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Introducció 
 
L’article 8.1 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can Balasc 
estableix el mandat de formular i tramitar el Pla especial per a la protecció del medi natural i del 
paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant PEPNat). L’article 8.2 detalla 
les determinacions del PEPNat, entre les quals l’inventariat i la valoració de l’estat de conservació 
del patrimoni cultural, amb les mesures de protecció adequades per a la seva conservació, millora 
i restauració. 

L’Inventari de patrimoni cultural recull tots aquells elements que conformen el patrimoni construït 
del Parc Natural, per estar integrats en una de les categories que estableix la Llei 9/1993, de 30 
de setembre, del patrimoni cultural català, o bé pel seu interès tradicional, ambiental o 
paisatgístic. La segona categoria inclou construccions que es consideren claus en la configuració 
del paisatge de la Serra de Collserola, majoritàriament vinculats a l’espai agrari i que 
constitueixen un component identitari d’interès públic i de la preservació i millora de la 
biodiversitat. Engloba construccions de pedra seca (com ara cabanes, aixoplucs o  forns), 
elements del paisatge de l’aigua (com ara aqüeductes, fonts i mines d’aigua), fites (templets, 
creus de terme, molins, o xemeneies) i altres elements identitaris del paisatge del PNSC (com 
ara ponts o viaductes). Tal i com recull la normativa del Pla, l’òrgan gestor ha de vetllar, 
especialment pel que fa a aquesta segona categoria, per la seva conservació i posada en valor 
com a element d’aproximació al coneixement del Parc Natural.  

L’àmbit de l’Inventari abasta l’espai del Parc Natural. No obstant, també s’han incorporat un 
conjunt de fonts situades a la vora, fora de l’espai protegit. Es tracta d’elements vinculats al Parc 
i de gran valor, tant des del punt de vista ambiental, com social i cultural. 

El present Annex conté les fitxes d’identificació i valoració de l’estat de conservació del patrimoni 
cultural. Els criteris de selecció dels elements que constitueixen l’inventari, s’han basat en la 
consulta de diferents fonts de referència:  
 

1. Inventaris i catàlegs de patrimoni dels diferents municipis que integren el Parc 
2. Inventari – catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. 

Diputació de Barcelona 
3. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya 
4. Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC 
5. Llistat d’elements  d’interès del PEPCo 
6. Cens de patrimoni construït del Parc Natural de la Serra de Collserola, elaborat AMB 

2015 
S’incorporen a l’inventari tots els elements que estan recollits en les quatre primers fonts. Així 
mateix, s’han revisat i incorporat del llistat d’elements d’interès del PEPCo (Llistat de l’edificació 
tradicional, elements històrico-artístics, dotacions, edificacions i elements d’interès) els elements 
considerats més rellevants. La localització dels elements de l’inventari de patrimoni cultural s’ha 
basat en el Cens de patrimoni construït del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
 

L’inventari inclou: 

-   Un diagrama de referència que serveix per a localitzar els diferents elements de l'inventari, 
que estan classificats per color depenent de la seva tipologia. 

-  Fitxes individualitzades de cada element, les característiques de les quals s’expliquen a 
continuació: 



Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós

Cada fitxa es compon d’una pàgina, amb dos apartats, dades bàsiques i descripció de l'element. 
L’ordre de l’inventari està determinat per la tipologia dels elements.  

Dades bàsiques 

- Localització: Aquest apartat conté tota la informació sobre la ubicació de l'element, el seu
nom, el municipi al qual pertany i la seva localització a traves de coordenades UTM. També
està acompanyat per un mapa amb la seva localització gràfica dins del Parc i un
ortofotoplànol.

Tipologia de l’element, on es determina a quina categoria pertany l’element segons la
classificació que es reprodueix a sota. Aquesta classificació serveix també per assignar a
cada element un codi format per la lletra del municipi i secundàriament, per un nombre
depenent de la seva tipologia:

- Construccions (0 – 99) : es tracta de construccions organitzades segons el seu ús o caràcter
original (agrícola, residencial, religiós, construcció de caràcter públic, obra d’enginyeria i
ruïnes arquitectòniques)

- Fites (100 – 199): templets, creus de terme, molins, o xemeneies
- Construcció pedra seca (200 – 299): cabanes, aixoplucs o  forns
- Elements de patrimoni arqueològic – paleontològic (300 – 399): jaciments arqueològics
- Paisatge de l’aigua (400 – 499): inclou les fonts, mines d’aigua i aqüeductes
- Ponts (500 – 599)

- Règim urbanístic: Indica el règim del sòl i la seva qualificació.

- Protecció actual: Es refereix a la figura i grau de protecció.

Descripció de l’element 

En aquest apartat es fa una breu descripció de la volumetria de l'element i s’inclouen 
fotografies del conjunt. 



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Vil·la Paula

localització

dades de l'edificació

B.003INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a est que es composa de planta baixa i tres pisos amb una torre 

maclada de cinc pisos d'altura. La coberta és de doble vessant. Està format per tres 

volums maclats i altres tres aïllats.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584346,235X 425570,3009

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casa Carrreras Soler

localització

dades de l'edificació

B.004INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud est que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta 

és de doble vessant.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584829,8333X 425423,2849

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ideal Pavillon

localització

dades de l'edificació

B.007INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa i cinc pisos. La coberta és 

a quatre vessants. L'edifici culmina amb volums a diferents altures.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585276,8731X 425971,4035

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Vil·la Turó del Mont

localització

dades de l'edificació

B.008INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud oest que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta 

és de doble vessant corbada amb el carener perpendicular a la façana principal.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585310,6779X 425951,9048

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Observatori Fabra

localització

dades de l'edificació

B.009INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Observatori orientat a sud que es composa de planta baixa i tres pisos com a màxim. 

La coberta és combina entre plana de dues vessants i la cúpula de l'observatori. Està 

format per tres volums maclats.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585576,3324X 426810,0807

altres noms

Construcció de caràcter públic

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casa Arnús

localització

dades de l'edificació

B.011INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a est que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és 

de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principa. La façana 

principal s'alinea a la xarxa viària.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585453,5441X 427337,011

altres noms El Pinar

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ermita de Sant Cebrià

localització

dades de l'edificació

B.013INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ermita orientada a sud est que es composa de planta baixa amb un habitatge maclat 

de dos pisos d'altura. La coberta és de doble vessant amb el carener perpendicular a 

la façana principal. Està formada per tres volums aïllats.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4587623,7449X 427751,53

altres noms Ermita de Santa Justina

Religiós

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Centre Informació Torre del Baró

localització

dades de l'edificació

B.016INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Equipament orientat a nord est que es composa de planta baixa i tres pisos. La 

coberta és plana. Antiga torre amb un pati central.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4589191,9653X 431199,7767

altres noms

Construcció de caràcter públic

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Tano

localització

dades de l'edificació

B.026INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta es 

de doble vessant. Esta formada per dos volums maclats de diferents 

caracteristiques. La façana principal s alinea a la via d acces.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586362,4553X 426328,2153

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre de les Escales

localització

dades de l'edificació

B.040INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud oest que es composa de planta baixa. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585580,8045X 425395,1495

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Vil·la Rosa

localització

dades de l'edificació

B.043INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a oest que es composa de planta baixa i dos pisos amb una torre 

maclada de cinc pisos d'altura. L'edifici creix esglaonadament. La coberta té 

múltiples vessants, adaptant-se als diferents volums. Està formada per dos volums 

aïllats

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585626,6547X 425365,9721

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Vil·la Joana

localització

dades de l'edificació

B.045INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Museu orientat a est que es composa de planta baixa i dos pisos amb una torre 

maclada de cinc pisos d'altura. L'edifici creix esglaonadament formant terrasses a 

cada nivell.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585750,6588X 424772,6111

altres noms Casa museu Verdaguer

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Habitatge La Teula

localització

dades de l'edificació

B.047INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud est que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta 

és plana.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585579,7624X 424685,0788

altres noms Can Sisi

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Llevallol

localització

dades de l'edificació

B.051INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a nord_oest que es composa de planta baixa i golfes. La coberta es 

d una vessant amb diferents orientacions segons els volums. Esta formada per dos 

volums aïllats.

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584668,3589X 424197,2688

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre de Santa Margarida

localització

dades de l'edificació

B.058INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes d'una antiga masia en estat deficient. La coberta és de doble vessant. Està 

formada per cinc volums maclats.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584324,6124X 422383,8835

altres noms Torre de Dalt

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre Miralluny

localització

dades de l'edificació

B.068INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és 

plana. Està format per tres volums maclats i tres aïllats.

municipi Barcelona

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586693,215X 425602,5511

altres noms Torre del Moro

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Capella de Santa Margarida de Valldonzella

localització

dades de l'edificació

B.084INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes d'una antiga capella en estat molt deficient on només es mantenen els murs 

exteriors.

municipi Barcelona

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584353,0951X 422379,7153

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Escola "Els Xiprers"

localització

dades de l'edificació

B.085INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Escola orientada a nord_oest que es composa de planta baixa i tres pisos.La coberta 

es de quatre vessants. Esta format per tres volums maclats.

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585752,0482X 424969,906

altres noms

Construcció de caràcter públic

qualificació del sòl 7co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Serra

localització

dades de l'edificació

B.086INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes d'una antiga masia en estat molt deficient que es composa de planta baixa i 

pis on només es mantenen els murs exteriors.

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585375,3468X 421429,3651

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Castell del Fortí

localització

dades de l'edificació

B.087INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes d'un antic castell en estat deficient on només es conserven els murs 

perimetrals.

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588196,3083X 428424,9119

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Hospital de Sant Llàtzer

localització

dades de l'edificació

B.088INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Antic hospital orientat a sud que es composa de planta baixa i quatre pisos. La 

coberta es de quatre vessants.

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588622,8327X 429552,6278

altres noms

Construcció de caràcter públic

qualificació del sòl 7co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ruïnes del Monestir de Sant Jeroni de la Vall D'Hebron

localització

dades de l'edificació

B.089INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes d'una antiga construcció en estat molt deficient on només es conserven els 

murs exteriors.

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586938,2856X 427399,7168

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre de Collserola

localització

dades de l'edificació

B.090INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585457,8257X 425979,3632

altres noms

Obra d'enginyeria

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Escola Judicial

localització

dades de l'edificació

B.091INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Escola orientada a sud-oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta 

es combina entre plana i inclinada. Està formada per dos volums aïllats.

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585466,5786X 426352,4937

altres noms Centre educatiu de Menors Nostra Senyora de l'esperança

Construcció de caràcter públic

qualificació del sòl 7co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Castell d'Olorda

localització

dades de l'edificació

B.092INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585379,3427X 421257,6737

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Creu de terme de pedra

localització

dades de l'edificació

B.100INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Fita

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584485,3487X 424500,3753

altres noms Creu de Llevallol

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Templet

localització

dades de l'edificació

B.101INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Fita

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Petita construcció aïllada de planta circular que es composa de planta baixa. La 

coberta està formada per una cúpula.

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584963,0333X 426386,3607

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Templet dels Xiprers

localització

dades de l'edificació

B.102INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Fita

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4582426,2566X 424766,0114

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Forn de Mas Sauró

localització

dades de l'edificació

B.200INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585690,2551X 423998,6211

altres noms

Forns

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aixopluc

localització

dades de l'edificació

B.201INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4583425,2358X 425071,2454

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Poblat Ibèric de Santa Creu d'Olorda

localització

dades de l'edificació

B.300INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585204,5126X 421148,0403

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Espinagosa

localització

dades de l'edificació

B.400INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584700,9664X 424734,5762

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Llevallol

localització

dades de l'edificació

B.401INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584604,0122X 424262,0496

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Sant Margarida

localització

dades de l'edificació

B.402INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584300,9926X 422412,3663

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Mas Sauró

localització

dades de l'edificació

B.404INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585112,1495X 424368,5708

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Sant Tomàs

localització

dades de l'edificació

B.405INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585462,0976X 424045,607

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Petita Can Pasqual

localització

dades de l'edificació

B.406INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585452,9952X 423060,6035

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Pasqual

localització

dades de l'edificació

B.407INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585516,7637X 423281,8578

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Arç

localització

dades de l'edificació

B.408INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585576,0501X 423056,9363

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Mallol

localització

dades de l'edificació

B.409INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585878,5366X 422119,5883

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Calopa de Dalt

localització

dades de l'edificació

B.410INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586907,6359X 421472,9576

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Castellví

localització

dades de l'edificació

B.411INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585835,8464X 423523,5396

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Mas Guimbau

localització

dades de l'edificació

B.412INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586056,7612X 423969,19

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Verns

localització

dades de l'edificació

B.413INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586366,9449X 423603,4302

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Alber

localització

dades de l'edificació

B.414INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586779,9443X 423288,3835

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Alba

localització

dades de l'edificació

B.415INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586969,0765X 423199,9829

altres noms

Fonts

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Santa Bàrbara

localització

dades de l'edificació

B.416INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585599,0404X 424959,225

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Plàtans

localització

dades de l'edificació

B.417INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585855,2112X 424876,8161

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Joana

localització

dades de l'edificació

B.418INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585835,0649X 424852,5016

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Rosita

localització

dades de l'edificació

B.419INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585894,8091X 424771,9164

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Nova

localització

dades de l'edificació

B.420INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585972,6156X 424903,9095

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
57



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Vella

localització

dades de l'edificació

B.421INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585912,8713X 424962,959

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Parc de la Budallera

localització

dades de l'edificació

B.422INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585710,7135X 425817,8747

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
59



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Budallera

localització

dades de l'edificació

B.423INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585692,6513X 425828,2952

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Canet

localització

dades de l'edificació

B.424INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586223,7962X 426083,1701

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
61



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Ctra. de les Aigües 2

localització

dades de l'edificació

B.425INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585065,6841X 426338,2054

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Betlem

localització

dades de l'edificació

B.426INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585333,199X 426459,9287

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
63



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Ctra. de les Aigües

localització

dades de l'edificació

B.427INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585429,3598X 426599,0654

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Licorella

localització

dades de l'edificació

B.428INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585777,4481X 426489,8238

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
65



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Cal Borni

localització

dades de l'edificació

B.429INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586143,2948X 426676,3508

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Bacallà

localització

dades de l'edificació

B.430INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586009,6518X 426910,1175

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
67



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Gomis

localització

dades de l'edificació

B.431INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585740,108X 427150,8312

altres noms Font de la Maduixera

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Avi

localització

dades de l'edificació

B.432INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585495,3129X 427470,4803

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
69



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Tenebrosa

localització

dades de l'edificació

B.433INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586602,622X 427051,3588

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Pins

localització

dades de l'edificació

B.434INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586271,5953X 427557,8106

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
71



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Cabra

localització

dades de l'edificació

B.435INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4587164,1137X 427834,8941

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Llet

localització

dades de l'edificació

B.436INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4587459,2311X 427630,0009

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
73



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Camí

localització

dades de l'edificació

B.437INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4587590,0673X 427827,5379

altres noms Font de Sant Cebrià

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Sant Cebrià

localització

dades de l'edificació

B.438INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4587611,9581X 427722,9399

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
75



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Serp

localització

dades de l'edificació

B.439INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4587905,0551X 427664,5622

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Meca

localització

dades de l'edificació

B.440INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588076,1251X 427586,3216

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
77



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Poca Aigua

localització

dades de l'edificació

B.441INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588516,0871X 428064,6937

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Marquesa

localització

dades de l'edificació

B.442INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588627,1963X 428060,0205

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
79



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Pocilla

localització

dades de l'edificació

B.443INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588754,7606X 428647,3463

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Plàtan

localització

dades de l'edificació

B.444INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588607,0402X 430234,7241

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
81



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Vella de Canyelles

localització

dades de l'edificació

B.445INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588852,9467X 430567,9934

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Canyelles

localització

dades de l'edificació

B.446INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4589012,1484X 430525,3355

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
83



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Muguera

localització

dades de l'edificació

B.447INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4589847,1173X 430671,1788

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Roure

localització

dades de l'edificació

B.448INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586743,5194X 427232,5725

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 20a/5

règim del sòl Sòl urbà
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Sant Ramon

localització

dades de l'edificació

B.449INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585346,7925X 425034,3141

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 6b

règim del sòl Sòl urbà



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Mont

localització

dades de l'edificació

B.450INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585098,8305X 425744,0524

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 20a/11

règim del sòl Sòl urbà
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Pineda

localització

dades de l'edificació

B.451INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584806,5017X 426253,2272

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 6b

règim del sòl Sòl urbà



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de les Planes

localització

dades de l'edificació

B.452INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586683,3269X 423857,7398

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 9

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Racó

localització

dades de l'edificació

B.453INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585307,0658X 427320,2124

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 6a

règim del sòl Sòl urbà



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Mossen Cinto

localització

dades de l'edificació

B.454INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585618,7186X 424410,626

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 20a

règim del sòl Sòl urbà

 
91



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Burros

localització

dades de l'edificació

B.457INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584996,8409X 425418,8145

altres noms Font del Funicular

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Balasc

localització

dades de l'edificació

B.458INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586852,53X 423081,9017

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Masdeu

localització

dades de l'edificació

B.459INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588624,1897X 429649,9468

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Santgenís

localització

dades de l'edificació

B.460INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588179,9197X 429862,2817

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 6a

règim del sòl Sòl urbà

 
95



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Soler

localització

dades de l'edificació

B.461INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586326,9342X 427524,6957

altres noms Font de Can Gener

Fonts

qualificació del sòl 7a

règim del sòl Sòl urbà



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aqüeducte de Can LLevallol

localització

dades de l'edificació

B.462INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4584613,5205X 424248,2987

altres noms

Aqüeducte

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Santa Eulàlia

localització

dades de l'edificació

B.463INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588805,1915X 429973,6163

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Gos o de Can Gras

localització

dades de l'edificació

B.464INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588231,7276X 428735,2822

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 27

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Crta de les aigues

localització

dades de l'edificació

B.465INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585404,6746X 427006,6103

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del berenador

localització

dades de l'edificació

B.466INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4586629,7498X 423991,756

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 9

règim del sòl Sòl urbà
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de sant josep

localització

dades de l'edificació

B.467INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4588575,799X 429539,8314

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 7co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pont de Santa Maria

localització

dades de l'edificació

B.501INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Ponts

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4585626,6082X 425029,2235

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pont dels Tres Ulls

localització

dades de l'edificació

B.502INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Ponts

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Barcelona

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08019UTM (ETRS89) Y 4589470,0004X 431978,9942

altres noms

qualificació del sòl 6co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Valldaura

localització

dades de l'edificació

CE.001INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal.està formada per 

dos volums maclats i altres quatre aïllats.

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4589069,1263X 427635,3109

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Lloses

localització

dades de l'edificació

CE.003INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està format per diversos 

volums maclats i altres quatre aïllats.

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4589933,0268X 429212,5091

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre Bertran

localització

dades de l'edificació

CE.004INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Casa orientada a que es composa de planta baixa, tres pisos i golfes. La coberta és 

de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada 

per tres volums maclats i altres dos aïllats.

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4590591,5486X 429534,8261

altres noms Residència Joan XXIII

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Fermí

localització

dades de l'edificació

CE.005INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a nord_oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta es de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Esta formada per 

tres volums maclats i un altre aïllat.

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4590830,4097X 429123,2102

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Sant Iscle

localització

dades de l'edificació

CE.006INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Esglèsia orientada a oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta es de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Forma part d un 

conjunt d habitatge i esglesia aïllats.

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4590989,1135X 429107,5463

altres noms Santa Victòria de les Feixes, Rectoria de Sant Iscle de les Feixes

Religiós

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Catà

localització

dades de l'edificació

CE.008INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per 

dos volums maclats.

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4591299,382X 429046,8839

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Codina

localització

dades de l'edificació

CE.009INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo àrea d'expect

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4591732,7781X 428412,3179

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ermita Santa Maria de les Feixes

localització

dades de l'edificació

CE.010INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ermita de creu llatina orientada a oest que es composa de planta baixa. La coberta 

és de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada 

per dos volums maclats.

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4592337,2333X 428577,5432

altres noms

Religiós

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Canaletes

localització

dades de l'edificació

CE.011INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud-est que es composa de planta baixa, pis i golfes. La coberta 

és de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada 

per diversos volums maclats i altres dos aïllats.

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4592397,2741X 428396,7123

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Coll

localització

dades de l'edificació

CE.012INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de 

quatre vessants. Està formada per tres volums maclats i un altre aïllat de tres pisos 

d'altura.

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo àrea d'expect

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4591700,7446X 426897,3678

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Codonyers

localització

dades de l'edificació

CE.013INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud_oest que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta 

es de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Esta formada 

per diversos volums maclats i un altre aïllat.

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres bèns

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4591902,6221X 425497,3139

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre Gresa

localització

dades de l'edificació

CE.017INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud_oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta es de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Esta formada per 

dos volums maclats i un altre aïllat.

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4590241,1591X 427105,4586

altres noms Torre Gresa

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Bòvila Can Costa

localització

dades de l'edificació

CE.022INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes d'una antiga bòbila.

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4592023,1526X 425588,4933

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Bòvila Can Valldaura

localització

dades de l'edificació

CE.200INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4588835,0854X 427494,2304

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic de Can Xercavins

localització

dades de l'edificació

CE.300INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola 

del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4592746,2928X 426361,5213

altres noms

qualificació del sòl 6c

règim del sòl Sòl urbanitzable no delimitat
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic Can Castelló

localització

dades de l'edificació

CE.301INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola 

del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4592688,6211X 426793,733

altres noms

qualificació del sòl 9

règim del sòl Sòl urbanitzable no delimitat



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic de Can Coll

localització

dades de l'edificació

CE.302INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola 

del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4591666,5101X 426950,4583

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic del Turó de Ca n'Olivé

localització

dades de l'edificació

CE.303INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola 

del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4592474,221X 427772,1416

altres noms

qualificació del sòl 6co

règim del sòl Sòl urbà



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment de Can Canaletes

localització

dades de l'edificació

CE.304INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola 

del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4592317,4296X 428715,8692

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic de Can Codina

localització

dades de l'edificació

CE.305INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola 

del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4591765,7799X 428510,2809

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic de Can Bertran

localització

dades de l'edificació

CE.306INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola 

del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4591296,238X 428458,1461

altres noms Jaciment arqueològic de Can Catà

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
125



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment de la Vall de Sant Iscle de les Feixes

localització

dades de l'edificació

CE.307INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4591027,0853X 428939,5228

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casal Reial de Can Valldaura

localització

dades de l'edificació

CE.308INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola 

del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4589150,2189X 426936,9069

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Frare

localització

dades de l'edificació

CE.400INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4591956,792X 427247,3512

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Sant Pau

localització

dades de l'edificació

CE.401INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4591260,6632X 426746,8368

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Degotalls

localització

dades de l'edificació

CE.402INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4590802,4917X 427322,4027

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Rata

localització

dades de l'edificació

CE.403INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4590480,9176X 426391,3934

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Verge

localització

dades de l'edificació

CE.404INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4590165,6973X 426917,0211

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Cerdà

localització

dades de l'edificació

CE.405INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4590159,3615X 426947,4006

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Güell

localització

dades de l'edificació

CE.406INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4589861,8526X 427442,562

altres noms Font dels Caçadors

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Pla del Cigró

localització

dades de l'edificació

CE.407INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4589431,8931X 426870,5757

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Ferro

localització

dades de l'edificació

CE.408INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4588941,3745X 427042,0672

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Jeroni

localització

dades de l'edificació

CE.409INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4588615,56X 427250,7378

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Gatell

localització

dades de l'edificació

CE.410INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4589004,5923X 427526,0129

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Rossinyol

localització

dades de l'edificació

CE.411INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4588970,2456X 428268,6359

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Vella de Can Ferrer

localització

dades de l'edificació

CE.412INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4589026,7951X 428962,1043

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Can Ferrer

localització

dades de l'edificació

CE.413INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4589005,9328X 428967,2384

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Ferro

localització

dades de l'edificació

CE.414INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4589385,1926X 429688,2496

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de les Heures

localització

dades de l'edificació

CE.415INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4589301,7504X 429047,7108

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Lloses

localització

dades de l'edificació

CE.416INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4590162,5711X 429136,7627

altres noms

Fonts

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Fermí

localització

dades de l'edificació

CE.417INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4590295,2589X 429156,2144

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Nova de Can Catà

localització

dades de l'edificació

CE.418INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4590529,0605X 428711,2499

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Vella de Can Catà

localització

dades de l'edificació

CE.419INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4590740,8194X 428421,7685

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aqüeducte de Can Canaletes 2

localització

dades de l'edificació

CE.420INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola 

del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4592406,9663X 428895,7245

altres noms

Aqüeducte

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aqüeducte de Can Canaletes 1

localització

dades de l'edificació

CE.421INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Cerdanyola del Vallès

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola 

del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08266UTM (ETRS89) Y 4592392,151X 428422,8739

altres noms

Aqüeducte

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Sant Pere Màrtir

localització

dades de l'edificació

ES.300INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Esplugues de Llobregat

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08077UTM (ETRS89) Y 4582815,2198X 424550,9836

altres noms Turó del Temple

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Mandra

localització

dades de l'edificació

ES.400INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Esplugues de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08077UTM (ETRS89) Y 4582797,574X 424246,5491

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Senyora

localització

dades de l'edificació

ES.401INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Esplugues de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08077UTM (ETRS89) Y 4582486,6087X 424090,7626

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Castell de Montcada

localització

dades de l'edificació

MC.002INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes en estat molt deficient on no s'identifica la volumetria original.

municipi Montcada i Reixac

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres

codi INE08125UTM (ETRS89) Y 4592060,7381X 431257,5016

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pedrera calcàries de Montcada

localització

dades de l'edificació

MC.300INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Montcada i Reixac

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08125UTM (ETRS89) Y 4592220,3022X 431432,4906

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Mitja Costa

localització

dades de l'edificació

MC.400INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Montcada i Reixac

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08125UTM (ETRS89) Y 4592348,4827X 431070,6351

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aqüeducte del Torrent de Tapioles

localització

dades de l'edificació

MC.401INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Montcada i Reixac

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08125UTM (ETRS89) Y 4591085,9942X 429744,1369

altres noms

Aqüeducte

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Tapioles

localització

dades de l'edificació

MC.402INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Montcada i Reixac

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08125UTM (ETRS89) Y 4589389,5185X 429716,5764

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Pudenta

localització

dades de l'edificació

MC.403INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Montcada i Reixac

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08125UTM (ETRS89) Y 4592736,9084X 431332,6784

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 5

règim del sòl Sòl urbà



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la vinya

localització

dades de l'edificació

MC.404INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Montcada i Reixac

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08125UTM (ETRS89) Y 4591426,5729X 430810,9504

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Ferro del Turó

localització

dades de l'edificació

MC.405INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Montcada i Reixac

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08125UTM (ETRS89) Y 4592412,9687X 431819,7258

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Verdaguera

localització

dades de l'edificació

MC.406INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Montcada i Reixac

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08125UTM (ETRS89) Y 4590968,188X 429689,1069

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font trobada

localització

dades de l'edificació

MC.407INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Montcada i Reixac

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08125UTM (ETRS89) Y 4591376,637X 430738,3165

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Capellans

localització

dades de l'edificació

MR.001INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta 

és de doble vessant. Està formada per tres volums aïllats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4583726,5195X 419151,6508

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Bofill

localització

dades de l'edificació

MR.002INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i pis amb una torre maclada 

de quatre pisos d'altura. La coberta és de doble vessant amb el carener 

perpendicular a la façana principal. Està formada per quatre volums aïllats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584836,0856X 419977,9622

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Farrés

localització

dades de l'edificació

MR.003INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a est que es composa deplanta baixa i pis. La coberta es de doble 

vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Esta formada per dos volums 

maclats i altres tres aïllats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584941,2338X 420230,2677

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Ribes

localització

dades de l'edificació

MR.004INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta es de doble 

vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Esta formada per cinc volums 

aïllats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585274,7281X 420279,0717

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Portell

localització

dades de l'edificació

MR.006INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant amb el carener perpendicular a la façana principal.

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo Estricte

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585628,2178X 420950,0218

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Tintorer

localització

dades de l'edificació

MR.008INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per 

dos volums maclats i altres set aïllats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585935,3731X 419993,4711

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Campany

localització

dades de l'edificació

MR.009INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud_oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta 

es de doble vessant. Esta formada per tres volums maclats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586603,0562X 420613,6131

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ca N'Aranguren (Illescas)

localització

dades de l'edificació

MR.011INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és 

de quatre vessants. Està format per dos volums maclats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586916,6694X 420887,1005

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Campreciós

localització

dades de l'edificació

MR.012INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis com a maxim. Esta 

formada per dos tres volums aïllats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres bèns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587627,2184X 420946,722

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Calopa de Baix

localització

dades de l'edificació

MR.014INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud est que es composa de planta baixa. La coberta és de doble 

vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per dos 

volums maclats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres bèns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587863,1394X 420918,4032

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Castellví

localització

dades de l'edificació

MR.015INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis com a màxim. La 

coberta és inclinada. Està format per diversos volums maclats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587680,6694X 420192,8822

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Santoi

localització

dades de l'edificació

MR.016INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant. Està format per diversos volums maclats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587498,0041X 420443,7588

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Salat

localització

dades de l'edificació

MR.017INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per tres volums 

maclats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo Respecte

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587418,3185X 419505,3811

altres noms Can Campderròs

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Planes

localització

dades de l'edificació

MR.018INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant. Està format per diversos volums maclats i un altre aïllat.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586749,3863X 418926,58

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Rabella

localització

dades de l'edificació

MR.023INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant. Està format per diversos volums maclats i un altre aïllat.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586571,2737X 418126,0645

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Vilagut

localització

dades de l'edificació

MR.024INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de 

doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per quatre 

volums maclats i altres dos aïllats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585113,8799X 419428,8142

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Graner

localització

dades de l'edificació

MR.025INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de 

doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per dos 

volums aïllats.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de Patrimoni històric i arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584903,2627X 418994,7601

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ermita de Sant Pere del Romaní

localització

dades de l'edificació

MR.027INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ermita orientada a oest que es composa de planta baixa amb una torre maclada. La 

coberta és de doble vessant combinada amb la semicúpula de l'absis.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCo Estricte

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584301,5136X 419032,8222

altres noms

Religiós

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Vila Romana Riera Còrdia

localització

dades de l'edificació

MR.028INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a nord_oest que es composa de planta baixa i golfes. La coberta es 

de doble vessant. Esta formada per dos volums maclats formant un pati central.

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció Altren béns

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4583887,8195X 419002,7764

altres noms Ca la Còrdia

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre Sunyer

localització

dades de l'edificació

MR.029INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes d'una antiga torre en estat molt deficient on només es conserven algunes 

bases dels murs exteriors.

municipi Molins de Rei

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586178,0732X 419398,7557

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ermita de Sant Marçal

localització

dades de l'edificació

MR.030INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes en estat molt deficient on només es conserva la base dels murs perimetrals.

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585267,3915X 418813,7884

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Castell de Castellciuró

localització

dades de l'edificació

MR.031INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes d'un antic castell en estat deficient on només es conserven alguns dels murs 

perimetrals.

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584977,4572X 418997,653

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Oratori de Can Planes

localització

dades de l'edificació

MR.100INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Fita

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586592,8094X 418796,103

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Molí prop de la Font Fresca

localització

dades de l'edificació

MR.101INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Fita

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586506,6665X 419781,5356

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya del Molí 01

localització

dades de l'edificació

MR.200INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586353,4851X 417594,966

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Cal Negre 01

localització

dades de l'edificació

MR.201INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586228,439X 418318,1491

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Rabella 03

localització

dades de l'edificació

MR.202INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586405,5876X 418448,7528

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Rabella 04

localització

dades de l'edificació

MR.203INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586426,4286X 418582,83

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Planes 02

localització

dades de l'edificació

MR.204INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586814,4188X 418782,9037

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Salat 01

localització

dades de l'edificació

MR.205INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587182,6101X 419766,9469

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Font Fresca 01

localització

dades de l'edificació

MR.206INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586439,2806X 419687,4037

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Castellciuró 01

localització

dades de l'edificació

MR.207INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584851,5427X 419191,5613

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Capellans 04

localització

dades de l'edificació

MR.208INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584161,8788X 419510,7761

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Capellans 03

localització

dades de l'edificació

MR.209INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584194,5297X 419530,2278

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Capellans 02

localització

dades de l'edificació

MR.210INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584093,1035X 419542,0377

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Capellans 01

localització

dades de l'edificació

MR.211INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584077,1254X 419442,0008

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Castellciuró 2

localització

dades de l'edificació

MR.212INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584532,6324X 419006,8937

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Poblat Ibèric Les Argiles

localització

dades de l'edificació

MR.300INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586569,7106X 417615,2859

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Poblat Ibèric Plaça de les Bruixes

localització

dades de l'edificació

MR.301INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585852,1168X 418410,46

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Taller de Sílex del Turó de Can Ribes

localització

dades de l'edificació

MR.303INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585271,6628X 420987,7093

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes paleolítiques de Can Capellans

localització

dades de l'edificació

MR.304INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4583772,8466X 419087,0089

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Mines de Can Rabella

localització

dades de l'edificació

MR.305INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586572,9188X 418290,3765

altres noms

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aflorament gresos Sant Pere Romaní

localització

dades de l'edificació

MR.306INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584284,9377X 419057,4881

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aflorament Calcàries Castellciuró

localització

dades de l'edificació

MR.307INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584969,847X 419003,4203

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Molí hidràulic de Can Salat

localització

dades de l'edificació

MR.308INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587340,5648X 419607,8266

altres noms Molí hidràulic de Can Campderrós

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Jan

localització

dades de l'edificació

MR.400INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586706,3929X 418329,959

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Calvets

localització

dades de l'edificació

MR.401INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586515,3503X 418830,4907

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Mina d'aigua de la Cascada

localització

dades de l'edificació

MR.402INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587068,1091X 419114,9442

altres noms

Mina d'aigua

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom El Salt d'Aigua

localització

dades de l'edificació

MR.403INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587067,2898X 419117,402

altres noms

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Espinagar

localització

dades de l'edificació

MR.404INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587364,6216X 419836,417

altres noms

Fonts

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Torrent Fondo

localització

dades de l'edificació

MR.405INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587200,6723X 420332,6068

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Xeringa

localització

dades de l'edificació

MR.406INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587227,5116X 420621,9168

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Campreciós

localització

dades de l'edificació

MR.407INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587653,617X 420887,6724

altres noms

Fonts

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Forn

localització

dades de l'edificació

MR.408INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587512,0953X 421009,1988

altres noms Font del Pica-pica

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Furriola

localització

dades de l'edificació

MR.409INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587061,7322X 421253,7796

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Fresca

localització

dades de l'edificació

MR.410INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586505,2771X 419871,8467

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Tinet

localització

dades de l'edificació

MR.411INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586194,2192X 419673,197

altres noms

Fonts

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
219



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Lluís

localització

dades de l'edificació

MR.412INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585755,3596X 420525,5791

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Capellà

localització

dades de l'edificació

MR.413INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585636,5542X 421209,8398

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Ribes

localització

dades de l'edificació

MR.414INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585285,404X 420403,1154

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Farrés

localització

dades de l'edificació

MR.415INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584897,0051X 420478,6091

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Tartana

localització

dades de l'edificació

MR.416INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584946,7167X 420000,1926

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Manelet

localització

dades de l'edificació

MR.417INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584684,3098X 419961,0062

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Mina de Can Capellans

localització

dades de l'edificació

MR.418INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4583727,691X 419269,2809

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Mina de Can Graner

localització

dades de l'edificació

MR.419INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584719,0286X 419109,934

altres noms

Fonts

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Capellà

localització

dades de l'edificació

MR.420INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584518,2602X 418933,4801

altres noms

Fonts

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl urbà



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Rajolí

localització

dades de l'edificació

MR.421INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584405,024X 418832,0538

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 6co

règim del sòl Sòl urbà
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Marxant

localització

dades de l'edificació

MR.422INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585614,3238X 418831,5328

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Roca

localització

dades de l'edificació

MR.423INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585755,6953X 418612,7021

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aqüeducte

localització

dades de l'edificació

MR.424INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586585,4282X 418801,3133

altres noms

Aqüeducte

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Ferro

localització

dades de l'edificació

MR.425INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586707,2727X 418328,6586

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Calenta

localització

dades de l'edificació

MR.426INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586630,7745X 419651,5119

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 5

règim del sòl Sòl urbà



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Casats

localització

dades de l'edificació

MR.427INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585281,4025X 418328,379

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 6b

règim del sòl Sòl urbà
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Ca n'Amigó

localització

dades de l'edificació

MR.428INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585566,2181X 420969,4617

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Vilagut

localització

dades de l'edificació

MR.429INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585016,3298X 419519,0663

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la vinya de Sant Pere Romaní

localització

dades de l'edificació

MR.430INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584475,3947X 419024,1747

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Tintorer

localització

dades de l'edificació

MR.431INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585887,9409X 420256,59

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font antiga de Ca n'Amigó

localització

dades de l'edificació

MR.432INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4585519,8567X 420848,4875

altres noms Font de Can Portell

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Maimol

localització

dades de l'edificació

MR.433INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4586422,8052X 417890,0808

altres noms Font de Maimó

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Castellciuró

localització

dades de l'edificació

MR.434INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4584983,0194X 419019,7678

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pont de Can Modolell

localització

dades de l'edificació

MR.500INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Ponts

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Molins de Rei

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08123UTM (ETRS89) Y 4587584,526X 421019,4377

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ca n'Amigonet

localització

dades de l'edificació

PP.001INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és inclinada. 

Està formada per dos volums maclats i un altre aïllat.

municipi El Papiol

figura de protecció Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4587513,6348X 418593,9452

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom La Salut (El Papiol)

localització

dades de l'edificació

PP.003INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ermita orientada a sud que es composa de planta baixa. La coberta és de doble 

vessant combinada amb la semicúpula de l'absis.

municipi El Papiol

figura de protecció Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCo

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4589090,6953X 418578,8227

altres noms Santuari de la Salut

Religiós

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Domènech

localització

dades de l'edificació

PP.004INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per quatre 

volums maclats i altres vuit aïllats.

municipi El Papiol

figura de protecció Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4590052,0757X 418111,4459

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Maimó

localització

dades de l'edificació

PP.005INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és 

inclinada amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per 

diversos volums maclats i altres dos aïllats.

municipi El Papiol

figura de protecció Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4589433,9022X 417126,9339

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Perera

localització

dades de l'edificació

PP.006INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud_est que es composa de planta baixa i pis. La coberta es d 

una vessant. Esta formada per tres volums maclats i altres dos aïllats.

municipi El Papiol

figura de protecció Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres bèns

altres PEPCo

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4588472,9679X 417000,7958

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Cementiri de Roques Blanques

localització

dades de l'edificació

PP.007INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Conjunt de volums prismàtics rectangulars que s'orienten segons les corbes de 

nivell. La coberta és plana i inclinada.

municipi El Papiol

figura de protecció Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4589791,3073X 417189,9521

altres noms

Construcció de caràcter públic

qualificació del sòl 25co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
249



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Perera 01

localització

dades de l'edificació

PP.200INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4588612,8461X 417247,3131

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Perera 02

localització

dades de l'edificació

PP.201INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4588939,7365X 417386,0386

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
251



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Puig Madrona 05

localització

dades de l'edificació

PP.202INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4588723,5984X 417777,4237

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Puig Madrona 03

localització

dades de l'edificació

PP.203INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4588667,1774X 417849,8022

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
253



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Les Escletxes 02

localització

dades de l'edificació

PP.204INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4588416,6548X 418050,0303

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Amigonet 03

localització

dades de l'edificació

PP.205INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4587765,8111X 418717,9492

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
255



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Puig 03

localització

dades de l'edificació

PP.206INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4587396,5778X 417988,5138

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 6co

règim del sòl Sòl urbà



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Puig 02

localització

dades de l'edificació

PP.207INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4587237,4914X 418235,1324

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
257



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Puig 04

localització

dades de l'edificació

PP.208INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4587059,6481X 417988,5138

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Puig 1

localització

dades de l'edificació

PP.209INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4587309,0808X 418189,1419

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
259



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Puig Madrona 1

localització

dades de l'edificació

PP.210INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4589209,2214X 417788,6174

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Les Escletxes 1

localització

dades de l'edificació

PP.211INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4588312,5976X 418410,0359

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
261



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Puig Madrona 7

localització

dades de l'edificació

PP.212INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4588684,2248X 418139,1759

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Excavacions de restes romanes a Can Tintorer

localització

dades de l'edificació

PP.300INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Paleontològic del Papiol

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4589865,3314X 416888,7289

altres noms

qualificació del sòl 9

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
263



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment del Puig Madrona

localització

dades de l'edificació

PP.301INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Paleontològic del Papiol

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4589362,7399X 418426,4758

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment paleontològic Can Puig

localització

dades de l'edificació

PP.302INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Paleontològic del Papiol

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4587355,1351X 418242,6429

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
265



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment de Can Rabella i La Salut

localització

dades de l'edificació

PP.303INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Paleontològic del Papiol

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4586943,4594X 417909,1442

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment paleontològic d'El Papiol

localització

dades de l'edificació

PP.304INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Paleontològic del Papiol

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4586572,4894X 417272,1039

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Lleó

localització

dades de l'edificació

PP.400INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4588932,2116X 418430,9997

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Vernet

localització

dades de l'edificació

PP.401INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4588630,6557X 418125,4008

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
269



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Cossi

localització

dades de l'edificació

PP.402INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4587382,8204X 418380,0517

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Avellaners

localització

dades de l'edificació

PP.403INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4588313,8812X 417964,6389

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
271



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de les Escletxes

localització

dades de l'edificació

PP.404INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4587838,062X 418211,4054

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 7b

règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Trull

localització

dades de l'edificació

PP.405INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi El Papiol

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08158UTM (ETRS89) Y 4587495,5061X 417852,8072

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 20a/9u

règim del sòl Sòl urbà
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Mas Pins

localització

dades de l'edificació

SCU.004INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Equipament orientat a nord que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta 

és de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està format 

per dos volums maclats i un altre aïllat.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4585457,4952X 422646,3066

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Mallol

localització

dades de l'edificació

SCU.006INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4585634,3739X 422354,4942

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
275



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Borrull

localització

dades de l'edificació

SCU.008INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per dos 

volums aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587492,7938X 422875,7315

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Cases

localització

dades de l'edificació

SCU.009INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a est que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per 

dos volums maclats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587380,1112X 424676,0504

altres noms Restaurant Can Cases

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
277



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Xalet de la Plaça Transvaal

localització

dades de l'edificació

SCU.010INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a est que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta es 

de doble vessant.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4586735,3894X 425324,9825

altres noms Casa Blava

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casino de la Rabassada

localització

dades de l'edificació

SCU.014INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes d'un antic casino i hotel on només es conserva un dels volums existents. La 

coberta és plana transitable.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587114,7084X 425602,1906

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
279



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom El Rabassalet II

localització

dades de l'edificació

SCU.015INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a nord oest que es composa de planta baixa dos pisos i golfes. La 

coberta és inclinada.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587090,8481X 425536,461

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Xalet de Joan Planes

localització

dades de l'edificació

SCU.016INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa i tres pisos amb una torre 

maclada de cinc pisos d'altura. La coberta és d'una vessant. Està formada per dos 

volums aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587063,6672X 425446,7635

altres noms Can Rabassalet

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
281



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom El Rabassalet

localització

dades de l'edificació

SCU.017INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta 

és de doble vessant.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587043,4855X 425540,5437

altres noms Can Alustrell

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Masoveria Can Ribes

localització

dades de l'edificació

SCU.018INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Equipament orientat a est que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és 

de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4586942,3771X 425931,1947

altres noms Caseta del guarda de la propietat d'en Ribas

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
283



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casa Torres

localització

dades de l'edificació

SCU.019INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a nord que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de 

doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4586902,7406X 425931,5666

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Xalet de Joan Puigventós

localització

dades de l'edificació

SCU.020INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a nord que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta és 

de quatre vessants.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4586881,9948X 425927,9555

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
285



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casa d'Albert Agustí

localització

dades de l'edificació

SCU.021INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és plana.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587030,0735X 425957,8612

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Laboratori d'assaig

localització

dades de l'edificació

SCU.022INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Equipament orientat a sud est que es composa de planta baixa i golfes. La coberta 

és de doble vessant. Està format per tres volums maclats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4586942,3306X 426918,3237

altres noms Servei d'Infraestructures viàries i mobilitat

Construcció de caràcter públic

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
287



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casa Vista Rica II - Parcs i Jardins

localització

dades de l'edificació

SCU.023INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Magatzem orientat a sud est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587012,669X 426990,2252

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casa Vista Rica I

localització

dades de l'edificació

SCU.024INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de 

doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587030,3838X 427003,0771

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
289



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Puig

localització

dades de l'edificació

SCU.025INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Equipament orientat a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta 

és inclinada. Està format per tres volums maclats, on un d'ells és una petita capella i 

altres tres aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587451,5147X 426272,2346

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Mas Mestre

localització

dades de l'edificació

SCU.026INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Equipament orientat a sud_est que es composa de panta baixa i dos pisos amb una 

torre maclada de quatre pisos d altura. Esta format per quatre volums maclats i altres 

dos aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588337,232X 426555,7485

altres noms Centre Sant Medir, Centre d'educació especial Sant Medir

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
291



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Jané

localització

dades de l'edificació

SCU.027INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud oest que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta 

és de doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per 

tres volums maclats i uns altres cinc volums aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588488,6988X 426280,8852

altres noms Restaurant Can Jané

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ermita de Sant Adjutori

localització

dades de l'edificació

SCU.028INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ermita orientada a oest que es composa de planta baixa. La coberta és una volta 

semiesfèrica.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589707,5423X 426024,8086

altres noms

Religiós

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
293



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Borrell

localització

dades de l'edificació

SCU.029INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per 

diferents volums maclats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590030,1292X 425868,5396

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Bell

localització

dades de l'edificació

SCU.030INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per diversos 

volums maclats i un altre aïllat.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589748,8943X 424063,5388

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
295



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Xalet de Pere Francitorra

localització

dades de l'edificació

SCU.034INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud_oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La 

coberta es combina entre doble i quatre vessants. Esta format per dos volums aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589333,5722X 423969,6115

altres noms Casa de la Vídua

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ermita de la Mare de Deu del Carme

localització

dades de l'edificació

SCU.035INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ermita orientada a nord. La coberta es de doble vessant amb el carener 

perpendicular a la façana principal combinada amb la semicupula de l absis. Esta 

format per dos volums aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589433,1229X 423872,7408

altres noms

Religiós

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
297



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Mas Can Bosc

localització

dades de l'edificació

SCU.038INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a nord oest que es composa de planta baixa i dos pisos amb una 

torre maclada de quatre pisos d'altura. La coberta és de doble vessant amb el 

carener perpendicular a la façana principal.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588773,2961X 424583,6778

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Bova

localització

dades de l'edificació

SCU.039INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud oest que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta 

és de quatre vessants. Està formada per dos volums maclats on un d'ells és una 

petita capella.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587962,8874X 424322,1837

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Flo

localització

dades de l'edificació

SCU.040INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és 

inclinada. Està formada per diversos volums maclats la majoria d'ells en estat ruïnos 

i un altre volum aïllat.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587874,5887X 424065,2998

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Busquets

localització

dades de l'edificació

SCU.041INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de 

doble vessant. Està formada per quatre volums maclats i cinc volums aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587695,6464X 422015,345

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Llobet

localització

dades de l'edificació

SCU.051INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per sis 

volums aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589130,2113X 422205,877

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Cussó

localització

dades de l'edificació

SCU.056INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per tres 

volums maclats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589148,6124X 420829,3176

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Badal

localització

dades de l'edificació

SCU.057INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està format per diversos 

volums maclats i un altre aïllat.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589309,9844X 420543,7061

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Monmany

localització

dades de l'edificació

SCU.058INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis amb una torre maclada 

de quatre pisos d'altura. La coberta és inclinada amb el carener paral·lel a la façana 

principal. Està formada per tres volums maclats i altres cinc aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589278,7859X 419182,6172

altres noms Can Montmany

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Barba

localització

dades de l'edificació

SCU.059INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud-est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és 

inclinada. Està formada per dos volums maclats i altres dos aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590199,3921X 418803,2555

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Vasconcell

localització

dades de l'edificació

SCU.060INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és 

inclinada i plana. Està formada per tres volums aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589812,1268X 423837,6527

altres noms Casa Lluch

Residencial

qualificació del sòl 8a

règim del sòl Sòl urbà
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ermita de Sant Vicenç del Bosc

localització

dades de l'edificació

SCU.061INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes d'una antiga ermita on només es mantenen la base dels murs exteriors.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589741,1954X 424728,4679

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ermita de Sant Medir

localització

dades de l'edificació

SCU.062INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ermita situada a sud_oest que es composa de planta baixa. La coberta es de doble 

vessant amb el carener perpendicular a la façana principal.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588377,3878X 426601,2667

altres noms

Religiós

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Gordi

localització

dades de l'edificació

SCU.063INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes d'una antiga construcció en estat molt deficient on només es conserven 

alguns dels murs exteriors.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588623,1064X 424918,0884

altres noms

Ruïnes arquitectòniques

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Esglèsia de Montserrat

localització

dades de l'edificació

SCU.064INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Esglèsia orientada a nord que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és 

inclinada.

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588468,1533X 422375,7208

altres noms

Religiós

qualificació del sòl 7a

règim del sòl Sòl urbà
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Xemeneia de Can Cussó

localització

dades de l'edificació

SCU.100INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Fita

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589101,0254X 420729,9754

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Barba 01

localització

dades de l'edificació

SCU.200INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590431,7988X 419035,4131

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Forn de Can Cussó

localització

dades de l'edificació

SCU.201INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589124,6452X 420728,7597

altres noms Bòbila Can Cussó

Forns

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Forn Ibèric de Sant Adjutori

localització

dades de l'edificació

SCU.203INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589784,8277X 426028,2821

altres noms

Forns

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Forn de Calç de la Torre Negra

localització

dades de l'edificació

SCU.204INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590162,1104X 424754,183

altres noms

Forns

qualificació del sòl 5

règim del sòl Sòl urbanitzable no delimitat



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya 02

localització

dades de l'edificació

SCU.205INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589128,9685X 421929,8881

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya 03

localització

dades de l'edificació

SCU.206INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590764,5951X 418755,4948

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment de Can Domènec

localització

dades de l'edificació

SCU.300INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590162,2222X 418140,414

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment de Can Ubach

localització

dades de l'edificació

SCU.301INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590705,2453X 419312,6098

altres noms Jaciment del Camí de Can Monmany

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic de l'Avinguda Monmany, 35

localització

dades de l'edificació

SCU.302INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589525,9682X 419369,6054

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Sepultures de Can Badal

localització

dades de l'edificació

SCU.303INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589343,8232X 420623,3389

altres noms Jaciment de Can Badal

qualificació del sòl 7b

règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment de Can Buscarons

localització

dades de l'edificació

SCU.304INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588522,3983X 423327,8447

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment del Turó del Fumet

localització

dades de l'edificació

SCU.305INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587800,3471X 423741,2865

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic Can Baster

localització

dades de l'edificació

SCU.306INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589630,801X 425928,7229

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic de Can Borrell

localització

dades de l'edificació

SCU.307INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590374,9305X 425882,0652

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment del Camp de la Figuera

localització

dades de l'edificació

SCU.308INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590881,1306X 425343,5689

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Vèrtex - Riera de Sant Medir

localització

dades de l'edificació

SCU.309INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589831,8308X 426039,4625

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Camí de la carretera d'Horta a Can Borrell

localització

dades de l'edificació

SCU.310INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590385,7448X 426161,1339

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Barba

localització

dades de l'edificació

SCU.400INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590184,878X 418962,8894

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Busquets

localització

dades de l'edificació

SCU.401INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587713,5349X 422152,3746

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
331



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Bon Pastor

localització

dades de l'edificació

SCU.402INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587165,7636X 422064,495

altres noms

Fonts

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Mina Can Borrull

localització

dades de l'edificació

SCU.403INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587430,1723X 422912,128

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Fumet

localització

dades de l'edificació

SCU.404INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587968,2361X 423647,7964

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 5

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Can Flor

localització

dades de l'edificació

SCU.405INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587902,4168X 424009,4308

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
335



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Rosalia

localització

dades de l'edificació

SCU.406INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587484,2863X 424348,816

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Bova

localització

dades de l'edificació

SCU.407INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587955,0128X 424417,1239

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
337



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Cases

localització

dades de l'edificació

SCU.408INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587581,7981X 424815,8451

altres noms

Fonts

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Casino de la Rabassada

localització

dades de l'edificació

SCU.409INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587122,9195X 425704,635

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
339



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Rabassada

localització

dades de l'edificació

SCU.410INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4586946,2056X 425704,248

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Ribes

localització

dades de l'edificació

SCU.411INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4586969,1116X 425816,2401

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
341



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Sert

localització

dades de l'edificació

SCU.412INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587158,334X 426244,9569

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Groga

localització

dades de l'edificació

SCU.413INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587018,4103X 426607,1712

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
343



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Estrangulador

localització

dades de l'edificació

SCU.414INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4586771,5841X 426430,8455

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Mina de Sant Medir

localització

dades de l'edificació

SCU.415INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4586659,306X 426471,8083

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
345



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Salamandra

localització

dades de l'edificació

SCU.416INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4586514,0275X 426519,456

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Vista Rica

localització

dades de l'edificació

SCU.417INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587041,5859X 426985,1886

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
347



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Puig

localització

dades de l'edificació

SCU.418INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587541,1687X 426232,3449

altres noms Font de les Salamandries

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Manyo

localització

dades de l'edificació

SCU.419INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588255,4393X 426621,7207

altres noms Torrent de les Costes de Sant Medir

Fonts

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
349



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Camp del Miracle

localització

dades de l'edificació

SCU.420INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588404,5515X 426573,8055

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aqüeducte de Can Gener

localització

dades de l'edificació

SCU.421INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588399,8864X 426478,0525

altres noms

Aqüeducte

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
351



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Gener

localització

dades de l'edificació

SCU.422INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588463,778X 426391,8889

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Ribes

localització

dades de l'edificació

SCU.423INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588723,2934X 426367,1226

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
353



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Sant Sever

localització

dades de l'edificació

SCU.424INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588791,7817X 426156,0238

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Can Castillo

localització

dades de l'edificació

SCU.426INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588957,7X 425513,5091

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
355



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Ermetà

localització

dades de l'edificació

SCU.427INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590025,9015X 425004,7274

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Sant Vicenç del Bosc

localització

dades de l'edificació

SCU.428INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589784,2254X 424703,1832

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
357



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Embassament natural del torrent de Can Vilallonga

localització

dades de l'edificació

SCU.429INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589417,8196X 423789,6867

altres noms Embassament a la riera de Can Vilallonga

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Gordi

localització

dades de l'edificació

SCU.430INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588653,6676X 424886,0708

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
359



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Rabassalet

localització

dades de l'edificació

SCU.432INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4586907,0504X 425390,0153

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 6b

règim del sòl Sòl urbà



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Montmany

localització

dades de l'edificació

SCU.433INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589305,6422X 419283,9864

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
361



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Llautó

localització

dades de l'edificació

SCU.434INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587953,2941X 423968,6112

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Borell

localització

dades de l'edificació

SCU.435INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590009,7978X 425892,8808

altres noms Font de la Teula

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
363



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Sant Medir

localització

dades de l'edificació

SCU.436INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588404,4625X 426573,8149

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del pastor

localització

dades de l'edificació

SCU.437INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587181,8552X 422022,5907

altres noms

Fonts

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
365



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de les costes de sant medir

localització

dades de l'edificació

SCU.438INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588152,6356X 426630,6996

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font petita can pasqual

localització

dades de l'edificació

SCU.439INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4585445,8612X 423048,3748

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
367



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pont de Can Ubach

localització

dades de l'edificació

SCU.500INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Ponts

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. Catàleg de Sant 

Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4590946,307X 419001,4734

altres noms

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pont

localització

dades de l'edificació

SCU.502INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Ponts

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4588464,2815X 424921,849

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
369



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pont de Valldoreix

localització

dades de l'edificació

SCU.504INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Ponts

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo i PEIN

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4589148,59X 420832,9485

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Viaducte de Can Ribes

localització

dades de l'edificació

SCU.531INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Ponts

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Cugat del Vallès

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08205UTM (ETRS89) Y 4587202,5445X 425981,5007

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
371



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom La Salut

localització

dades de l'edificació

SF.001INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ermita orientada a sud que es composa de planta baixa. La coberta és de doble 

vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per tres 

volums maclats i un altre aïllat.

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583087,1772X 421183,7885

altres noms

Religiós

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Parellada

localització

dades de l'edificació

SF.002INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a oest que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta es de 

doble i d una vessant. Esta formada per diversos volums maclats i un altre aïllat.

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCo

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583799,7662X 421634,9965

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
373



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Messeguer

localització

dades de l'edificació

SF.003INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a nord est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de 

doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està format per tres 

volums maclats i un altre aïllat.

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583799,0804X 421831,2352

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre del Bisbe

localització

dades de l'edificació

SF.004INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a est que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per 

dos volums maclats i un altre maclat.

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584250,2795X 422050,4273

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
375



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Ferriol

localització

dades de l'edificació

SF.005INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a est que es composa de planta baixa i pis. La coberta es de doble 

vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Esta formada per tres volums 

maclats i altres tres aïllats.

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584698,4081X 421840,7176

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom La Sargantana

localització

dades de l'edificació

SF.006INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4585590,6589X 422422,7866

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
377



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Canaris

localització

dades de l'edificació

SF.007INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Conjunt format per una antiga masia, una masia moderna i una edificació del sXIX de 

PB+2. El conjunt té forma de ferradura i s'implanta orientat a sud sobre una terrassa 

que esglaona el desnivell de l'emplaçament i genera una nau sota la terrassa.

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584077,3859X 419761,042

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre Abadal

localització

dades de l'edificació

SF.009INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa pis i golfes. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està format per 

dos volums maclats i un altre aïllat.

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCo

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583930,5436X 420371,51

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
379



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Pahissa

localització

dades de l'edificació

SF.010INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de d'una 

vessant. Està formada per diferents volums maclats i altres dos aïllats.

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583736,2909X 419436,2207

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Sant Feliu del Camí

localització

dades de l'edificació

SF.012INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és 

d'una vessant. Està formada per quatre volums maclats i un altre aïllat.

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583341,2639X 419428,1068

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
381



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Edificis explosivos Rio Tinto

localització

dades de l'edificació

SF.014INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Habitatge orientat a sud-est que es composa de planta baixa. La coberta és d'una 

vessant amb el carener paral·lel a la façana principal.

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583387,2878X 419600,9135

altres noms

Residencial

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Creu de terme de formigó

localització

dades de l'edificació

SF.100INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Fita

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584952,3079X 421037,1151

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
383



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Canaris 01

localització

dades de l'edificació

SF.200INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583976,9146X 419813,7894

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Albareda 04

localització

dades de l'edificació

SF.201INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sant Feliu de 

Llobregat

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583784,4828X 419871,3257

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
385



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Albareda 01

localització

dades de l'edificació

SF.202INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583702,6818X 420046,3902

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Canaris 09

localització

dades de l'edificació

SF.203INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584310,2603X 420132,2738

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
387



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Canaris 05

localització

dades de l'edificació

SF.204INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584362,9946X 420064,7998

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Canaris 02

localització

dades de l'edificació

SF.205INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584268,7759X 420083,0356

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
389



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Cerdanet 03

localització

dades de l'edificació

SF.206INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583428,3113X 420537,7368

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya La Salut 01

localització

dades de l'edificació

SF.207INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4582904,8183X 421054,9216

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya La Salut 04

localització

dades de l'edificació

SF.208INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583095,861X 421334,1912

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya del Broll 03

localització

dades de l'edificació

SF.209INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583624,7017X 422245,9855

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
393



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Fornot de les Torres

localització

dades de l'edificació

SF.210INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584157,5369X 422140,7384

altres noms

Forns

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Ferriol 02

localització

dades de l'edificació

SF.211INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584091,193X 421488,762

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
395



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Ferriol 10

localització

dades de l'edificació

SF.212INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584188,1038X 421689,1831

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Ferriol 09

localització

dades de l'edificació

SF.213INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584348,5796X 421648,8905

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
397



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Ferriol 01

localització

dades de l'edificació

SF.214INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584553,1689X 421732,6019

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Ferriol 03

localització

dades de l'edificació

SF.215INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584272,5099X 421454,7217

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
399



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Ferriol 04

localització

dades de l'edificació

SF.216INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584289,1827X 421301,1929

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Ferriol 05

localització

dades de l'edificació

SF.217INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584330,8647X 421279,6572

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
401



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Ferriol 07

localització

dades de l'edificació

SF.218INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584279,4569X 421208,7977

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Messeguer 1

localització

dades de l'edificació

SF.219INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583754,7438X 421776,2003

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
403



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Torre Abadal 8

localització

dades de l'edificació

SF.220INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584377,5572X 420614,9893

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca La Salut 3

localització

dades de l'edificació

SF.221INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4582722,9924X 421059,8755

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Font del Broll 7

localització

dades de l'edificació

SF.222INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583739,4802X 422828,9882

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Torre Abadal 5

localització

dades de l'edificació

SF.223INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584245,7625X 420674,5464

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Sanson 7

localització

dades de l'edificació

SF.224INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583790,6076X 421344,1268

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pou de Can Ferriol

localització

dades de l'edificació

SF.225INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584914,8939X 421561,1972

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment del Turó de la Garsa

localització

dades de l'edificació

SF.300INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583705,808X 419459,7157

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment Sanson

localització

dades de l'edificació

SF.301INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sant Feliu de 

Llobregat

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583186,4748X 420883,9142

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes romanes Mas Lluí  II

localització

dades de l'edificació

SF.302INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4582916,8253X 420960,9395

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment la Salut II

localització

dades de l'edificació

SF.303INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sant Feliu de 

Llobregat

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4582564,8457X 421461,2805

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment la Salut

localització

dades de l'edificació

SF.304INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sant Feliu de 

Llobregat

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4582490,1935X 421288,049

altres noms

qualificació del sòl 6co

règim del sòl Sòl urbà



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Forn de Can Ferriol

localització

dades de l'edificació

SF.306INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584585,1481X 421955,909

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Fàbrica Sanson

localització

dades de l'edificació

SF.307INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583469,8732X 421004,67

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Camí de Ca n'Albareda a Can Marc

localització

dades de l'edificació

SF.308INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583690,315X 420589,0677

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Santa Creu d'Olorda

localització

dades de l'edificació

SF.309INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584950,1299X 421020,8188

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torrent del Duc

localització

dades de l'edificació

SF.310INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

protecció actual

grau de protecció

altres

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583511,1594X 420052,9685

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Torre Abadal

localització

dades de l'edificació

SF.400INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584169,0863X 420347,3692

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Marc

localització

dades de l'edificació

SF.401INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584470,4995X 421490,8461

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Ferriol

localització

dades de l'edificació

SF.402INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584670,5732X 421894,4671

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Bisbe

localització

dades de l'edificació

SF.403INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4584203,7345X 422090,3726

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable

 
423



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Broll

localització

dades de l'edificació

SF.404INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583576,515X 422616,4307

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Parellada

localització

dades de l'edificació

SF.405INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583621,3107X 421584,2004

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Nadal

localització

dades de l'edificació

SF.406INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4582703,32X 420924,0793

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Cuiàs

localització

dades de l'edificació

SF.407INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Feliu de Llobregat

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08211UTM (ETRS89) Y 4583066,4513X 420325,1515

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Baró

localització

dades de l'edificació

SJT.001INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per dos volums 

maclats i un altre aïllat.

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583448,8048X 424065,8967

altres noms Font del Brollador

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Fatjó

localització

dades de l'edificació

SJT.002INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per quatre 

volums maclats i altres dos aïllats.

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583745,9041X 423893,6775

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Carbonell

localització

dades de l'edificació

SJT.003INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per 

diferents volums maclats i altres dos aïllats.

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583541,7643X 423600,4403

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Vilà de la Muntanya

localització

dades de l'edificació

SJT.004INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a oest que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per 

quatre volums aterrassats i altres quatre aïllats.

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583455,4639X 423489,4243

altres noms Can Vilà

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can n'Oliveres

localització

dades de l'edificació

SJT.005INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per 

tres volums maclats i altres tres aïllats.

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo àrea d'expect

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583356,9836X 422943,484

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Solanes

localització

dades de l'edificació

SJT.006INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i dos pisos. La coberta és de 

doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per 

diversos volums maclats I altres sis aïllats.

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583018,422X 422443,874

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Coscoll

localització

dades de l'edificació

SJT.007INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud est que es composa de planta baixa i pis. La coberta és plana 

i inclinada. Està formada per diversos volums maclats i altres sis aïllats.

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4582563,8943X 422216,1905

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Roldan

localització

dades de l'edificació

SJT.008INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud est que es composa de plnata baixa i pis. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per 

dos volums maclats i altres dos aïllats.

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4582187,1932X 422004,5781

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Gelabert

localització

dades de l'edificació

SJT.009INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i tres pisos. La coberta és de 

doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Està formada per 

diversos volums maclats.

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4582018,4786X 421854,1626

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Cuiàs

localització

dades de l'edificació

SJT.012INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa i pis. La coberta és de doble 

vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per sis volums 

maclats i un altre aïllat.

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo àrea d'expect

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4584481,745X 423924,6857

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Carles

localització

dades de l'edificació

SJT.014INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construccions

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Masia orientada a sud que es composa de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de 

doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Està formada per dos 

volums maclats i un altre volum aïllat.

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583987,0314X 423634,9956

altres noms

Agrícola

qualificació del sòl 7co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Coscoll 01

localització

dades de l'edificació

SJT.200INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4582537,8451X 421992,308

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Coscoll 04

localització

dades de l'edificació

SJT.201INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4582639,3783X 421908,1374

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de vinya Can Oliveres 01

localització

dades de l'edificació

SJT.202INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583587,2957X 422868,1247

altres noms

Barraca pedra seca

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes romanes al Mas Lluí

localització

dades de l'edificació

SJT.300INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Modificació del Pla Especial i Catàleg de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni 

Arquitectònic. Fitxes arqueològiques

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4582549,8952X 421517,947

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes romanes de Can Gelabert

localització

dades de l'edificació

SJT.301INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Modificació del Pla Especial i Catàleg de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni 

Arquitectònic. Fitxes arqueològiques

protecció actual

grau de protecció AEA

altres

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4582000,2921X 421803,1567

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes romanes de Can Roldan

localització

dades de l'edificació

SJT.302INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Modificació del Pla Especial i Catàleg de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni 

Arquitectònic. Fitxes arqueològiques

protecció actual

grau de protecció AEA

altres

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4582127,5562X 421929,5672

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Poblat Ibèric de la Penya del Moro

localització

dades de l'edificació

SJT.303INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Modificació del Pla Especial i Catàleg de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni 

Arquitectònic. Fitxes arqueològiques

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCo

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583226,8739X 422154,7988

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes romanes de la Riba

localització

dades de l'edificació

SJT.304INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Modificació del Pla Especial i Catàleg de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni 

Arquitectònic. Fitxes arqueològiques

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583382,7355X 422923,6796

altres noms Restes romanes de Ca n'Oliveres

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes romanes de Can Vilà de la Muntanya

localització

dades de l'edificació

SJT.305INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Modificació del Pla Especial i Catàleg de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni 

Arquitectònic. Fitxes arqueològiques

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583388,9091X 423511,3119

altres noms

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Ca n'Oliveres

localització

dades de l'edificació

SJT.400INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583360,655X 423001,7246

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Marlés

localització

dades de l'edificació

SJT.401INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4584130,7476X 423798,7713

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Fatjó

localització

dades de l'edificació

SJT.402INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583705,2204X 423980,612

altres noms

Fonts

qualificació del sòl SH

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la S.E.A.S

localització

dades de l'edificació

SJT.403INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583694,3454X 424350,9279

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Ferro

localització

dades de l'edificació

SJT.404INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583188,6903X 424378,5422

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Rector

localització

dades de l'edificació

SJT.405INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583577,9831X 424712,1721

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Beca

localització

dades de l'edificació

SJT.406INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Catàleg del Patrimoni arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. DIBA

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583031,688X 424075,6528

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Óscar

localització

dades de l'edificació

SJT.407INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4582660,2838X 423702,0777

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 6co

règim del sòl Sòl urbà
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Mina de Can Candeler

localització

dades de l'edificació

SJT.408INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4582509,5378X 423108,9974

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 7b

règim del sòl Sòl urbà



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Candeler

localització

dades de l'edificació

SJT.409INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4582506,1177X 423107,4251

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 7b

règim del sòl Sòl urbà
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Baró

localització

dades de l'edificació

SJT.411INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4583311,2157X 424142,7602

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 29co

règim del sòl Sòl no urbanitzable



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Mina de Can Cortès

localització

dades de l'edificació

SJT.412INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria

municipi Sant Just Desvern

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres Inventari d’elements construïts de patrimoni tradicional del CPNSC

codi INE08221UTM (ETRS89) Y 4582662,7419X 423209,7113

altres noms

Fonts

qualificació del sòl 26

règim del sòl Sòl no urbanitzable
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