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Agraïments: a Ricard Bañó Armiñana, Carme Barceló Torres, Alejandro Barber Miró, Indalecio Carbonell Pastor, Fina Girbés Nàcher, Francisco 
José Llácer Bueno, Matías Mas Gisbert, Fernando Merlo González, Josep Lluís Santonja Cardona i Rafael Sebastià Alcaraz.  

 
 
Topònim: Cotes (Altes/Baixes). 
Categoria 1: element antròpic, partida. 
Categoria 2: altres. 
Partida: Cotes (Altes/Baixes). 
Coordenades UTM Institut Cartogràfic Valencià (ICV). 

Cotes Altes: X:719516.66731, Y: 4288132.48778 (ICV: 2012). 
Cotes Baixes: X:720822.64994, Y:4287373.66319 (ICV: 2012). 

 
 
Descripció:   

Tot i que en l’actualitat són dues partides segregades (Altes/Baixes), en tota la documentació consultada, 
des del segle XIII  fins al segle XIX , les trobem agrupades amb el nom de Cotes. 

La partida de Cotes Altes ocupa una extensió de 328,60 Ha i 9 Km de perímetre aproximadament; la 
superfície de la partida de Cotes Baixes és de 26 Ha amb un perímetre de 4,2 Km si fa no fa.  

Abans de la segregació, cap a la meitat del segle XIX , la partida única de Cotes abastava un espai de 530,74 
Ha, tot incloent l’actual zona urbana, amb els barris de Caramanxel,  la Zona Nord i la partida dels Realets, a 
més del polígon industrial de Cotes Baixes. 
 

Situació: 
Les partides de Cotes Altes i Cotes Baixes estan situades al nord-est i sud-est de la ciutat d’Alcoi, 

respectivament, en la façana sud-est de la serra de Mariola, comarca de l’Alcoià, al País Valencià.  
Cotes Altes, fita a l’oest amb la partida de Mariola, al nord i a l’est amb el terme municipal de Cocentaina, i 

al sud amb el nucli urbà que la separa de la partida de Cotes Baixes la qual fita al sud amb la partida de la 
Rambla Baixa (MTTMA: 2002). 
 
Etimologia:  

La primera cosa que ens ve a la ment en parlar de “cota”, “cotes” és l’altitud d’un punt geogràfic (GDLC: 
1998, p. 850). Amb tot, Moreu-Rey el fa derivar de “cot”, del llatí COS, COTIS ’pedra d’esmolar’, primitivament 
‘pedra’ que amb el temps prengué el sentit de ‘turó’ o ‘pujol’ (Moreu-Rey: 1999, p.35). Coromines, igualment 
el fa derivar de “cot” i considera que les diverses manifestacions del topònim valencià “Cotes” són un 
mossarabisme d’origen llatí (DECat, vol. 2, p. 1007). Més tard, però, atenent a les descripcions que dóna 
Cavanilles dels paisatges de Sallent i Càrcer on també es troba este topònim, descarta que provinga del llatí 
COTES plural de COS, COTIS, que igualment es aplicable a llocs i zones penyaloses, perquè en estos indrets no 
se’n veuen, de roques, i sí molt de conreu. A més, com que pertanyen a territoris on la gran majoria dels 
topònims són aràbics, pensa que cal cercar l’origen per esta banda, i assenyala que es tracta d’un mot que fa 
referència a l’arabització dels mots llatins GOTHUS, GOTHA, d’arrel germànica, per denominar genèricament els 
visigots i visigodes, justificant el canvi de la g- inicial en q- per la fonètica àrab i el manteniment de la -t- 
intervocàlica sense sonoritzar a la influència mossàrab (OnCat, vol. 3, p.456-457). Però Carme Barceló, de la 
Universitat de València, ens fa saber que considera poc probable, si més no impossible, que el topònim derive 
del nom col·lectiu del poble germànic dels gots, atés que l’àrab andalusí el manllevà com a Qūṭ ‘els gots’, sent 
el singulatiu masculí (és a dir, l’individu masculí pròpiament dit) qūṭī ‘el got’ i el femení qūṭiyya ‘la goda’. És 
per tot açò que, tot seguint Carme Barceló, pensem que l’antiga Cota pot provenir de l’àrab /qúṭă/ ‘parcel·la, 
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tros de terra’ (Barceló: 1982, p. 147), d’algun adjectiu llatí referit a alguna característica de la terra o d’algun 
nom plural col· lectiu en –a. Així, doncs, atesa la varietat de possibilitats, actualment cap hipòtesi és definitiva. 
 
Origen de la denominació:  

Ara com ara és incert, però si parem atenció a les característiques orogràfiques dels indrets anomenats 
“Cotes”, sorprén que –contràriament a les observacions que Coromines recull de Cavanilles– a Sellent, Murla, 
Confrides i a la major part del d’Alcoi, facen referència a terres serranes, de secà, pedregoses; fins i tot, a la 
partida “Cotes” d’Algemesí, tal com assenyala Francisco J. Llácer, tot i ser un terreny pla, encara hi és vivíssim 
el nom de “la Muntanya” per a designar-ne una part important (Llácer: 2011, p. 277).  

Així, doncs, si considerem que, de vegades, la projecció de l’entorn determina la denominació dels 
topònims, podem plantejar dues hipòtesis respecte al topònim “Cotes”, o bé fa referència a les característiques 
derivades de la configuració d’un terreny serrà o de secà, o bé a les d’un tipus de sòl sorrenc o pedregós.   
 
Documentació:  
Segle XIII :  
[...] terre in Cota et Huxol, alqueriis de Alcoy [...] (Ferrando: 1979, núm. 2926, p. 275) [Any  1249] 

[...] terre sitam in alcarea de Cotas [...] (Bañó: 2008, foli 5v) [Any  1263] 
Segle XIV :  
[...] unum troceum terra nostrum quod habemus in quotes termino de Alcoy [...] (AMA, PN, PM: 1322, f. 5v) 
[Informadors: BAÑÓ ARMIÑANA , Ricard, SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
Segle XV:  
[...] in partita vulgariter nuncupata de cotes domini ville jandicte de Alcoy [...] (AMA, PN, PM: 1466, 4 de 
febrer) [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
Segle XVII :  
[...] una heretat ab casalici en la partida de Cotes, terme de la present vila [...] (AMA, LPA: 1669, p. 69) 
[Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
Segle XVIII : 
[...] del huerto que posee en Cottes [...] (AMA, LTA (I): 1758, f. 40, núm. 593) 
[...] de sus Heredades de la Canal, para la casa que ha de hazer en la Partida de Cotes [...] (AMA, LTA (I): 
1765, f. 57v, núm. 946) 
[...] partida nombrada de Cottes [...] (AMA, PN, CM: 1776, p. 97) 
[...] habitadores [...] en el barrio que llaman de Caramanchell, partida de Cotes [...] (AMA, PN, JBG: 1777, f. 
21r) [Informador: BARBER  MIRÓ, Alejandro] 
[...] un Molino corriente de hazer papel [...] agua del rio que llaman de riquer, situado en la riera de dicho río, 
y barranco del rio que llaman del molinar, Junto a la partida de cotes de este continente [...] (AMA, PN, FB: 
1780, p. 11v) [Informador: BARBER  MIRÓ, Alejandro] 
Segle XIX : 
[...] Cotes bajo [...] Cotes alto [...] (AMA, LAM: 1850, núm. 377) 
[...] una tierra en cotes bajo [...] (AMA, LTF: 1853, p.35) 
[...] La tierra de Senmancot y La de Cotes alto [...] (AMA, LTF: 1856, p.208) 
[...] tierra en Cotes alto [...] (AMA, LTF: 1857, p.273) 
[...] Cótes Alto [...] Cótes Bajo [...] Riera de Cótes [...] (Martí: 1864, p. 228-229) 
[...] Pª de Cotes alto [...] Pª de Cotes bajo [...] (PERCA: 1875) 
Segle XX: 
[...] Cotas altas [...] Cotas Bajas [...] (PATM: 1913) [Informador: CARBONELL PASTOR, Indalecio] 
[...] Cotas altas [...] (IGN: 1939) [Informador: MAS GISBERT, Matias] 
[...] Cotas Altas [...] Cotes Bajo [...] (IGC-SGE: 1955) [Informador: MAS GISBERT, Matias] 
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[...] Cotes Altes [...] (PTMA: 1986)  
 Segle XXI : 
[...] Cotes Altes [...] Cotes Baixes [...] (MTTMA: 2002)  
    
Genèrics derivats:  

Tan sols tenim el polígon industrial i l’institut d’educació secundària Cotes Baixes (MTA: 2003). 
 
Extensió geogràfica:  
Este topònim apareix al País Valencià com a: 
• Partida: Cotes (Ribera Alta: Algemesí), Totxaret de Cotes (Ribera Alta: Sellent) i Cotes (Marina Alta: Pego, 

Murla). 
• Hidrònim: séquia de Cotes, séquia de Cotes Nova (Ribera Alta: Algemesí), molí de Cotes (Ribera Alta: 

Càrcer), barranc de Cotes i pouet de Cotes (Marina Alta: Pego). 
• Orònim: racó de Cotes (Marina Baixa: Confrides). 
• Odònim: camí de Cotes (Ribera Alta: Algemesí; Marina Alta: Pego). 
• Municipi: Cotes (Ribera Alta). 
I també les variants: Cot, Cots, Cota, Cotit, Cotella, Cotelles, Cotalba i Cotària (CTV: 2009, vol. I, p. 358, 
359), (ICV: 2012). 
A Catalunya trobem: masia de Can Cotis (Vallès Occidental: Rellinars) i el paratge de les Cotetes (Ribera 
d’Ebre: la Palma d’Ebre). I també les variants: Cot, Cots i Cota (NCat: 2009), (ATC: 2003, p. 208). 

 
Observacions 

Com a observació a destacar, cal fer menció de la divisió d’algunes partides del terme d’Alcoi, entres les 
quals Cotes, a partir de mitjan segle XIX . Així, en 1850 en el llibre de l’Amillaramiento trobem: Canal alta, 
Canal baja, Cotes alto, Cotes bajo, Polop alto, Polop bajo, Rambla alta, Rambla baja, Riquer alto, Riquer 
bajo, Sembenet alto i Sembenet bajo, divisió que es consolidà fins a l’actualitat. L’amillarament, antecedent del 
cadastre, era un catàleg literal dels béns i rendes dels contribuents que servia per a determinar la base 
imposable de cada contribuent i, en conjunt, de cada municipi (Vallejo: 2009). 

D’altra banda, també ens crida l’atenció la manca de concordança de gènere i nombre –Cotes Alto, Cotes 
Bajo– que es dóna fins a principis del s. XX, que és quan es traduïx a l’espanyol –Cotas Altas, Cotas Bajas– 
(PATM: 1913). Fins i tot trobem en un mapa de l’Instituto Geográfico y Catastral - Servicio Geográfico del 
Ejército, de 1955 la traducció a l’espanyol amb concordança –Cotas Altas– i sense –Cotes Bajo– quan el 
topònim està sense traduir. Actualment, s’ha recuperat la grafia original del topònim i se li ha afegit la 
concordança de gènere i nombre: Cotes Altes, Cotes Baixes. 
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Fonts documentals de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA ): 

AMA, LAM: 1850 . AMA. Libro de Amillaramiento, (1850). Signatura 3378. 
AMA, LPA: 1669 . AMA: Llibre de Peytes de Alcoy (1669-1780), signatura 182. 
AMA, LTF . AMA. Libro de traspasos de fincas, (1853–1859). Signatura 3505 
AMA, LTA (I) . AMA. Libro en donde se continuan las licencias que se conceden para cortar arboles y las obligaciones que se imponen empezando en 

el año 1748-1793. Signatura 1679. 
AMA, PN, PM: 1322. AMA protocol notarial de Pere Miró (1322-1329), signatura 482 
AMA, PN, PM: 1466. AMA protocol notarial de Pere Martí (1466), signatura 501 
AMA, PN, CM: 1776. AMA protocol notarial de Christoval Mataix (1776-1777), signatura 1055 
AMA, PN, JBG: 1777. AMA, protocol notarial de Juan Bautista Giner (1777), signatura 935. 
AMA, PN, FB: 1779. AMA, protocol notarial de Francisco Blanes (1779-1780), signatura 1026 
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