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Antecedents 

La Federació d’Associacions de Veïns de València, en carta de la seua 

presidenta Dª María José Broseta Serrano de data 3 d’abril de 2007, núm. 405  de 

Registre d’entrada al Consell Valencià de Cultura del 13-4-07, es dirigeix al 

President del C.V.C. mostrant la seua preocupació per l’estat de la barraca 

valenciana situada en la Carrera del Riu núm. 283, en la pedania de Pinedo de la 

ciutat de València, sobre la que l’Associació de Veïns de Pinedo ja ha manifestat el 

possible deteriorament i perill de pèrdua. 

 

 El President del C.V.C. envia la petició a la Comissió de Promoció per tal que 

eleve l’informe pertinent. Aquesta Comissió, en la seua reunió del mes de maig, 

encomana al membre Sr. Huguet Pascual la tasca. 

 

Consideracions 

 El Consell Valencià de Cultura va aprovar en el Ple de 26 de maig de 2003 

un informe sobre les barraques valencianes en el que es feia esment del greu perill 

per a la supervivència d’aquest tipus singular de construcció de l’Horta valenciana. 

En eixe escrit es deia, per exemple: .....en 1915, según resulta del documentado 

estudio elaborado por el arquitecto D. Víctor Gozálvez Gómez, eran muy numerosas 

las barracas existentes en Valencia y su entorno, tanto las de “huerta” como las de 

“población”,.......Puede decirse que en el Cabanyal, entonces poblado 

independiente, las barracas ocupaban calles enteras./ Y ello pese al trágico incendio 

que, en mayo de 1875, comenzó en una de las barracas de la calle S. Roque 

propagándose con rápidez a las inmediatas y destruyendo más de 

doscientas.........../  Ha sido en estos últimos cuarenta o cincuenta años cuando las 

barracas desaparecieron progresivamente........../ De los datos expuestos a la 

Comissió de Llegat por los representantes de la Universitat Politécnica, resulta que 
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en la actualidad son apenas veinte las barracas que quedan en la huerta; la 

mayoría de ellas en estado de ruina y próximas a su demolición..... 

 

 Amb posterioritat a la realització de l’informe esmentat hem conegut, pels 

mitjans de comunicació o per indagació pròpia, que algunes de les barraques que 

en 2003 encara es mantenien en peu han estat enderrocades. Reduïnt-se 

considerablement la vintena d’edificis ressenyats. 

 

 Ja en aquell informe, iniciat a proposta del que fou membre del C.V.C. 

Fernando Vizcaíno Casas, es recomanava als ajuntaments interessats (també a la 

Conselleria de Cultura i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies) la 

conveniència de declarar Be de Rellevància Local aquestes construccions: ..........b) 

Que se plantee a las administraciones locales, caso del ayuntamiento de Valencia y 

otros municipios del área, la necesidad dedeclarar como Bien de Relevancia Local 

aquellas barracas..... 

 

 També s’indicava la necessitat d’una normativa legal per tal de salvar els 

últims exemplars: ..........reiterar que si no se logra una urgente normativa legal o 

actuación administrativa que impida la destrucción de las barracas, todo el proyecto 

resultarà inútil........ 

 

 

Conclusions 

 1).- Tot i l’informe que ja va lliurar el Consell Valencià de Cultura en 2003, 

així com les diverses manifestacions que des de la pròpia Presidència de la 

institució s’han realitzat (vd.: declaracions del President del C.V.C. el 30-11-06), 

considerem que cal salvar absolutament totes les barraques que actualment encara 

es mantenen en peu, tant en el terme municipal de València com en els dels 

voltants. 

 

 2).- Com ja s’indicava en l’informe de 2003 esmentat cal una normativa 

legal al respecte però sense oblidar que l’actuació administrativa pot servir en 

determinats moments, donada la seua rapidesa i facilitat, per aturar accions que 
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podrien ser lamentables i pernicioses en la recuperació o manteniment del 

patrimoni. 

 

 3).- La modificació, de la Llei 4/1998 de 11 de juny del Patrimoni Cultural 

Valencià, del 9 de febrer de 2007 (DOGV núm. 5449 de 13-2-07) en la Disposició 

Adicional Quinta a la llei indica que tenen la consideració de Be de Rellevància Local 

totes les barraques de l’Horta de València i per tant tot el suport legal 

corresponent. 

 

 4).- Conseqüentment en el cas concret de la barraca situada en la Carrera 

del Riu núm. 283 eixa consideració de Be de Rellevància Local li permet tots els 

recolzaments per mantenir-la en el seu estat original.  

 

 5).- Aquest Informe s’enviarà a la Federació d’Associacions de Veïns de 

València (entitat peticionària), a l’Ajuntament de València, a la Conselleria de 

Cultura, Educació i Esport i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

 

  

 


