniques i estar sanejades.
La caseta d’esta carretera, sobre l’antic Camí de Barcelona, es localitza en un punt
d’inflexió que li possibilita una gran visió de la via. El conjunt d’edificis està format per una
caseta inicial, amb la façana situada vora la carretera, a la que varen anar unint-se altres
estances auxiliars que s’anaren distribuint al voltant d’un pati central que al final acabà
tancat.
La caseta inicial té unes dimensions de 11,4 m de façana principal, per on s’accedeix a la
mateixa, i 8,6 m de costat. El conjunt unificat fa 17,5 m de façana i 20 m de fondària. En el
lateral septentrional es pot observar encara una porta amb rampa de càrrega per a
camions.
L’edifici principal està construït amb murs de maçoneria amb arrebossat exterior encalat
sobre sòcol. La coberta original era de teula moruna a doble aiguavés. La façana de l’edifici
original és simètrica amb una porta i dos finestres i dos cartel•les reservades per a
informació dels usuaris de la carretera. Sobre la porta s’hi pot llegir un rètol que diu
“PEONES CAMINEROS”. Al costat sud també conserva una cartel•la indicativa.
En general, des de l’exterior, la caseta de peons de camins i el conjunt d’edificis associats
presenten un estat de conservació acceptable.

Tipus d'element etnològic:

Equipaments tècnics col·lectius, comunicacions i obres / camins i carreteres -caseta de peons

Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XIX - XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

CASETA DE PEONS DE CAMINS DE L'ANTIGA N-340

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-84

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Caseta (a conservar) / material / acceptable
2 - Dependències annexes (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CASETA DE PEONS DE CAMINS DE L'ANTIGA N-340
BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-84

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

CASETA DE PEONS DE CAMINS DE LA CARRETERA DE L'ALCORA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-85

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

9611539YK4391S

FOTOGRAFIA GENERAL

749474

4430895

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

CASETA DE PEONS DE CAMINS DE LA CARRETERA DE L'ALCORA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-85

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS

Les primeres casetes de peons de camins foren construïdes a partir de 1759. Tot i que este
exemplar no es correspon a aquella primera tongada, sense dubte fou construïda, com
totes elles, per allotjar les famílies dels peons de camins encarregats del manteniment de la
carretera de l’Alcora als quilòmetres que tenia assignats en este cas.
Estes construccions foren dissenyades amb la major economia de mitjans i sense cap
disseny estètic superflu. Bàsicament havien de ser higièniques i estar sanejades.
La caseta d’esta carretera, sobre l’antic Camí de l’Alcora, es localitza en una recta que li
possibilita una gran visió de la via. El conjunt d’edificis està format per una caseta inicial,
amb la façana ubicada a la vora de la carretera, a la qual s’afegiria una estança auxiliar en
la part del darrere i separada de la primera que deixà una mena de pati obert al mig. Més
tard les dos estances s’unirien amb un tancat.
La caseta inicial té unes dimensions de 12,9 m de façana principal, per on s’accedeix a la
mateixa, i 8,2 m de costat. El conjunt unificat fa 12,9 m de façana i 16,8 m de fondària. Al
costat de l’entrada principal es poden observar les restes d’un possible moll de càrrega per
a camions semisoterrat.
L’edifici principal està construït amb murs de maçoneria amb arrebossat exterior i pintat
amb cal sobre sòcol amb possibles cantoneres de rajoles massisses. La coberta és de teula
moruna a doble aiguavés. La façana de l’edifici original és simètrica amb una porta i dos
finestres i dos cartel•les, originalment, reservades per a informació dels usuaris de la
carretera (una d’elles a estat substituïda per un altra de menors dimensions que diu:
“CASTELLON”.
Sobre la porta s’hi pot llegir un rètol que diu “PEONES CAMINEROS”. Al costat oest hi ha
una cartel•la indicativa que diu “A CASTELLON 3 K”. Al costat oposat hi ha un altre que
dóna doble informació: “A ALCORA 16 K” i “A LUCENA 30 K”.
En general, des de l’exterior, la caseta de peons de camins i el conjunt d’edificis associats
presenten un estat de conservació acceptable, però en constant degradació per la manca
de manteniment. A la coberta sí que s’observa un xemeneia caiguda.

Tipus d'element etnològic:

Equipaments tècnics col·lectius, comunicacions i obres / camins i carreteres -caseta de peons

Tipus de jaciment:

Cronologia:

s. XIX - XX

Adscripció cultural: Contemporània
Registre de materials:

Lítics

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

CASETA DE PEONS DE CAMINS DE LA CARRETERA DE L'ALCORA

Classe:

Codi:

BC (Element Catalogat)

C-E-85

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Caseta (a conservar) / material / acceptable
2 - Dependències annexes (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / urgent
2 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.3
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.

Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

CASETA DE PEONS DE CAMINS DE LA CARRETERA DE L'ALCORA

BC (Element Catalogat)

Codi:

C-E-85

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

SÉQUIA MAJOR I XARXA DE SÉQUIES

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-86

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

FOTOGRAFIA GENERAL

---

---

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

SÉQUIA MAJOR I XARXA DE SÉQUIES
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-86

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
L’origen de la séquia Major de Castelló, tant el seu disseny com la construcció, cal remuntar-lo a l'època islàmica i, pe
això, anterior a la mateixa fundació de Castelló en el segle XIII, en temps del rei Jaume I.
Esta primera séquia Major de Castelló tenia el seu assut en l’esmentat riu. El traçat i recorregut de la séquia es realitza
sobre una antiga zona deltaica en progressiu desnivell cap al nord. La séquia Major segueix el seu curs serpentejant just
per damunt de la cota de nivell dels 30 m, fins a arribar aproximadament a l'altura del barranc de Fraga, en terme d
Castelló, per a realitzar una lleugera inflexió cap a llevant i descendir uns tres metres al seu pas per l'antiga muralla de l
ciutat.
Després de passar la vila, la séquia es divideix en dos: la séquia de Coscollosa, que discorrerà per dalt, esgotant la cot
dels 25 m i finalitzarà en el barranc de la Magdalena, en la cota dels 20 m; mentrestant, per sota discorre la séquia Majo
que finalitza en el molí la Font, just sobre el naixement d'aigua de la Font de la Reina, per sota de la cota de 10 metre
sobre el nivell del mar.
Al llarg d'este recorregut la séquia ha de salvar una sèrie d'accidents orogràfics com el barranquet —que divideix els
termes actuals d'Almassora i Castelló—, el riu Sec al seu pas per la segona població, o el barranc de la Magdalena quas
al final del seu trajecte. En qualsevol cas, l'enginyeria hidràulica va pensar i construir diferents solucions arquitectòniques
que permeteren salvar els desnivells per mitjà d'aqüeductes i canos i fer arribar l'aigua el més lluny possible.
La morfologia actual del sistema de séquies de Castelló disposa d'una séquia que circula per una cota més baixa i abraça
les terres més pròximes al llit del riu –la d'Almalafa, que també se la denomina a principis del segle XV cequia Jussana de
Castelló–, i una altra séquia que discorre per la cota més elevada, abraçant el màxim possible de terres que li permet l
circulació per gravetat de l'aigua, circulant sobirana i envoltant el subsistema inferior –en este cas, la séquia Major de
Castelló–. Així doncs, es tracta del disseny i desenrotllament d'un entramat bàsic de canals que permeten abastir tota la
zona i, posteriorment, a partir de les zones regades de cada nucli de població dispers, procedir a un aprofitament i una
transformació progressiva.
El recorregut descrit no va sofrir canvis durant segles. Estos van arribar amb l'ampliació del tram inicial, en traslladar
l'assut aigües amunt de la confluència del riu Millars amb la rambla de la Viuda, i amb la construcció del nou traçat des de
la Casa de les Reixes en 1789, que separava definitivament les aigües de reg dels termes municipals de Castelló
Almassora. Quant al recorregut històric d'esta séquia Major, també durant segles ha estat un canal tradicional construït de
terra i sobre la terra. Com en qualsevol altre sistema de reg valencià, ha comportat treballs anuals de manteniment
neteja, així com més ocasionals obres de reparació, tant per ruptures o inundacions com pels conflictes entre comunitats
entre llauradors per haver variat amb el temps les grandàries i les dimensions dels partidors d'aigua, la qual cosa
provocava alteracions en el cabal corresponent a cada un.
Estos partidors, denominats en la documentació medieval ulls, eren l'única part realitzada amb argamassa i pedra picada
amb la intenció d'ajustar el pas corresponent d'aigua (“en el loch hon es pren molla fil.la d’aygua ... sia feyt hul de la forma
e de la granea de.l ort ... [d’argamassa e de pedra picada]”). D’altra banda es troben els partidors fixos o llengües que
dividien el cabal de la séquia en parts proporcionals assignades a les noves séquies que es creen. Estos elements també
estaven construïts amb carreus per tal d’evitar fraus en les proporcions assignades.
Esta séquia, amb tots els seus braços, permetia regar, amb les 17’2 files de les 60 en què es va fixar el cabal del riu, una
extensió pròxima a les 30.000 fanecades (unes 2.500 Ha), encara que mai es va arribar a regar tota esta extensió de terra.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / aigua - séquies
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XI / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
GARCIA, V. (1994): Derechos históricos de los pueblos de la Plana a las aguas del río Mijares, Castelló, Diputació de Castelló.
GLICK, Th. F. (1988): Regadío y sociedad en la Valencia medieval, València, Del Cenia al Segura.
GUINOT, E.; SELMA, S. (2002): Las Acequias de la Plana de Castelló, València, Generalitat Valenciana.
JAUBERT DE PASSÀ, F. (1844): Canales de riego de Cataluña y Reino de Valencia, València, Imprenta de B. Monfort, 2 vols.
LLORÍA, R.; SELMA, S. (2014): “Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià”. Revista Millars. Espai i Història, XXXVII, Castelló
de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 17-34.
MARCO, J.; MATEU, J.; ROMERO, J. (1994): Regadíos históricos valencianos, València, Conselleria d’Agricultura.
OBIOL, E. (1985): L’aprofitament de l’aigua a l’Horta del Millars, Castelló, Diputació de Castelló.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

SÉQUIA MAJOR I XARXA DE SÉQUIES
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-86

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Traçats i caixers de les séquies (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Rehabilitació / alta / urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.

DOCUMENTS GRÀFICS

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

PGE

Ortofoto

Cadastral

SÉQUIA MAJOR I XARXA DE SÉQUIES
BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

Codi:

C-E-86

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

XARXA DE CAMINS/QUADRA

Classe:

Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-87

DADES ADMINISTRATIVES I NIVELL DE PROTECCIÓ
Titularitat:

Privada
Pública

Catalogació: Individualitzada
Conjunt

Organisme i adreça postal:

Nivell general de protecció:
Integral
Parcial
Ambiental
Tipològica

EMPLAÇAMENT: DADES GEOGRÀFIQUES I CADASTRALS
Terme Municipal: Castelló de la Plana

Plànol 1:10.000

Ref. cadastral:

(Polígon i parcel·la)
(p) = afecció parcial

FOTOGRAFIA GENERAL

---

---

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XARXA DE CAMINS/QUADRA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-87

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
Castelló té una sèrie de camins anomenats “quadra” que configuren veritables xarxes de comunicació articulades, amb
camins rectes i traçats paral•lels. Es troben totes elles en el secà del terme municipal, però distribuïdes en tres grans
sectors diferenciats. Es tracta de l’evidència de parcel•lacions geomètriques medievals que abasten una superfície
considerable de terres, i feta amb la voluntat d’ordenar l’espai agrari que quedà fossilitzada en el paisatge rural al llarg del
segles.
Si s’atenen les observacions de F. Arasa, es podrien establir tres sectors, un al NO de la ciutat, en la partida Bovalar
aproximadament entre el camí del Romeral al nord i el riu Sec al sud. Un altre al SO de la ciutat, en les partides Marrada
Estepar i emmarcat pel riu Sec al nord, el camí de la Cova del Colom o Via Augusta a l’oest i el terme d’Almassora al su
I un altre més a l’O de la ciutat encara, en la partida de Benadressa, des del camí de la Cova del Colom a l’est fins
barranc del Malvestit a l’oest.
El primer sector està constituït per quatre camins paral•lels, tres dels quals conserven topònims numerals, i uns altres tres
de transversals. La distància aproximada que separa estos camins és de 375/400 m i en les transversals 600 m.
La relació de les quadres és la següent: Quadra del Borriolenc, Quadra Segona o del Jefe, Quadra Tercera, Quadra
Quarta o de Sanxo, i les transversals Quadra de Colomer, Quadra de la Penyeta i Quadra dels Mestrets.
El segon sector el configuren un seguit de deu camins, majoritàriament paral•lels. Els més propers a la ciutat ja han esta
absorbits en la trama urbana (com ara la quadra de la Sequiota que ha passat a ser la Gran Via). Les distàncies qu
separen estos camins és de 360/390 m per a les més occidentals, i un poc menys en les més properes a l’horta. Els
camins que travessen este sector en sentit transversal són el de Fadrell, i el de Palos o carretera de Ribesalbes juntamen
amb els que fan de límits, el Vell de l’Alcora i el de la Ratlla d’Almassora.
La relació de les quadres és la següent: Quadra del Pi Gros, Quadra de la Sequiota, Quadra de l’Armelar, Quadra d
Gimeno, Quadra Lairón o del Maset o de la Salera, Quadra del Saboner, Quadra del Morteràs o dels Cubs o del Depòsi
Quadra de la Torta o del Sargent, Quadra de Cassanya o de la Costa i Quadra de na Tora.
El tercer sector el configuren onze camins majoritàriament paral•lels. Només el camí Vell de Ribesalbes travessa el secto
de forma transversal, convertint-se en un eix fonamental. Val a dir que aspectes formals com l’orientació, l’equidistància
el traçat rectilini dels camins es va perdent a mesura que s’allunyen cap a l’oest. La distància que separa estes quadres és
de 340/400 m. La relació de les quadres és la següent: Quadra o camí de la Cova del Colom, Quadra de Ros o de l’Aljub
de Coll de ferro, Quadra de l’Assagador o de Portolés, Quadra de Breva o de Pere Pasqual, Quadra de Giner o de
Velluter, Quadra de Crussado o de Català, Quadra de Donyana, Quadra i camí del Negrer, Quadra de Cuquerolla, Quadra
de Villalon i Quadra del Menut o camí del Sequier.
La xarxa de camins quadra, a grans trets, és d’origen medieval. Indicar que, tret de primer sector, els altres no disposen
de camins perpendiculars que dibuixen retícules ortogonals. La distància de 355 m seria coincident amb el costat que
correspon a quatre jovades, mòdul utilitzat en la parcel•lació. O si es pren de referència la corda de soguejar (mesura
lineal agrària valenciana), 9 cordes fan uns 367 m, distància que s’aproxima a la que separa les quadres.
El terme quadra segurament fa referència a la forma geomètrica del parcel•lari resultant en la divisió agrària. Amb el pas
del temps la denominació de quadra es degué estendre a altres camins que originàriament no ho foren.
En qualsevol cas, la fossilització en el paisatge agrari i la singularitat que representa un fenomen agrimensor com este pe
al terme de Castelló mereix ser protegit, conservat i posat en valor.

Tipus d'element etnològic: Equipament tècnics col·lectius, comunicacions i obres / camins i carreteres - altres
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XIV / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS
ARASA, F. (2003): “Els camins anomenats quadra i les parcel•lacions medievals del secà castellonenc”, en
AADD: El cas del secà. “De la Magdalena a l’Estepar”, Castelló de la Plana, Associació Cultural Colla
Rebombori, p. 9-18.
GUIMENO BETÍ, L.; ARASA GIL, F. (1993): La toponímia del terme municipal de Castelló de la Plana,
Castelló, Ajuntament de Castelló de la Plana.

CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:
Classe:

XARXA DE CAMINS/QUADRA
Codi:

BRL (Espai Etnològic d'Interés Local)

C-E-87

COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Traçats dels camins (a conservar) / material / acceptable

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.
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CATÀLEG DE PROTECCIONS. Municipi: CASTELLÓ DE LA PLANA
SECCIÓ CULTURAL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Denominació:

EL PINAR DEL GRAU

Classe:

Codi:

BRL (Jardí Històric Local)

C-E-88

DESCRIPCIÓ GENERAL I DADES CULTURALS
El bosc conegut durant segles com el Pinar del Grau de Castelló té uns orígens centenaris com a espai d’ús i
utilització humana per part de la població castellonenca. Va ser a finals del segle XIV quan l’aleshores senyor
de Castelló, Enric de Trastàmara, el va vendre al consell municipal, el qual, a partir d’aquell moment gaudí de
dos pinars de propietat comunal. Un estava situat al camí de València, ja passat l’antic convent de Sant
Francesc, que ha estat absorbit pel creixement urbanístic i industrial de la ciutat cap al sud. El segon pinar i
més important és el del Grau, que ha mantingut la seua existència fins a l’actualitat.
Sobre este pinar apareixen notícies repetidament en els Llibres d’Actes municipals dels segles XV a XIX que
fan referència a normés per al seu ús com a font de llenya i fusta per a la gent de Castelló; sobre vigilància per
a evitar tales indiscriminades; o intervencions periòdiques per a la seua protecció i conservació.
Històricament, els espais no cultivats d’un terme municipal podien ser usats pels veïns i veïnes per a obtenir
recursos materials per a la vida quotidiana, però a causa del creixement de la població va ser necessari acotar
espais concrets i regular-ne l’accés. Este és el cas del Pinar del Grau de Castelló, tal com poden ser les
deveses o espais acotats en molts altres pobles valencians durant l’època foral. I justament, este tipus
d’espais delimitats només han existit, funcionat i sobreviscut per la intervenció humana en el seu manteniment
i ús. El consell municipal i el veïnatge de Castelló han estat conscients d’esta realitat durant segles.
La Llei 4/98 del Patrimoni Cultural Valencià, defineix la figura del Jardí Històric com: “l’espai delimitat producte
de l’ordenació per l’home d’elements naturals, complementat o no amb estructures de fàbrica i estimat per
raons històriques o pels seus valors estètics, sensorials o botànics”.
Una definició que encaixa perfectament amb la situació del Pinar del Grau de Castelló. Es tracta d’un espai
delimitat per les regulacions del Consell Municipal de Castelló durant segles i mentre ha gaudit de la seua
propietat; la seua realitat física és resultat de l’ordenació humana d’un espai natural, el bosc de pins, modelat
segons els usos i aprofitaments permesos per les ordenances municipals del dit Consell Municipal de
Castelló. No està complementat per obres de fàbrica significatives, tot i que la regulació del sistema de
séquies i goles de la marjal té este significat, i evidentment és estimat per raons històriques per la ciutadania
de Castelló.
Este Pinar ha estat usat almenys els darrers dos-cents anys com espai concret de gaudi i festa per la gent de
Castelló, amb periòdiques visites anuals per a passar el dia en aquell lloc. A més, no s’ha d’oblidar la
presència del nucli dels pescadors del Grau adossat al pinar. Evidentment tot plegat és un valor antropològic i
cultural que han de saber valorar les generacions actuals com a mostra del patrimoni històric a preservar.

Tipus d'element etnològic:
Tipus de jaciment:

Cronologia:

Adscripció cultural: Medieval
Registre de materials:

Lítics

s. XIV / XX

Contemporània
Ceràmics

Metàl·lics

Ossos

Estructures

Altres

Altres materials mobles:
REFERÈNCIES DOCUMENTALS

SÁNCHEZ ADELL, J. (1982): Castellón de la Plana en la Baja Edad Media, Sociedad Castellonense
de Cultura, Castelló de la Plana.
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COMPONENTS PRINCIPALS
Número /

Identificació (valoració: - a conservar)
- irrellevant
- impropi

/

Caràcter: - material /
- ambiental
- tipològic

Estat de conservació: - bon estat
- acceptable
- deficient
- mal estat

1 - Pinar (a conservar) / material / bon estat

ACTUACIONS PREVISTES
Número /

Tipus: - manteniment
- rehabilitació
- restauració
- condicionament
- eliminació

/

Importància: - alta
- mitjana
- reduïda

/

Urgència: - urgent
- no urgent

1 / Manteniment / alta / no urgent

NORMATIVA
Normativa sectorial:
Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i Llei 5/2007, de 9 de febrer, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, article 58.5
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels
béns de rellevància local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana.
Normativa del Pla:
Determinacions generals del PGE referides a entorns de protecció i cauteles arqueològiques.
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RELACIÓ DE JACIMENTS ARQUEOLÒGICS DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA
1. Barranc del Malvestit
2. Camí de l’Algepsar
3. Camí de Sant Josep
4. Camí de Taixida
5. Camí de Vinamargo
6. Camí Vell de la Mar
7. Camí Vell de Ribesalbes
8. Canet
9. El Castell de la Magdalena
10. El Castellet
11. Coscollosa
12. Coscollosa/Senda de la Palla
13. Cova de la Seda
14. Cova de les Meravelles
15. En Riera/Ramell
16. Fadrell
17. La font de la Reina
18. La font de la Salut
19. Illa Grossa de Columbretes
20. La Joquera
21. Lledó
22. Mas de Boira
23. Mas de Rambla o de Torres
24. Necròpolis de Lledó
25. El pla del Moro
26. El pujol de Gasset
27. La quadra de Na Tora
28. Ramell
29. La Ruïsseta
30. Les Serretes
31. Taixida/Caminàs
32. Torre del Pla del Moro/Mas del Cigalero
33. Torreta d’Alonso
34. El Tossal Gros
35. La Travesseta
36. El Vallàs/Camí vell de la Mar
37. Vil•la romana del Camí de Vinamargo
38. Vinamargo
39. Vinamargo/Caminàs

40. Vinamargo/Orfens
41. Camí de les Vil•les/Font de la Reina
42. Camí de les Vil•les/Segon Canal
43. Caminàs/Censal
44. Coscollosa/Riu Sec
45. En Riera
46. L’alqueria de les Monges
47. Camí d’Almalafa
48. Camí d’Almalafa/Braçal del mig
49. Mas de Balado
50. Pujolet de Burgaleta
51. Racó d’Almalafa
52. Camí de la Costa
53. En Trilles
54. La font de la Rabassota
55. Gumbau
56. Necròpolis de la Magdalena
57. Necròpolis de la Senda de la Palla
58. Necròpolis ibèrica del Camí de Vinamargo
59. Platja de Vinatxell-Almalafa
60. Pujolet Almassorí
61. Pujolet de Matamoros
62. Pujolet de la Torre
63. Safra/Alqueria de la Torre o del Morrut
64. La séquia de l'obra
65. Caminàs
66. Via Augusta/Camí Real
67. Illes Columbretes/La Foradada
68. Illes Columbretes/Pedra Joaquim
69. El mur de calç (derelicte)
70. Roncabanes
71. Platja del Pinar
72. Riu Sec/Desembocadura
73. Primer recinte de muralles. S. XIII
74. Segon recinte de muralles. S. XIV
75. Tercer recinte de muralles. S. XIX
76. Torre del Pinaret
77. Nucli Historic Tradicional
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REIS LLORÍA ADANERO SERGI SELMA CASTELL U.T.E.
CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ETNOLÒGIC
DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA
PLÀNOL:

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DELS ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

54

EQUIP TÈCNIC:
SERGI SELMA CASTELL (arqueòleg)
REIS LLORÍA ADANERO (antropòloga)
FRANCESC XAVIER DUARTE MARTÍNEZ (arqueòleg)
RAMON MATAMOROS GRANEL (delineant)
JUAN MIGUEL GUILLAMÓN FABRA (delineant)

DATA:
JUNIO 2021

ESCALA:
1:15.000
NÚMERO:

PROMOTOR:

EXCEL•LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

I

ELEMENTS ETNOLÒGICS DEL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA
1. Panell ceràmic de Sant Vicent i Santa Bàrbara
2. Panell ceràmic de Sant Roc
3. Panell ceràmic de la Mare de Déu del Carme
4. Panell ceràmic de Santa Bàrbara
5. Panell ceràmic de Sant Josep
6. Panell ceràmic de Sant Tomàs d'Aquino
7. Panell ceràmic de Sant Josep
8. Panell ceràmic de l'antiga Fàbrica Diago
9. Panell ceràmic de la Vaqueria Belenguer
10. Panell ceràmic d'indulgències de la Puríssima
11. Panell ceràmic indicatiu de l'antic portal de la Puríssima
12. Xemeneia de rajola del Pou del Mas de Rambla
13. Xemeneia de rajola a la Quadra de Cassanya
14. Xemeneia de rajola del Pou Neptuno
15. Xemeneia de rajola de Censal
16. Xemeneia de rajola del Pou La Unión
17. Xemeneia de rajola de l'antiga Fàbrica Diago
18. Ermita de Sant Jaume de Fadrell
19. Ermita de Santa Maria Magdalena
20. Basílica de Lledó
21. Ermita de Sant Nicolau de Bari
22. Ermita de Sant Isidre i Sant Pere
23. Ermita de Sant Roc de Canet
24. Ermita de Sant Josep
25. Ermita de la Font de la Salut
26. Ermita de Sant Francesc de la Font
27. Antiga Ermita del Salvador
28. Ermita de Sant Joan del Riu Sec
29. Ermita de la Mare de Déu del Carme
30. Escut heràldic dels Vallés/Ferrer
31. Escut heràldic de Felip V
32. Escut heràldic de Carles II
33. Escut heràldic d'Isabel II
34. Escut heràldic dels Segarra (I)
35. Escut heràldic dels Segarra (II)
36. Escut heràldic del Baró de Benicàssim
37. Escut heràldic de la Cartoixa de Valdecrist
38. Escut heràldic dels Mas i Tosquella
39. Escut heràldic dels Tirado (I)
40. Escut heràldic dels Tirado (II)
41. Escut heràldic dels Andreu
42. Escut heràldic del Bisbe Salinas
43. Escut heràldic dels Casalduch
44. Escut heràldic de l'Orde de Sant Agustí (I)

5

45. Escut heràldic de l'Orde de Sant Agustí (II)
46. Peiró de Fadrell / Sant Francesc de la Font
47. Aqüeducte del Barranquet
48. Partidor de llengües de les séquies Major/Coscollosa
49. Partidor de llengües de les séquies Almalafa/Vinamargo
50. Partidor de llengües de les séquies Almalafa/Valero
51. Partidor del Sequiol
52. Ull de la Mitjana
53. Pantà de Maria Cristina
54. Aqüeducte del Barranc d’Almela
55. Aqüeducte del Barranc del Malvestit
56. Molí del Catxo o de paper
57. Molí del Salt de la Nòvia
58. Molí d'Ortells o de Rubio
59. Molí de Casalduch
60. Primer Molí
61. Molí del Mig o Mitjà
62. Molí la Font
63. Molí del Barranc o de Breva
64. Molí de Mercader
65. Bassa de cànem de Coscollosa
66. Bassa de cànem de Taixida
67. Bassa de cànem del Camí d’en Riera
68. Bassa de cànem del Camí Vell de Ribesalbes
69. Bassa de cànem de Censal
70. Bassa de cànem vora l'Avinguda Chatellerault
71. Bassa de cànem del Camí de la Travesseta
72. Bassa de cànem del Camí de Fadrell
73. Bassa de cànem de Rafalafena
74. Bassa de cànem del Caminasset del Torrat
75. Bassa de cànem del Camí la Plana
76. Aljub i capella de les Serretes
77. Font de la Reina
78. Forn de calç del Barranc de la Magdalena
79. Forn de calç del Barranc de la Torreta
80. Pedrera de les Serretes
81. Algepsar de la Font de la Salut
82. Corral del Coll de Raca (Mas de Quiqueretes)
83. Corral del Barranc del Malvestit
84. Caseta de peons de camins de l'antiga N-340
85. Caseta de peons de camins de la Carretera de l'Alcora
86. Séquia Major i xarxa de séquies
87. Xarxa de camins/quadra
88. El Pinar del Grau
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PLÀNOL:
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SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DELS ELEMENTS ETNOLÒGICS
EQUIP TÈCNIC:

DATA:
OCTUBRE 2020

SERGI SELMA CASTELL (arqueòleg)
REIS LLORÍA ADANERO (antropòloga)
FRANCESC XAVIER DUARTE MARTÍNEZ (arqueòleg)
JUAN MIGUEL GUILLAMÓN FABRA (delineant)

ESCALA:
1:2.000/16.000
NÚMERO:

II

PROMOTOR:

EXCEL•LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA
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