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Església Parroquial de Santa Maria [1]
L'Església Arxiprestal de Santa Maria ocupa el lloc on, després de l'ocupació cristiana,
es va construir un temple, probablement damunt de l'antiga mesquita islàmica que va
sofrir els efectes del ter...
Municipio:
Ontinyent [2]

Església Parroquial del Salvador [3]
L'església respon als cànons de l'estil renaixentista, amb una torre robusta i ferma de
fàbrica de maçoneria i carreus amb dos cossos. En el seu interior es pot visitar la
Capilla del Natzaré, de pri...
Municipio:
Titaguas [4]

Església Parroquial del Salvador [5]
El temple, compost d'estil gòtic primitiu, va iniciar la seua construcció en el segle XIII
quan Jaume I mana repoblar el raval de Murviedro al cavaller templer Dionisio de Sant
Feliu i edificar el te...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [6]

Església Parroquial dels Sants Joans [7]
Sobre una antiga ermita medieval es va alçar el temple, d'estil neoclàssic. Del gòtic
conserva una capella, situada als peus de la torre campanar.
Municipio:
Cullera [8]

Església Parroquial Sant Joan Baptista de Manises [9]
Començada a construir-se en 1734, esta església va ser inaugurada el 14 d'agost de
1751, amb l'acte processional del trasllat del Santíssim Sagrament del vell temple al
nou. Un dels elements construc...
Municipio:
Manises [10]

Exconvent de La Puríssima [11]
La fatxada de l'antiga església del convent encara conserva un interessant conjunt de
taulellets.
Municipio:

Albaida [12]

Exconvent de Santo Domingo [13]
Les instal·lacions, per a les quals s'ha previst una profunda restauració, van sofrir
importants danys fa uns anys quan es va derrocar part de l'edifici. El grup arquitectònic
estava format pel refec...
Municipio:
Xàtiva [14]

Fatxada de l'antiga fàbrica de ceràmica de Juan Bautista Huerta Aviñó, El Arte [15]
Els temes principals dels panells fan referència al bon comerç: representat per Mercuri
i els seus atributs; a la productivitat: present en les banyes de l'abundància dels quals
ixen infinitat de pec...
Municipio:
Manises [10]

Fatxada de l'antiga fàbrica de Francisco Valldecabres [16]
D'estil neogòtic, esta fatxada està inspirada en la portada principal de la Llotja de
València, i utilitza per a la seua composició elements tan característics del conegut
edifici medieval com els me...
Municipio:
Manises [10]

Fatxada del Mercat Municipal Els Filtres [17]
Fatxada de l'actual mercat municipal d'Els Filtres, que rep el seu nom per estar ubicat
al costat del que van ser els antics filtres per a depurar l'aigua que provenia del riu
Túria. En la fatxada ve...
Municipio:
Manises [10]

Font Reial de les 25 Canelles [18]
Una anàlisi de les fonts que es troben en la zona urbana de Xàtiva demostra la
importància de l'arquitectura de l'aigua al llarg de la història local. Així, es poden trobar
sortidors de diferents est...
Municipio:
Xàtiva [14]

Fonts d'Albaida [19]
Són moltes les fonts del nucli urbà entre les quals destaquen la del carrer beat Nicolau
Factor, del segle XVII, i les situades al costat del parc de la Glorieta, la font del Lleó,
del XIX, i la font...
Municipio:
Albaida [12]

Forn de la Vila [20]

Antic forn medieval. És un edifici escalonat que presenta una estructura d'arcs
diafragmàtics ogivals. Té un forn per a la cocció del pa amb un arc de mig punt i una
volta de quadrant d'esfera. En la...
Municipio:
Llíria [21]

Fort de Las Pedrizas [22]
El fort va haver de servir com a resguard dels atacs dels moriscos. Actualment està en
ruïna encara que encara es distingix el seu recinte murallat i les troneres.
Municipio:
Bicorp [23]

Fortí o Torre del Grau Vell [24]
També anomenat Grau Vell és un conjunt defensiu que compta amb magatzems i
cavallerisses i que va haver de pertànyer al sistema de defensa coster del Grau de
Sagunt. L'edifici és quadrangular i robus...
Municipio:
Sagunt/Sagunto [6]

Horno Medieval [25]
Forn comunal del segle XIV. Va començar l'activitat en 1351 i va deixar d'utilitzar-se a
penes fa cinquanta anys.
Municipio:
Aras de Los Olmos [26]
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