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Parcel·les cultivades:			
HI_Hortícola Intensiu
HD_Hortícola Diversificat
F_Fruiters
O_Ornamentals
Parcel·les sense cultivar:
A_Abandonat
G_Guaret
?_Per Determinar
AA_Altres Usos Agraris
ANA_Altres Usos No Agraris

USOS DEL SÒL

RESUM DE CODIS DE CAMP
USOS DEL SÒL

PARCEL·LES CULTIVADES

PARCEL·LES CULTIVADES

HORTÍCOLA INTENSIU

HORTÍCOLA DIVERSIFICAT

Codi Camp: HI

Codi Camp: HD

Definició:

Definició:

Són intensives aquelles parcel·les cultivades amb un únic tipus de
planta hortícola, per al consum humà principalment, la mateixa en
tota la parcel·la.

Són diversificades aquelles parcel·les cultivades amb diferents plantes hortícoles, per al consum humà principalment.

Claus:

Claus:

Si encara no s’ha sembrat o no ha eixit la planta com el diferencie?

Si encara no s’ha sembrat o no ha eixit la planta com el diferencie?

> Fixa’t en com està el camp llaurat. Normalment els camps d’hortícola intensiu són llaurats en cavallons uniformes i de la mateixa amplària en tota la parcel·la.

> Fixa’t en com està el camp llaurat. A vegades els camps d’hortícola
diversificat són llaurats en cavallons amb amplàries diferents.

Si l’acaben de collir vorem restes de la collita anterior.
Si no et queda clar classifica la parcel·la en la categoria “per determinar” i comprova-la en la següent eixida.

Si l’acaben de collir vorem restes de la collita anterior.
Si no et queda clar classifica la parcel·la en la categoria “per determinar” i comprova-la en la següent eixida.

PARCEL·LES CULTIVADES

PARCEL·LES CULTIVADES

FRUITER

ORNAMENTAL

Codi Camp: F

Codi Camp: O

Definició:

Definició:

Són parcel·les cultivades amb arbres que produeixen fruites, en l’Horta trobarem principalment caquiers o cítrics com tarongerars i mandariners.

Són parcel·les cultivades amb plantes per a fins ornamentals o per a
vivers, normalment flors, palmeres i certs tipus d’arbres.

Claus:

Claus:

Trobarem prou parcel·les de fruiters, sobretot tarongerar, abandonades. Algunes claus per diferenciar-les:

> Si són arbres o palmeres es diferencien fàcilment per l’altura i perquè normalment estan tots pegats dins de la mateixa parcel·la i resalten al paisatge.

> L’arbre no s’ha podat recentment, especialment la part baixa.
> Hi ha fruita al terra.
> Hi ha molta brossa al voltant dels arbres.
> Els marges i entrades d’aigua estan bruts i descuidats.

> Si són flors es diferencien pels colors.

PARCEL·LES NO CULTIVADES

PARCEL·LES NO CULTIVADES

ABANDONAT

GUARET

Codi Camp: A

Codi Camp: G
Definició:

Definició:
Parcel·la de terra sense cap ús, deixada de llaurar i conrear, vacant.

Claus:
> La terra sol estar compactada i esquerdada perquè fa temps que no
ha sigut llaurada.
> Pot haver-hi brossa alta, el que s’anomena “mala herba”.
> Els marges tendeixen a estar bruts i amb moltes “males herbes”.
> Els portells de la sèquia solen estan bruts o trencats.
> És fàcil que esdevinguen punts d’acumulació de fem o abocadors.
A vegades diferenciar-la d’un guaret és complicat, si no ho tens clar
classifica la parcel·la en la categoria “per determinar” i comprova-la
en la propera eixida. També pots preguntar a llauradors del voltant!

Terra de conreu que es deixa sense sembrar o cultivar durant un
temps per tal que descanse i recupere matèria orgànica i humitat.
S’utilitza molt en la rotació de cultius perque reposen els nutrients i la
composició química del sòl abans d’un altre temps de collita.

Claus:
> Les parcel·les solen estar llaurades, encara que sense cultivar.
> La terra sol estar més tova que en les parcel·les abandonades.
> Poden tindre brossa, de vegades són cultius de mostassa o alfalç.
També restes de la collita anterior.
> Poden trobar-se coberts de plàstics com a tècnica de desinfecció.
Si no tens clar la diferència classifica-la en la categoria “per determinar” i comprovar-la en la propera eixida. També pots preguntar a
llauradors del voltant!

PARCEL·LES NO CULTIVADES

PARCEL·LES NO CULTIVADES

ALTRES USOS AGRARIS

ALTRES USOS NO AGRARIS

Codi Camp: AA

Codi Camp: ANA

Definició:

Definició:

Parcel·les no conreades però utilitzades amb finalitats agràries, com
per exemple, un picador de cavalls, un magatzem agrícola descobert,
un magatzem de planter, un corral o una bassa de reg, entre d’altres.

Parcel·les no conreades però utilitzades amb finalitats no agràries,
com per exemple, un aparcament, un dipòsit de contenidors, una indústria, una hípica, un abocador o simplement una parcel·la formigonada.

Claus:

Claus:

PARCEL·LES NO CULTIVADES

PER DETERMINAR
Codi Camp: ?

Definició:
Classifiquem les parcel·les en aquesta categoria quan no sapiem
classificar-les en les altres.

Claus:
Les parcel·les amb aquesta categoria caldrien ser comprovades en les
següents eixides de camp.

1_Alqueria
2_Barraca
3_Caseta de ferramentes
4_Cebera
5_Cementeri
6_Edifici Religiós
7_Indústria
8_Molí
9_Motor
10_Nau
11_Torre Guaita
12_Transformador
13_Vil·la
14_Xemeneia
15_Altres

CONSTRUCCIONS

RESUM DE CODIS DE CAMP
CONSTRUCCIONS

CONSTRUCCIONS

CONSTRUCCIONS

ALQUERIA

BARRACA

Codi Camp: 1

Codi Camp: 2

Definició:

Definició:

Casa de camp amb terra de conreu, generalment de regadiu.

Habitació de parets i sòl de terra amb coberta de canyes i palla a dos
aigües, pròpia de l’horta de València.

Claus:

Moltes barraques han sofert variacions en la seua forma o materials,
sobretot en les cobertes, on la major part han sigut substituïdes per
materials com teules o xapes metàl·liques, però encara les podem
reconèixer per la seua tipologia.

> Si hi ha varies alqueries juntes formant un conjunt de cases, classifica-les una a una.

Claus:

CONSTRUCCIONS

CONSTRUCCIONS

CASETA DE FERRAMENTES

CEBERA

Codi Camp: 3
Definició:
Construcció tancada, normalment aïllada, de planta quadrada i amb
materials senzills que s’utilitza per emmagatzemar les eines del
camp i els tractors. Les seues dimensions variaran segons si té espai
per a els vehicles agrícoles o només per a les eines.
També classifiquem ací les casetes que hi ha al costat de les sèquies
i que serveixen per a guardar les posts de regar.

Claus:
> Hi ha casetes de ferramentes que tenen tipologia de nau industrial,
encara que amb unes dimensions menors, cal diferenciar entre una i
l’altra i classificar-la de la millor manera possible.

Codi Camp: 4
Definició:
Construcció que té com a finalitat emmagatzemar les produccions
de ceba dels camps per evitar que es facen malbé, especialment les
trobem a l’Horta Sud.
Són modestes, fonamentalment de fusta, amb mesures longitudinals
variables, però no massa grans. Tenen el sostre inclinat amb dues vessants i la base estreta i rectangular, inspirats en la barraca valenciana.
L’estructura principal està formada per pilars i llistons de fusta i coberta de teules, però en les primeres construccions s’utilitzaven canyes, palla i fang.

Claus:
> Moltes es troben en un regular estat de conservació ja que la gran
part s’han deixat d’utilitzar.

CONSTRUCCIONS

CONSTRUCCIONS

CEMENTERI

EDIFICI RELIGIÓS

Codi Camp: 5

Codi Camp: 6

Definició:

Definició:

En molts pobles vorejats per horta, el cementeri el trobem convivint
amb aquest espai.
Són edificacions opaques cap a fora, tancades, semicobertes amb
passadissos descoberts on a banda i banda trobem nínxols o altres
tipus de sepultures.

Generalment hi trobarem ermites, que són capelles situades fora
dels nuclis de poblament. Es tracta d’edificis de dimensions reduïdes, planta rectangular amb entrada central i coberta a dos aigües,
generalment. Amb motius religiosos com creus , fornícules o imatges
en panells ceràmics

Claus:

Claus:

> S’identifica fàcilment perquè sol estar indicat.
> Normalment estan vorejats per una tanca o mur d’obra i es veuen
de lluny per la presència de xiprers dins.

CONSTRUCCIONS

CONSTRUCCIONS

INDÚSTRIA

MOLÍ

Codi Camp: 7

Codi Camp: 8

Definició:
Edifici o edificis dedicats a la indústria, com per exemple, sequers,
llavaners de xufes, fabriques de pinsos...

Definició:
Els que trobem són hidràulics i s’accionaven per l’energia de l’aigua
de les sèquies. Constituïren elements essencials en el sistema d’explotació rural de l’Horta de transformació de la seua producció majoritària: els cereals (arròs i blat principalment).

Claus:

Cap al segle XX i amb la industrialització molts foren reutilitzats amb
altes funcions com molins d’oli, batans o paperers.

> Normalment son edificis de grans dimensions, opaques, amb estructures metàl·liques, sitges o naus annexes.

També solien ser la vivenda dels moliners.

Claus:
> Normalment una part de l’edificació està contacte amb el caixer
de la sèquia, amb arcs per on passa l’aigua, i la resta estan separades.
> A vegades hi trobem xemeneies.

CONSTRUCCIONS

MOTOR
Codi Camp: 9

CONSTRUCCIONS

M

NAU
Codi Camp: 10

Definició:

Definició:

Màquina d’elevació d’aigües que comença a utilitzar-se a partir de
la segona meitat del segle XIX. Front a les limitacions tècniques dels
pous tradicionals o les fonts, aquest artefacte podia aplegar a les capes freàtiques de major profunditat. Els primers motors funcionaven
a vapor, posteriorment s’utilitzaren els de gas pobre, i finalment els
d’electricitat. Per això en molts podem observar encara les xemeneies.

Construcció gran de tipus industrial, d’una sola planta sense divisions,
amb sostres alts i normalment amb estructura metàl·lica o de rajola.
La tipologia habitual és de coberta a dos aigües però hi ha variacions.
S’utilitza generalment com a magatzem industrial o fàbrica.

Claus:
> Casetes rectangulars, compactes, normalment aïllades, guarden
dins la maquinaria i eines necessàries per al seu ús i manteniment.
> Tenen una mena de torreta que sobreïx de la teulada on arriba la
línia elèctrica que permet el seu funcionament.
> A vegades podem trobar xemeneies al seu costat.

Claus:

CONSTRUCCIONS

CONSTRUCCIONS

TORRE GUAITA

TRANSFORMADOR

Codi Camp: 11
Definició:
Element arquitectònic de caràcter militar i defensiu.
A la línia costanera van proliferar, fóren aixecades com a defensa a
les incursions i atacs de corsaris, barbarescs i pirates al segle XVI. Per
prevenir aquests atacs es construïen aquestes torres amb funció de
talaia de vigilància i alhora defensives.
Formaven part d’una xarxa de torres que es comunicaven entre elles
a través de senyals lluminosos o sonors, per avisar dels possibles atacs.

Claus:
> En la comarca de l’Horta només hi trobem una a la patja del Puig,
a l’Horta Nord

Codi Camp: 12
Definició:
(Centre de transformació)
És un dispositiu elèctric que s’utilitza normalment per baixar la tensió
de la xarxa elèctrica. El trobarem prop dels nuclis urbans i protegits
dins d’una caseta, encara que abans en podíem trobar al exterior.

Claus:
> El diferenciem pels cartells d’alta tensió i generalment vorem que la
línia elèctrica entra dins de la caseta.
> A vegades també tenen una torreta per on entra la línia elèctica,
com els motors de reg, fixa’t bé per a no confondre’ls!

CONSTRUCCIONS

CONSTRUCCIONS

EN CONSTRUCCIÓ

Definició:

VIL·LA

XEMENEIA

Codi Camp: 13

Codi Camp: 14
Definició:
Pinacle buit, d’altura i secció variable, construït amb rajola ceràmica
i que anava associat directament a la generació de vapor per a dotar
de moviment a un motor i realitzar labors industrials en fàbriques
tèxtils, papereres, trilladores, motors de reg o rajolars, entre d’altres.

Claus:
Claus:

> Elements verticals que es diferencien fàcilment al paisatge.
> Actualment els podem trobar aïllats o al costat de l’edifici en el que
feien la seua funció, normalment substituïts per un transformador.

CONSTRUCCIONS

ALTRES
Codi Camp: 15
Definició:
Classifiquem en aquesta categoria qualsevol construcció que no estiga contemplada en el llistat anterior. Caldrà especificar-la amb un
nom i definir les seues característiques bàsiques.

Claus:

C_Canyar
Fi_Figuera
Ga_Garrofera
Ll_Lledoner
Llo_Llorer
Ol_Olivera
Om_Om
X_Xop
BE_Barreja d’espècies

VEGETACIÓ

RESUM DE CODIS DE CAMP
VEGETACIÓ

VEGETACIÓ

VEGETACIÓ

CANYAR

FIGUERA

Codi Camp: C

Codi Camp: Fi

Claus:
> Planta herbàcia amb fulles llargues i afilades, de 3 à 5 cm d’ample.
> Tiges aèries llenyoses que s’anomenen canyes, de 2 à 3 cm de diàmetre, molt rústiques, poden arribar als 10 metres d’alçada.
> Flors estan en una gran panícula d’espigues violàcies o grogues de
3-6 dm de longitud. Cada espigueta té una o dos flors.
> Forma grups densos en zones de dunes, aiguamolls i vegetació de
ribera.

Claus:
> Arbre de port baix i molta ombra, amb fulles caduques, grans, palmades-lobulades.
> Tronc llis i grisenc.
> Flors reunides en gran nombre dins un receptacle piriforme, carnós,
anomenat en termes botànics siconi (la figa), un fruit compost.

VEGETACIÓ

VEGETACIÓ

GARROFERA
Codi Camp: Ga
Claus:
> Arbre amb fulles perennes, compostes, contenen de 3-5 parells de
folíols.
> Tronc gruixut i generalment irregular, branques llargues i robustes.
> Fruit: baina de 10-20 cm de longitud, verda i marró quan madura.
> Flors agrupades, xicotetes, roges i sense pètals

LLEDONER
Claus:

Codi Camp: Ll

> Arbre amb fulles caduques, aspres al tacte, simples, alternes, ovades
o lanceolades, amb marge dentat, el pecíol llarg i la punta allargada.
> Tronc dret, llis i grisenc.
> Fruit comestible, xicotet, llis i rodó, amb molt pinyol i poca polpa,
verd abans de madurar i fosc-negre després.
> Flors xicotetes, sense pètals, molt pedunculades, color verd-groguenc.

VEGETACIÓ

VEGETACIÓ

OLIVERA

LLORER
Claus:

Codi Camp: Llo

Codi Camp: Ol
Claus:

> Arbre amb fulles perennes, de 10 x 4 cm aprox, color verd fosc i brillant a l’anvers i de to mat i més pàl·lid al revers.

> Arbre amb fulles perennes, lanceolades i estretes, verda per un costat i blanquecina per l’altre.

> Tronc llis i grisenc, branques verdoses i rectes.

> Tronc gris clar, ple de protuberàncies i fissures

> Fruit: és en baia, carnsa, ovoide, d’1 a 1,5 cm de longitud, aguda.

> Fruit xicotet i rodó, de color verd al principi i que després pot madurar cap al negre.

> Flors agrupades en inflorescències de 3-6 flors xicotetes i grogoses-blanquinoses.

> Flors xicotetes i blanques.

VEGETACIÓ

VEGETACIÓ

XOP

OM
Claus:

Codi Camp: Om

> Arbre frondós i de talla gran.
> Arbre amb fulles caducifòlies, alternes i serrades als marges, de manera simple o, més normalment, doble. Solen ser asimètriques a la
base.

Claus:

Codi Camp: X

> Arbre de fulles caducifòlies, simples, alternes i amb pecíols llargs,
habitualment amples i asserrades. Verdes per un costat i blanquecina per l’altre. Canvien el color abans de caure.
> Fruit amb forma de càpsula verdosa-marró, dins té llavors xicotetes
que semblen flocs de cotó.

> Fruit: és una sàmara rodona que surt abans que les fulles.

> Flors agrupades en forma d’espiga penjant, grans i vermelloses.

> Flors agrupades i sense pètals, vermelloses.

> El trobem molt en llocs al costat de corrents d’aigua.

VEGETACIÓ

BARREJA D’ESPÈCIES
Codi Camp: BE
Claus:
> Classifiquem com “barreja d’espècies” quan trobem prou arbres diferents en un mateix espai com per a que la seua classificació un per
un siga complicada i farragosa.

AGRESSIONS
RESUM DE CODIS DE CAMP
AGRESSIONS
Ab_Abocament
Ap_Aparcament
TP_Tanca Publicitària
AA_Altres

AGRESSIONS

AGRESSIONS

ABOCAMENT

APARCAMENT

Codi Camp: V

Codi Camp: XX

Definició:

Definició:

Lloc d’acumulació de fem, brutícia, runes o objectes voluminosos derivats d’abocar-los il·legalment de forma contínua.

Lloc d’estacionament de cotxes, que amb l’ús sistemàtic es torna permanent, en principi sense tindre cap autorització.

Claus:

Claus:

> Es solen trobar en parcel·les o llocs poc utilitzats o abandonats i
prop de zones accesibles, camins i núclis de població.

> Ocupant parcel·les no utilitzades.
> Prop d’indústries o serveis (restaurants, orxateríes, picaders de cavalls, horts d’oci...) dins de l’horta.

AGRESSIONS

AGRESSIONS

TANCA PUBLICITÀRIA

ALTRES

Codi Camp: V

Codi Camp: XX

Definició:

Definició:

Panell de grans dimensions amb contingut publicitari, suportades
amb una estructura metàl·lica que es col·loca normalment sobre
parcel·les al costat de les grans vies de comunicació i que produeixen
un fort impacte visual en el paisatge.

Utilitzem aquesta categoria quan la variable no tinga lloc en cap de
les altres.

Claus:
Claus:
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