
Juliol 2018

Document per a l’aprovació inicial

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ 
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ANNEX 9. INVENTARI DE PATRIMONI CULTURAL
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El present Annex reprodueix el treball redactat per encàrrec de l’Àrea metropolitana de 

Barcelona per la Mangrana arquitectes en data 11 de febrer de 2016 i complementada per 

professionals experts procedents del CNPSC 
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Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Document per a l’aprovació Inicial 



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 que cal conservar, bé per formar part del Catàleg de masies, cases rurals i altres 

construccions en sòl no urbanitzable o bé pel seu interès paisatgístic. La segona categoria 

engloba fites, construccions de pedra seca, elements del patrimoni arqueològic – paleontològic, 

indrets singulars, miradors, elements del paisatge de l’aigua (com ara fonts, aqüeductes o 

pantans), i altres elements identitaris del paisatge natural i agrari del PNSC (com ara ponts, 

molins, aixoplucs, xemeneies o viaductes). Aquest segona categoria es correspon amb els 

elements d’interès tradicional, ambiental o  paisatgístic de l’article 51 de la normativa del Pla. 

El present Annex conté les fitxes d’identificació i valoració de l’estat de conservació del patrimoni 

cultural que han servit de base per a la determinació de les mesures de protecció adequades per 

a la seva conservació, millora i restauració. 

 

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 la quals s’expliquin a 

continuació. 

 

Cada fitxa es compon per una pàgina, amb dos apartats, dades bàsiques i descripció de 

l'element. 

 

Dades bàsiques 
 

- Localització: Aquest apartat conté tota la informació sobre la ubicació de l'element, el seu 

nom, el municipi al que 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 determinen les diferents tipologies dels element, estan 

classificats per lletra, depenent del municipi en el qual es trobi i secundàriament, per un 

nombre depenent de la seva tipologia: 

 

- Construccions tradicionals (0 – 99) : Es tracta de les construccions del Catàleg de masies, 

cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. 

 

- Elements d’interès tradicional, ambiental o paisatgístic: son totes aquelles construccions 

d’interès tradicional, ambiental o paisatgístic que es consideren claus en la configuració del 

paisatge de la Serra de Collserola, majoritàriament vinculats a l’espai agrari i que 
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Pla especial de protecció del medi natural 

i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Document per a l’aprovació Inicial 

constitueixen un component identitari d’interès públic i de la preservació i millora de la 

biodiversitat.  Es tracta d’elements, com ara: 

 

- fites (100 – 199). 

- cabanes de pedra seca (200 – 299). 

- elements de patrimoni arqueològic – paleontològic (300 – 399). 

- indrets singulars (400 – 499). 

- miradors (500 – 599). 

- paisatge de l’aigua (600 – 699).  

- altres (700 – 799). 

 

- 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 

unes fotografies del conjunt. 

 



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Vil·la Paula

X 425570 Y 4584346

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.003

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Habitatge Drecera de Vallvidrera 27

X 425423 Y 4584830

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.004

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Bloc d'habitatges

X 425234 Y 4584868

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.005

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Fotografia de la tanca. No s'ha pogut obtenir informació de l'edificació.

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ideal Pavillon

X 425971 Y 4585277

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.007

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Vil·la Turó del Mont Camí de Vallvidrer

X 425964 Y 4585308

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.008

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Observatori Fabra

X 426810 Y 4585576

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.009

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 7a _ Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casa Arns

X 427337 Y 4585454

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.011

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCO Conjunt avinguda tibidabo
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ermita de Sant Cebrià

X 427752 Y 4587624

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.013

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Masdeu

X 429625 Y 4588579

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.015

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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 dos volums maclats i altres 

tres volums aïllats.

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 7a _ Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Centre Informació Torre del Baró

X 431200 Y 4589192

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.017

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre de les Escales

X 425395 Y 4585581

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.041

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO

17



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Vil·la Rosa

X 425366 Y 4585627

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.044

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Vil·la Joana

X 424773 Y 4585751

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.047

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 7a _ Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO

19



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Habitatge La Teula

X 424685 Y 4585580

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.051

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres  



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre de Santa Margarida

X 422384 Y 4584325

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.062

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCO

21



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre Miralluny

X 425603 Y 4586693

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

B.072

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Catàleg de patrimoni arquitectònic i historico-artístic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Valldaura

X 427619 Y 4589095

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.001

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO

23



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Lloses

X 429180 Y 4589905

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.003

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre Bertran  Residència Joan XXIII

X 429535 Y 4590592

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.004

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Casa orientada 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

qualificació del sòl Clau 27_7c _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres  

25



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom  Sant Iscle i Santa Victòria de les Feix

X 429088 Y 4590985

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.006

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Església 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. Forma 

part d'un conjunt d'habitatge i Església aïllats.

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO catàleg de Paisatge de la Regió metropolitana de Barcelona àrea d'ex



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Catà

X 429047 Y 4591299

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.008

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO

27



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Codina

X 428396 Y 4591743

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.009

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Fotografia de la tanca. No s'ha pogut obtenir informació de l'edificació.

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 7c _ Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO àrea d'expectativa arqueològica



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Santa Maria de les Feixes

X 428578 Y 4592337

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.010

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SUNd (Sòl urbanitzable no delimitat)

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

qualificació del sòl Clau 7c _ Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO

29



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Canaletes

X 428378 Y 4592382

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.011

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 7c _ Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom CEA Can Coll

X 426889 Y 4591720

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.012

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO àrea d'expectativa arqueològica

31



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Bobila Can Costa

X 425588 Y 4592023

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

CE.013

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Ruïnes d una antiga bobila.

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic

protecció actual

grau de protecció Altres bens

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Capellans

X 419123 Y 4583725

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.001

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció  

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO

33



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Bofill

X 419978 Y 4584836

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.002

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció  

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Portell

X 420950 Y 4585628

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.006

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció  

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO Estricte

35



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Tintorer

X 419978 Y 4585921

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.008

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció  

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Calopa de Baix

X 420914 Y 4587856

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.014

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció  

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO

37



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Castellví

X 420172 Y 4587682

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.015

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Santoi

X 420444 Y 4587498

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.016

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció  

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO

39



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Salat

X 419505 Y 4587418

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.017

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció  

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO Respecte



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Planes

X 418890 Y 4586753

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.018

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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 format de dos volums maclats i altres tres 

aïllats.

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció  

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Rabella

X 418126 Y 4586571

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.023

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció  

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Vilagut

X 419415 Y 4585114

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.024

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció  

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Graner

X 419002 Y 4584926

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.025

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SUNd (Sòl urbanitzable no delimitat)

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

qualificació del sòl Clau 7b _ Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ermita de Sant Pere del Romaní

X 419033 Y 4584302

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

MR.027

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció  

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCO Estricte
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Ca n'Amigonet

X 418594 Y 4587514

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

PP.001

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom La Salut- PAPIOL

X 418579 Y 4589091

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

PP.003

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

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

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCO
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Domènech

X 418113 Y 4590084

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

PP.004

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SUNd (Sòl urbanitzable no delimitat)

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

qualificació del sòl Clau 7c _ Equipaments comunitaris i dotacions

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Maimó

X 417133 Y 4589428

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

PP.005

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Mas Pins

X 422646 Y 4585458

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.004

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Mallol

X 422350 Y 4585646

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.006

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Fotografia de la tanca. No s'ha pogut obtenir informació de l'edificació.

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

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
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Borrull

X 422876 Y 4587493

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.008

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Cases

X 424676 Y 4587380

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.009

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

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

53



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Xalet de la Plaça Transval

X 425301 Y 4586736

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.010

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

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

coberta és de doble vessant.

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casino de la Rabassada

X 425602 Y 4587115

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.014

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

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
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom El Rabassalet II

X 425536 Y 4587091

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.015

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Xalet de Joan Planes

X 425447 Y 4587064

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.016

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom El Rabassalet Can Alustrell

X 425541 Y 4587043

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.017

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Masoveria Can Ribes

X 425931 Y 4586942

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.018

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

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
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casa Torres

X 425932 Y 4586903

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.019

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Xalet de Joan Puigventós

X 425928 Y 4586882

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.020

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casa d'Albert Agustí

X 425958 Y 4587030

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.021

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Laboratori d'assaig

X 426918 Y 4586942

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.022

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

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

Sant Cugat del Vallès

protecció actual

grau de protecció sobre la zona d'inscultures pero no es bé patrimonial

altres  
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casa Vista Rica II - Parcs i Jardins

X 426990 Y 4587013

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.023

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casa Vista Rica I

X 427003 Y 4587030

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.024

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

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
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Puig

X 426311 Y 4587489

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.025

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Mas Mestre Centre Sant Medir

X 426556 Y 4588337

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.026

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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. Està format per quatre 

volums maclats i altres dos aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

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
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Jané

X 426268 Y 4588493

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.027

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Sant Adjutori

X 426025 Y 4589708

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.028

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

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 catàleg de Paisatge de la Regió metropolitana de Barcelona
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Borrell

X 425847 Y 4590024

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.029

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 29 _ Parc forestal Reserva Natural

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Bell

X 424799 Y 4591612

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.030

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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

71



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Xalet de Pere Francitorra

X 423967 Y 4589351

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.034

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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. Està format per dos volums 

aïllats.

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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  



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Mas Can Bosc

X 424584 Y 4588773

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.038

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

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
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Bova

X 424322 Y 4587963

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.039

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Flo

X 424076 Y 4587897

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.040

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

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
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Busquets

X 422015 Y 4587696

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.041

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Llobet

X 422232 Y 4589145

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.051

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Cussó

X 420829 Y 4589149

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.056

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Badal

X 420544 Y 4589310

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.057

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SUNd (Sòl urbanitzable no delimitat)

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

qualificació del sòl Clau 7b _ Equipaments comunitaris i dotacions

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
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Montmany

X 419174 Y 4589279

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.058

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 7b _ Equipaments comunitaris i dotacions

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Barba

X 418803 Y 4590199

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SCU.059

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

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

81



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom La Salut - Ermita

X 421184 Y 4583087

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.001

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 7c _ Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCO catàleg de Paisatge de la Regió metropolitana de Barcelona



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Parellada

X 421635 Y 4583800

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.002

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

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

coberta és de doble i d'una vessant. Està formada per diversos volums 

maclats i un altre aïllat.

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCO
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Messeguer

X 421831 Y 4583799

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.003

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre del Bisbe

X 422050 Y 4584250

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.004

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCO
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Ferriol

X 421842 Y 4584719

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.005

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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 paral·lel a la façana principal. Està formada per 

tres volums maclats i altres tres aïllats.

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Habitatge

X 422395 Y 4585591

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.006

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

volumetria Fotografia de la tanca. No s'ha pogut obtenir informació de l'edificació.

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

figura de protecció  

protecció actual

grau de protecció Dins l'àmbit de Can Mallol

altres  
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Canaris

X 419761 Y 4584077

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.007

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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 Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Torre Abadal

X 420372 Y 4583931

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.009

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCO
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Pahissa

X 419453 Y 4583738

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.010

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Sant Feliu del Camí

X 419428 Y 4583341

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SF.012

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 5 _ Sistema viari bàsic

figura de protecció Pla especial de protecció i catàleg

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO

91



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Baró

X 424062 Y 4583460

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.001

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Fatjó

X 423910 Y 4583737

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.002

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO

93



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Carbonell

X 423619 Y 4583547

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.003

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Vilar de la Muntanya

X 423461 Y 4583350

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.004

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Oliveres

X 422943 Y 4583357

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.005

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 8b _ Verd privat d'interès tradicional

figura de protecció Modificació del Pla especial i catàleg de protecció i rehabilitació del patrimoni 

arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCO àrea d'expectativa arqueològica



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Solanes

X 422457 Y 4583076

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.006

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO

97



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Coscoll

X 422253 Y 4582600

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.007

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 7c _ Equipaments comunitaris i dotacions

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Roldan

X 422005 Y 4582187

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.008

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 7c _ Equipaments comunitaris i dotacions

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Gelabert

X 421854 Y 4582018

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.009

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 7c _ Equipaments comunitaris i dotacions

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCO



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Can Cuiàs

X 423925 Y 4584482

localització

dades de l'edificació

UTM (ETRS89)

SJT.012

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Edificacions tradicionals

règim urbanístic

règim del sòl SNU (Sòl no urbanitzable)

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

qualificació del sòl Clau 27 _ Parc forestal de conservació

figura de protecció Modificació del Pla especial i catàleg de protecció i rehabilitació del patrimoni 

arquitectònic

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCO àrea d'expectativa arqueològica
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Creu de terme de pedra

X 424500,38 Y 4584485,35

localització

UTM (ETRS89)

B.100

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Fita

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Oratori de Can Planes

X 418796,1 Y 4586592,81

localització

UTM (ETRS89)

MR.100

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Fita

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo
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DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Creu de terme de formigó

X 421037,12 Y 4584952,31

localització

UTM (ETRS89)

SF.100

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Fita

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Poblat Ibèric de Santa Creu d'Olorda

X 421148,04 Y 4585204,51

localització

UTM (ETRS89)

B.200

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

105



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca del Molí 1

X 417594,97 Y 4586353,49

localització

UTM (ETRS89)

MR.200

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 26_Lliure permanent

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Cal Neger 1

X 418318,15 Y 4586228,44

localització

UTM (ETRS89)

MR.201

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

107



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Rabella 3

X 418448,75 Y 4586405,59

localització

UTM (ETRS89)

MR.202

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Rabella 4

X 418582,83 Y 4586426,43

localització

UTM (ETRS89)

MR.203

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

109



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Planes 2

X 418782,9 Y 4586814,42

localització

UTM (ETRS89)

MR.204

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Salat 1

X 419766,95 Y 4587182,61

localització

UTM (ETRS89)

MR.205

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

111



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Font Fresca 1

X 419687,4 Y 4586439,28

localització

UTM (ETRS89)

MR.206

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Castellciuró 1

X 419191,56 Y 4584851,54

localització

UTM (ETRS89)

MR.207

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

113



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Capellans 4

X 419510,78 Y 4584161,88

localització

UTM (ETRS89)

MR.208

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Capellans 3

X 419530,23 Y 4584194,53

localització

UTM (ETRS89)

MR.209

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

115



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Capellans 2

X 419542,04 Y 4584093,1

localització

UTM (ETRS89)

MR.210

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Capellans 1

X 419442 Y 4584077,13

localització

UTM (ETRS89)

MR.211

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

117



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Perera 1

X 417247,31 Y 4588612,85

localització

UTM (ETRS89)

PP.200

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Perera 2

X 417386,04 Y 4588939,74

localització

UTM (ETRS89)

PP.201

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

119



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Puig Madrona 5

X 417777,42 Y 4588723,6

localització

UTM (ETRS89)

PP.202

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Puig Madrona 3

X 417849,8 Y 4588667,18

localització

UTM (ETRS89)

PP.203

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

121



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca de Pedra Seca Les Escletxes 2

X 418050,03 Y 4588416,65

localització

UTM (ETRS89)

PP.204

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Amigonet 3

X 418717,95 Y 4587765,81

localització

UTM (ETRS89)

PP.205

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

123



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Puig 3

X 417988,51 Y 4587396,58

localització

UTM (ETRS89)

PP.206

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbà

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 6b_Parcs i jardins urbans

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Puig 2

X 418235,13 Y 4587237,49

localització

UTM (ETRS89)

PP.207

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

125



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Puig 4

X 417988,51 Y 4587059,65

localització

UTM (ETRS89)

PP.208

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Barba 1

X 419035,41 Y 4590431,8

localització

UTM (ETRS89)

SCU.200

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

127



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Forn de Can Cussó

X 420728,76 Y 4589124,65

localització

UTM (ETRS89)

SCU.201

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Forn Ibèric de Sant Adjutori

X 426028,28 Y 4589784,83

localització

UTM (ETRS89)

SCU.203

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

129



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Canaris 1

X 419813,79 Y 4583976,91

localització

UTM (ETRS89)

SF.200

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Albareda 4

X 419871,33 Y 4583784,48

localització

UTM (ETRS89)

SF.201

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

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

de Llobregat

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres

131



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Albareda 1

X 420046,39 Y 4583702,68

localització

UTM (ETRS89)

SF.202

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Canaris 9

X 420132,27 Y 4584310,26

localització

UTM (ETRS89)

SF.203

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

133



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Canaris 5

X 420064,8 Y 4584362,99

localització

UTM (ETRS89)

SF.204

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Canaris 2

X 420083,04 Y 4584268,78

localització

UTM (ETRS89)

SF.205

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

135



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Cerdanet 3

X 420537,74 Y 4583428,31

localització

UTM (ETRS89)

SF.206

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca La Salut 1

X 421054,92 Y 4582904,82

localització

UTM (ETRS89)

SF.207

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 7a_Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

137



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca La Salut 4

X 421334,19 Y 4583095,86

localització

UTM (ETRS89)

SF.208

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca del Broll 3

X 422245,99 Y 4583624,7

localització

UTM (ETRS89)

SF.209

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

139



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Fornot de les Torres

X 422140,74 Y 4584157,54

localització

UTM (ETRS89)

SF.210

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Ferriol 2

X 421488,76 Y 4584091,19

localització

UTM (ETRS89)

SF.211

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

141



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Ferriol 10

X 421689,18 Y 4584188,1

localització

UTM (ETRS89)

SF.212

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Ferriol 9

X 421648,89 Y 4584348,58

localització

UTM (ETRS89)

SF.213

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

143



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Ferriol 1

X 421732,6 Y 4584553,17

localització

UTM (ETRS89)

SF.214

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Ferriol 3

X 421454,72 Y 4584272,51

localització

UTM (ETRS89)

SF.215

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

145



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Ferriol 4

X 421301,19 Y 4584289,18

localització

UTM (ETRS89)

SF.216

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Ferriol 5

X 421279,66 Y 4584330,86

localització

UTM (ETRS89)

SF.217

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

147



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Ferriol 7

X 421208,8 Y 4584279,46

localització

UTM (ETRS89)

SF.218

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Coscoll 1

X 421992,31 Y 4582537,85

localització

UTM (ETRS89)

SJT.200

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

149



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Coscoll 4

X 421908,14 Y 4582639,38

localització

UTM (ETRS89)

SJT.201

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Barraca Pedra Seca Can Oliveres 1

X 422868,12 Y 4583587,3

localització

UTM (ETRS89)

SJT.202

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Construcció pedra seca

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

151



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic de Can Xercavins

X 426361,52 Y 4592746,29

localització

UTM (ETRS89)

CE.300

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 6c_Parcs i jardins urbans

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic Can CastellÃ³

X 426793,73 Y 4592688,62

localització

UTM (ETRS89)

CE.301

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 6c_Parcs i jardins urbans

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

Cerdanyola del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

153



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic de Can Coll

X 426950,46 Y 4591666,51

localització

UTM (ETRS89)

CE.302

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

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

Cerdanyola del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic del Turó de Ca n'Ol

X 427772,14 Y 4592474,22

localització

UTM (ETRS89)

CE.303

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbà

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 6a_Parcs i jardins urbans

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

155



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment de Can Canaletes

X 428715,87 Y 4592317,43

localització

UTM (ETRS89)

CE.304

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 7a_Equipaments comunitaris i dotacions

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

Cerdanyola del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic de Can Codina

X 428510,28 Y 4591765,78

localització

UTM (ETRS89)

CE.305

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 7a_Equipaments comunitaris i dotacions

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

Cerdanyola del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

157



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic de Can Bertran i de

X 428458,15 Y 4591296,24

localització

UTM (ETRS89)

CE.306

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

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

Cerdanyola del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment de la Vall de Sant Iscle de les F

X 428939,52 Y 4591027,09

localització

UTM (ETRS89)

CE.307

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

159



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Casal Reial de Can Valldaura

X 426936,91 Y 4589150,22

localització

UTM (ETRS89)

CE.308

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

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

Cerdanyola del Vallés

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Poblat Ibèric Les Argiles

X 417615,29 Y 4586569,71

localització

UTM (ETRS89)

MR.300

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 26_Lliure permanent

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

161



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Poblat Ibèric PlaÃ§a de les Bruixes

X 418410,46 Y 4585852,12

localització

UTM (ETRS89)

MR.301

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aqüeducte

X 418801,31 Y 4586585,43

localització

UTM (ETRS89)

MR.302

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

163



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Taller de Sílex del Turó de Can Ribes

X 420987,71 Y 4585271,66

localització

UTM (ETRS89)

MR.303

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes paleolÃtiques de Can Capellans

X 419087,01 Y 4583772,85

localització

UTM (ETRS89)

MR.304

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

165



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Excavacions de restes romanes a Can Ti

X 416888,73 Y 4589865,33

localització

UTM (ETRS89)

PP.300

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl

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

del Papiol

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment del Puig Madrona

X 418426,48 Y 4589362,74

localització

UTM (ETRS89)

PP.301

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

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

del Papiol

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo

167



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment paleontològic Can Puig

X 418242,64 Y 4587355,14

localització

UTM (ETRS89)

PP.302

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 6b_Parcs i jardins urbans

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment de Can Rabella i La Salut

X 417909,14 Y 4586943,46

localització

UTM (ETRS89)

PP.303

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

169



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment Paleontològic d'el Papiol

X 417272,1 Y 4586572,49

localització

UTM (ETRS89)

PP.304

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 6c_Parcs i jardins urbans

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

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment de Can DomÃ¨nec

X 418140,41 Y 4590162,22

localització

UTM (ETRS89)

SCU.300

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

171



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment del Camí de Can Montmany

X 419312,61 Y 4590705,25

localització

UTM (ETRS89)

SCU.301

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbanitzable no delimitat

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 6c_Parcs i jardins urbans

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic de l'Avinguda Mont

X 419369,61 Y 4589525,97

localització

UTM (ETRS89)

SCU.302

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbanitzable no delimitat

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 7a_Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

173



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment de Can Badal

X 420623,34 Y 4589343,82

localització

UTM (ETRS89)

SCU.303

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 7a_Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment de Can Buscarons

X 423327,84 Y 4588522,4

localització

UTM (ETRS89)

SCU.304

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

175



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment del Turó del Fumet

X 423741,29 Y 4587800,35

localització

UTM (ETRS89)

SCU.305

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic Can Baster

X 425928,72 Y 4589630,8

localització

UTM (ETRS89)

SCU.306

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

177



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment arqueològic de Can Borrell

X 425882,07 Y 4590374,93

localització

UTM (ETRS89)

SCU.307

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment del Camp de la Figuera

X 425343,57 Y 4590881,13

localització

UTM (ETRS89)

SCU.308

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

179



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment del turó de la Garsa

X 419459,72 Y 4583705,81

localització

UTM (ETRS89)

SF.300

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment Sanson

X 420883,91 Y 4583186,47

localització

UTM (ETRS89)

SF.301

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 6c_Parcs i jardins urbans

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

181



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes romanes Mas LluÃ II

X 420960,94 Y 4582916,83

localització

UTM (ETRS89)

SF.302

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 7a_Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment la Salut II

X 421461,28 Y 4582564,85

localització

UTM (ETRS89)

SF.303

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 7a_Equipaments comunitaris i dotacions

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

183



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Jaciment la Salut

X 421288,05 Y 4582490,19

localització

UTM (ETRS89)

SF.304

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbà

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 6a_Parcs i jardins urbans

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes romanes al Mas LluÃ

X 421517,95 Y 4582549,9

localització

UTM (ETRS89)

SJT.300

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 7a_Equipaments comunitaris i dotacions

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

Patrimoni Arquitectònic. Sant Just Desvern

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres

185



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes romanes de Can Gelabert

X 421803,16 Y 4582000,29

localització

UTM (ETRS89)

SJT.301

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 7a_Equipaments comunitaris i dotacions

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

Patrimoni Arquitectònic. Sant Just Desvern

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes romanes de Can Roldan

X 421929,57 Y 4582127,56

localització

UTM (ETRS89)

SJT.302

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 7a_Equipaments comunitaris i dotacions

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

Patrimoni Arquitectònic. Sant Just Desvern

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

187



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Poblat Ibèric de la Penya del Moro

X 422154,8 Y 4583226,87

localització

UTM (ETRS89)

SJT.303

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

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

de Llobregat

protecció actual

grau de protecció BCIN

altres PEPCo



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes Romanes de la Riba i/o de Ca n'

X 422923,68 Y 4583382,74

localització

UTM (ETRS89)

SJT.304

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 8b_Verd privat d'interés tradicional

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

Patrimoni Arquitectònic. Sant Just Desvern

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres PEPCo

189



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Restes romanes de Can VilÃ  de la Munt

X 423511,31 Y 4583388,91

localització

UTM (ETRS89)

SJT.305

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Elements de patrimoni arqueològic-paleontològic

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 8b_Verd privat d'interés tradicional

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres PEPCo



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pedrera dels Ocells

X 421186,91 Y 4585323,24

localització

UTM (ETRS89)

B.400

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Indret singular

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

191



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Búnquers

X 431731,66 Y 4589455,4

localització

UTM (ETRS89)

B.401

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Indret singular

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Búnquer

X 427004,82 Y 4591200,78

localització

UTM (ETRS89)

CE.400

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Indret singular

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

193



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Les Escletxes

X 417943,36 Y 4587915,17

localització

UTM (ETRS89)

PP.400

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Indret singular

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 26_Lliure permanent

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Templet dels Xiprers

X 424766,01 Y 4582426,26

localització

UTM (ETRS89)

B.500

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Mirador

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

195



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Mirador de Torre Baró

X 431395,66 Y 4589227,73

localització

UTM (ETRS89)

B.501

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Mirador

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Mirador de l'Estrella

X 430343,17 Y 4591211,27

localització

UTM (ETRS89)

MC.500

codi INE 08125

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Mirador

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Montcada i Reixac

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

197



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Espinagosa

X 424734,58 Y 4584700,97

localització

UTM (ETRS89)

B.600

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Llevallol

X 424262,05 Y 4584604,01

localització

UTM (ETRS89)

B.601

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

199



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Sant Margarida

X 422412,37 Y 4584300,99

localització

UTM (ETRS89)

B.602

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pantà  de Vallvidrera

X 424578,36 Y 4585196,81

localització

UTM (ETRS89)

B.603

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

201



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Mas Sauró

X 424368,57 Y 4585112,15

localització

UTM (ETRS89)

B.604

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Sant Tomàs

X 424045,61 Y 4585462,1

localització

UTM (ETRS89)

B.605

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

203



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Petita Can Pasqual

X 423060,6 Y 4585453

localització

UTM (ETRS89)

B.606

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Pasqual

X 423281,86 Y 4585516,76

localització

UTM (ETRS89)

B.607

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

205



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Arç

X 423056,94 Y 4585576,05

localització

UTM (ETRS89)

B.608

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Mallol

X 422119,59 Y 4585878,54

localització

UTM (ETRS89)

B.609

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

207



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Calopa de Dalt

X 421472,96 Y 4586907,64

localització

UTM (ETRS89)

B.610

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Castellví

X 423523,54 Y 4585835,85

localització

UTM (ETRS89)

B.611

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

209



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Mas Guimbau

X 423969,19 Y 4586056,76

localització

UTM (ETRS89)

B.612

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbà

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Verns

X 423603,43 Y 4586366,94

localització

UTM (ETRS89)

B.613

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

211



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Alber

X 423288,38 Y 4586779,94

localització

UTM (ETRS89)

B.614

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Alba

X 423199,98 Y 4586969,08

localització

UTM (ETRS89)

B.615

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

213



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Santa Bàrbara

X 424959,22 Y 4585599,04

localització

UTM (ETRS89)

B.616

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Plàtans

X 424876,82 Y 4585855,21

localització

UTM (ETRS89)

B.617

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

215



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Joana

X 424852,5 Y 4585835,06

localització

UTM (ETRS89)

B.618

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Rosita

X 424771,92 Y 4585894,81

localització

UTM (ETRS89)

B.619

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

217



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Nova

X 424903,91 Y 4585972,62

localització

UTM (ETRS89)

B.620

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Vella

X 424962,96 Y 4585912,87

localització

UTM (ETRS89)

B.621

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

219



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Parc de la Budallera

X 425817,87 Y 4585710,71

localització

UTM (ETRS89)

B.622

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Budallera

X 425828,3 Y 4585692,65

localització

UTM (ETRS89)

B.623

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

221



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Canet

X 426083,17 Y 4586223,8

localització

UTM (ETRS89)

B.624

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Ctra. de les Aigües 2

X 426338,21 Y 4585065,68

localització

UTM (ETRS89)

B.625

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

223



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Betlem

X 426459,93 Y 4585333,2

localització

UTM (ETRS89)

B.626

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Ctra. de les Aigües

X 426599,07 Y 4585429,36

localització

UTM (ETRS89)

B.627

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

225



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Licorella

X 426489,82 Y 4585777,45

localització

UTM (ETRS89)

B.628

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Cal Borni

X 426676,35 Y 4586143,29

localització

UTM (ETRS89)

B.629

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

227



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del BacallÃ 

X 426910,12 Y 4586009,65

localització

UTM (ETRS89)

B.630

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Gomis o de La Maduixera

X 427150,83 Y 4585740,11

localització

UTM (ETRS89)

B.631

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

229



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Avi

X 427470,48 Y 4585495,31

localització

UTM (ETRS89)

B.632

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Tenebrosa

X 427051,36 Y 4586602,62

localització

UTM (ETRS89)

B.633

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

231



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Pins

X 427557,81 Y 4586271,6

localització

UTM (ETRS89)

B.634

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Cabra

X 427834,89 Y 4587164,11

localització

UTM (ETRS89)

B.635

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

233



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Llet

X 427630 Y 4587459,23

localització

UTM (ETRS89)

B.636

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Camí de Sant Cebrià

X 427827,54 Y 4587590,07

localització

UTM (ETRS89)

B.637

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

235



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Sant Cebrià

X 427722,94 Y 4587611,96

localització

UTM (ETRS89)

B.638

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Serp

X 427664,56 Y 4587905,06

localització

UTM (ETRS89)

B.639

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

237



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Meca

X 427586,32 Y 4588076,13

localització

UTM (ETRS89)

B.640

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Poca Aigua

X 428064,69 Y 4588516,09

localització

UTM (ETRS89)

B.641

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

239



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Marquesa

X 428060,02 Y 4588627,2

localització

UTM (ETRS89)

B.642

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Pocilla

X 428647,35 Y 4588754,76

localització

UTM (ETRS89)

B.643

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

241



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Plàtan

X 430234,72 Y 4588607,04

localització

UTM (ETRS89)

B.644

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Vella de Canyelles

X 430567,99 Y 4588852,95

localització

UTM (ETRS89)

B.645

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

243



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Canyelles

X 430525,34 Y 4589012,15

localització

UTM (ETRS89)

B.646

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Muguera

X 430671,18 Y 4589847,12

localització

UTM (ETRS89)

B.647

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

245



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Santa Eulàlia

X 429973,62 Y 4588805,19

localització

UTM (ETRS89)

B.681

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Frare

X 427247,35 Y 4591956,79

localització

UTM (ETRS89)

CE.600

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

247



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Sant Pau

X 426746,84 Y 4591260,66

localització

UTM (ETRS89)

CE.601

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Degotalls

X 427322,4 Y 4590802,49

localització

UTM (ETRS89)

CE.602

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

249



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Rata

X 426391,39 Y 4590480,92

localització

UTM (ETRS89)

CE.603

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Verge

X 426917,02 Y 4590165,7

localització

UTM (ETRS89)

CE.604

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

251



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Cerdà

X 426947,4 Y 4590159,36

localització

UTM (ETRS89)

CE.605

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Güell o dels Caçadors

X 427442,56 Y 4589861,85

localització

UTM (ETRS89)

CE.606

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

253



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Pla del Cigró

X 426870,58 Y 4589431,89

localització

UTM (ETRS89)

CE.607

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Ferro

X 427042,07 Y 4588941,37

localització

UTM (ETRS89)

CE.608

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

255



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Jeroni

X 427250,74 Y 4588615,56

localització

UTM (ETRS89)

CE.609

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Gatell

X 427526,01 Y 4589004,59

localització

UTM (ETRS89)

CE.610

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

257



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Rossinyol

X 428268,64 Y 4588970,25

localització

UTM (ETRS89)

CE.611

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Vella de Can Ferrer

X 428962,1 Y 4589026,8

localització

UTM (ETRS89)

CE.612

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

259



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Can Ferrer

X 428967,24 Y 4589005,93

localització

UTM (ETRS89)

CE.613

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Ferro

X 429688,25 Y 4589385,19

localització

UTM (ETRS89)

CE.614

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 25_Cementiris comarcals

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

261



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de les Heures

X 429047,71 Y 4589301,75

localització

UTM (ETRS89)

CE.615

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Lloses

X 429136,76 Y 4590162,57

localització

UTM (ETRS89)

CE.616

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

263



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Fermí

X 429156,21 Y 4590295,26

localització

UTM (ETRS89)

CE.617

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Nova de Can Catà

X 428711,25 Y 4590529,06

localització

UTM (ETRS89)

CE.618

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

265



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Vella de Can Catà

X 428421,77 Y 4590740,82

localització

UTM (ETRS89)

CE.619

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aqüeducte de Can Canaletes 2

X 428895,72 Y 4592406,97

localització

UTM (ETRS89)

CE.620

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

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

267



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aqüeducte de Can Canaletes 1

X 428422,87 Y 4592392,15

localització

UTM (ETRS89)

CE.621

codi INE 08266

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Cerdanyola del Vallès

qualificació del sòl

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



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Mandra

X 424246,55 Y 4582797,57

localització

UTM (ETRS89)

ES.600

codi INE 08077

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Esplugues de Llobregat

qualificació del sòl Clau 7a_Equipaments comunitaris i dotacions

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

269



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Senyora

X 424090,76 Y 4582486,61

localització

UTM (ETRS89)

ES.601

codi INE 08077

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Esplugues de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Mitja Costa

X 431070,64 Y 4592348,48

localització

UTM (ETRS89)

MC.600

codi INE 08125

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Montcada i Reixac

qualificació del sòl Clau 26_Lliure permanent

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

271



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aqüeducte del Torrent de Tapioles

X 429744,14 Y 4591085,99

localització

UTM (ETRS89)

MC.601

codi INE 08125

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Montcada i Reixac

qualificació del sòl Clau 25_Cementiris comarcals

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Tapioles

X 429716,58 Y 4589389,52

localització

UTM (ETRS89)

MC.602

codi INE 08125

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Montcada i Reixac

qualificació del sòl Clau 25_Cementiris comarcals

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

273



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Jan

X 418329,96 Y 4586706,39

localització

UTM (ETRS89)

MR.600

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Calvets

X 418830,49 Y 4586515,35

localització

UTM (ETRS89)

MR.601

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

275



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Mina d'aigua de la Cascada

X 419114,94 Y 4587068,11

localització

UTM (ETRS89)

MR.603

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom El Salt d'Aigua

X 419117,4 Y 4587067,29

localització

UTM (ETRS89)

MR.604

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

277



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Espinagar

X 419836,42 Y 4587364,62

localització

UTM (ETRS89)

MR.605

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 6b_Parcs i jardins urbans

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Torrent Fondo

X 420332,61 Y 4587200,67

localització

UTM (ETRS89)

MR.606

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

279



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Xeringa

X 420621,92 Y 4587227,51

localització

UTM (ETRS89)

MR.607

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Campreciós

X 420887,67 Y 4587653,62

localització

UTM (ETRS89)

MR.608

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

281



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Forn o del Pica-pica

X 421009,2 Y 4587512,1

localització

UTM (ETRS89)

MR.609

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Furriola

X 421253,78 Y 4587061,73

localització

UTM (ETRS89)

MR.610

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

283



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Fresca

X 419871,85 Y 4586505,28

localització

UTM (ETRS89)

MR.611

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Tinet

X 419673,2 Y 4586194,22

localització

UTM (ETRS89)

MR.612

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

285



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Lluís

X 420525,58 Y 4585755,36

localització

UTM (ETRS89)

MR.613

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Capellà

X 421209,84 Y 4585636,55

localització

UTM (ETRS89)

MR.614

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

287



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Ribes

X 420403,12 Y 4585285,4

localització

UTM (ETRS89)

MR.615

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Farrés

X 420478,61 Y 4584897,01

localització

UTM (ETRS89)

MR.616

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

289



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Tartana

X 420000,19 Y 4584946,72

localització

UTM (ETRS89)

MR.617

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Manelet

X 419961,01 Y 4584684,31

localització

UTM (ETRS89)

MR.618

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

291



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Mina de Can Capellans

X 419269,28 Y 4583727,69

localització

UTM (ETRS89)

MR.619

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Mina de Can Graner

X 419109,93 Y 4584719,03

localització

UTM (ETRS89)

MR.620

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

293



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Capellà

X 418933,48 Y 4584518,26

localització

UTM (ETRS89)

MR.621

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 6b_Parcs i jardins urbans

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Rajolí

X 418832,05 Y 4584405,02

localització

UTM (ETRS89)

MR.622

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbanitzable delimitat

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 6b_Parcs i jardins urbans

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

295



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Marxant

X 418831,53 Y 4585614,32

localització

UTM (ETRS89)

MR.623

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Roca

X 418612,7 Y 4585755,7

localització

UTM (ETRS89)

MR.624

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

297



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Lleó

X 418431 Y 4588932,21

localització

UTM (ETRS89)

PP.600

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Vernet

X 418125,4 Y 4588630,66

localització

UTM (ETRS89)

PP.601

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

299



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Cossi

X 418380,05 Y 4587382,82

localització

UTM (ETRS89)

PP.602

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font dels Avellaners

X 417964,64 Y 4588313,88

localització

UTM (ETRS89)

PP.603

codi INE 08158

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi el Papiol

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

301



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Barba

X 418962,89 Y 4590184,88

localització

UTM (ETRS89)

SCU.600

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Busquets

X 422152,37 Y 4587713,53

localització

UTM (ETRS89)

SCU.601

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

303



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Bon Pastor

X 422064,5 Y 4587165,76

localització

UTM (ETRS89)

SCU.602

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Mina Can Borrull

X 422912,13 Y 4587430,17

localització

UTM (ETRS89)

SCU.603

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

305



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Fumet

X 423647,8 Y 4587968,24

localització

UTM (ETRS89)

SCU.604

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Can Flor

X 424009,43 Y 4587902,42

localització

UTM (ETRS89)

SCU.605

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

307



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Rosalia

X 424348,82 Y 4587484,29

localització

UTM (ETRS89)

SCU.606

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Bova

X 424417,12 Y 4587955,01

localització

UTM (ETRS89)

SCU.607

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

309



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Cases

X 424815,85 Y 4587581,8

localització

UTM (ETRS89)

SCU.608

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Casino de la Rabassada

X 425704,63 Y 4587122,92

localització

UTM (ETRS89)

SCU.609

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

311



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Rabassada

X 425704,25 Y 4586946,21

localització

UTM (ETRS89)

SCU.610

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Ribes

X 425816,24 Y 4586969,11

localització

UTM (ETRS89)

SCU.611

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

313



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Sert

X 426244,96 Y 4587158,33

localització

UTM (ETRS89)

SCU.612

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Groga

X 426607,17 Y 4587018,41

localització

UTM (ETRS89)

SCU.613

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

315



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Estrangulador

X 426430,85 Y 4586771,58

localització

UTM (ETRS89)

SCU.614

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Mina de Sant Medir

X 426471,81 Y 4586659,31

localització

UTM (ETRS89)

SCU.615

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

317



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Salamandra

X 426519,46 Y 4586514,03

localització

UTM (ETRS89)

SCU.616

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Vista Rica

X 426985,19 Y 4587041,59

localització

UTM (ETRS89)

SCU.617

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

319



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Puig o de Les Salamandries

X 426232,34 Y 4587541,17

localització

UTM (ETRS89)

SCU.618

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de les Costes de Sant Medir

X 426621,72 Y 4588255,44

localització

UTM (ETRS89)

SCU.619

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

321



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Camp del Miracle

X 426573,81 Y 4588404,55

localització

UTM (ETRS89)

SCU.620

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Canal d'aigua de pedra

X 426478,05 Y 4588399,89

localització

UTM (ETRS89)

SCU.621

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

323



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Gener

X 426391,89 Y 4588463,78

localització

UTM (ETRS89)

SCU.622

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Ribes

X 426367,12 Y 4588723,29

localització

UTM (ETRS89)

SCU.623

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

325



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Sant Sever

X 426156,02 Y 4588791,78

localització

UTM (ETRS89)

SCU.624

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pantà  de Can Borrell

X 425752,57 Y 4589238,88

localització

UTM (ETRS89)

SCU.625

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

327



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Can Castillo

X 425513,51 Y 4588957,7

localització

UTM (ETRS89)

SCU.626

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Ermetà

X 425004,73 Y 4590025,9

localització

UTM (ETRS89)

SCU.627

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

329



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Sant Vicenç del Bosc

X 424703,18 Y 4589784,23

localització

UTM (ETRS89)

SCU.628

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Embassament natural del torrent de can 

X 423789,69 Y 4589417,82

localització

UTM (ETRS89)

SCU.629

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

331



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Gordi

X 424886,07 Y 4588653,67

localització

UTM (ETRS89)

SCU.630

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la Torre Abadal

X 420347,37 Y 4584169,09

localització

UTM (ETRS89)

SF.600

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

333



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font d'en Marc

X 421490,85 Y 4584470,5

localització

UTM (ETRS89)

SF.601

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Ferriol

X 421894,47 Y 4584670,57

localització

UTM (ETRS89)

SF.602

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

335



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Bisbe

X 422090,37 Y 4584203,73

localització

UTM (ETRS89)

SF.603

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Brollador

X 422616,43 Y 4583576,51

localització

UTM (ETRS89)

SF.604

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

337



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Parellada

X 421584,8 Y 4583620,88

localització

UTM (ETRS89)

SF.605

codi INE 08211

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Feliu de Llobregat

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Ca n'Oliveres

X 423001,72 Y 4583360,66

localització

UTM (ETRS89)

SJT.600

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 8b_Verd privat d'interés tradicional

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

Patrimoni Arquitectònic. Sant Just Desvern

protecció actual

grau de protecció BCIL

altres

339



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Marlés

X 423798,77 Y 4584130,75

localització

UTM (ETRS89)

SJT.601

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de Can Fatjó

X 423980,61 Y 4583705,22

localització

UTM (ETRS89)

SJT.602

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbà

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 6b_Parcs i jardins urbans

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció Altres béns

altres

341



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de la S.E.A.S

X 424350,93 Y 4583694,35

localització

UTM (ETRS89)

SJT.603

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Ferro

X 424378,54 Y 4583188,69

localització

UTM (ETRS89)

SJT.604

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

343



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font del Rector

X 424712,17 Y 4583577,98

localització

UTM (ETRS89)

SJT.605

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font Beca

X 424075,65 Y 4583031,69

localització

UTM (ETRS89)

SJT.606

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

345



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Font de l'Óscar

X 423702,08 Y 4582660,28

localització

UTM (ETRS89)

SJT.607

codi INE 08221

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Paisatge de l'aigua

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbà

municipi Sant Just Desvern

qualificació del sòl Clau 6b_Parcs i jardins urbans

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Aixopluc

X 425071,25 Y 4583425,24

localització

UTM (ETRS89)

B.700

codi INE 08019

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Altres

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Barcelona

qualificació del sòl

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

347



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Molí prop de la Font Fresca

X 419781,54 Y 4586506,67

localització

UTM (ETRS89)

MR.700

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Altres

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pont

X 421019,44 Y 4587584,53

localització

UTM (ETRS89)

MR.701

codi INE 08123

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Altres

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Molins de Rei

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

349



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pont de Can Ubach

X 419001,47 Y 4590946,31

localització

UTM (ETRS89)

SCU.700

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Altres

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbanitzable no delimitat

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 6c_Parcs i jardins urbans

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Xemeneia de Can Cussó

X 420729,98 Y 4589101,03

localització

UTM (ETRS89)

SCU.701

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Altres

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres

351



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pont

X 424921,85 Y 4588464,28

localització

UTM (ETRS89)

SCU.702

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Altres

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 27_Parc forestal de conservació

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Viaducte de Can Ribes

X 425981,5 Y 4587202,54

localització

UTM (ETRS89)

SCU.703

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Altres

règim urbanístic

règim del sòl Sòl no urbanitzable

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 29_Parc forestal - Reserva Natural

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo

353



DADES BÀSIQUES

plànol situació

ortofoto

fotografies de l'edificació o conjunt

nom Pont de Valldoreix

X 419224,23 Y 4590360,6

localització

UTM (ETRS89)

SCU.704

codi INE 08205

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DEL PARC NATURAL DE 

LA SERRA DE COLLSEROLA

tipologia de l'element

tipologia Altres

règim urbanístic

règim del sòl Sòl urbanitzable no delimitat

municipi Sant Cugat del Vallès

qualificació del sòl Clau 6c_Parcs i jardins urbans

figura de protecció

protecció actual

grau de protecció

altres PEPCo i PEIN
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