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CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
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DENOMINACIÓ
Jaciment del turó de Can Tacó o Turó d'en Roina

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic

Localització: Sudest terme municipal de Montmeló, dalt d'un turó situat entre els rius Congost i Mogent.

Època-Segle: Ibero - romana II - I aC

Propietat: Varis

CLAU

RA1

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN)- Nivell A. Conservació integral.
El jaciment està declarat com a bé cultural d’interès nacional en la categoria de zona arqueològica per Resolució 
CMC/3298/2007, de 19 d’octubre de 2007 i Acord GOV/179/2008, de 28 d’octubre de 2008. Publicat al DOGC: 
n. 5255 de l'11 de novembre de 2008 
Per acord de govern GOV/105/2009, de 26 de juny, els terrenys en els quals es troba el jaciment foren declarats 
d’interès social a efectes d’expropiació forçosa.

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
El jaciment ofereix un interès molt elevat per al coneixement de l’època romana republicana i el procés de 
romanització de les terres catalanes. Alhora, presenta un gran potencial per a la difusió cultural i es troba en 
procés de rehabilitació per a convertir-lo en un parc (Parc Natural i Arqueològic Observatori de la Via Augusta).

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Hàbitat neolític de Montmeló (cal Metge; sitges del carrer de Pelai)

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (sitges)

Localització: Carrers de Pelai, Francesc Macià, Poeta Maragall

Època-Segle: Neolític Antic

Propietat: Varis

CLAU

RA2

NIVELL DE PROTECCIÓ
BCIL,declarat pel Ple de l'Ajuntament, 27/01/2009 - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. El conjunt de sitges del carrer Pelai s'hauria de relacionar amb el jaciment 
del carrer Balmes, D. Robert i G. lorca (RA18) ja que formarien part d'un jaciment de grans dimensions, amb una 
ocupació humana que abastaria cronologies des del Neolítc antic fins al Ferro. Aquest jaciment ocuparia gran part 
del nucli urbà de Montmeló.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Piscines Municipals (Camp de futbol; Vora el camp d'esports de Mont

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (troballa superficial)

Localització:  Avda. Pompeu Fabra (solar piscines municipals)

Època-Segle: Neolític Final Véraza- Fe

Propietat: Pública

CLAU

RA3

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. El fet que s'hagin trobat restes de ceràmiques prehistòriques indica que hi ha 
d'haver un assentament humà proper, és per tant molt important fer controls arqueològics a la zona per poder 
localitzar-lo i documentarlo. Així mateix aquest jaciment s'ha de relacionar amb els altres jaciments del municipi 
que corresponen a cronologies molt properes (RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA12 i RA18)

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
 Fàbrica Cucurny (sepulcre Cucurny)

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic

Localització: Plaça de la Constitució

Època-Segle: Neolític antic - mig

Propietat: Pública

CLAU

RA4

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. El fet que s'hagin trobat un sepulcre de fossa del neolític mitjà indica que 
formaria part d'una necròpolis que hauria de pertànyer a un assentament humà proper, és per tant molt important 
fer controls arqueològics a la zona per poder localitzar-lo i documentarlo. Així mateix aquest jaciment s'ha de 
relacionar amb els jaciments del municipi que tenen unes cronologies properes (RA2, RA3, RA5, RA6, RA7, 
RA12 i RA18)

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Plaça de Sant Isidre

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (tombes)

Localització: Plaça de Sant Isidre

Època-Segle: Neolític (aprox.)

Propietat: Varis

CLAU

RA5

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. El control arqueològic de les obres que afectin el subsòl pot ser determinant 
a l'hora de confirmar la cronologia i l'entitat d'aquest jaciment. En el cas que es confirmés la cronologia neolítica, 
es podria relacionar amb els jaciments del municip que corresponen a cronologies properes  (RA2, RA3, RA4, 
RA6, RA7, RA12 i RA18)

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Finca Clarà

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (troballa superficial)

Localització: Sector nordoriental del municipi de Montmeló.

Època-Segle: Prehistòria (aprox.)

Propietat: Varis

CLAU

RA6

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. La presència d'indústria lítica prehistòrica, encara que siguin troballes 
superficials, indica que hi ha d'haver un assentament humà proper al qual pertanyen, és per tant molt important 
fer controls arqueològics a la zona per poder localitzar-lo i documentar-lo. Així mateix aquest jaciment s'ha de 
relacionar amb els altres jaciments del municipi es troben dins el mateix arc cronològic (RA2, RA3, RA4, RA5, 
RA7, RA12 i RA18)

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Carretera de Montmeló a Palou

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (troballa superficial)

Localització: Sector nordoriental del municipi de Montmeló

Època-Segle: Neolític (aprox.)

Propietat: Varis

CLAU

RA7

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. La presència d'indústria lítica polida no s'ha d'entendre com un element 
aïllat, sinó que ha de pertànyer a un assentament humà proper, és per tant molt important fer controls 
arqueològics a la zona per poder localitzar-lo i documentar-lo. Així mateix aquest jaciment s'ha de relacionar amb 
els altres jaciments del municipi es troben dins el mateix arc cronològic (RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA12 i 
RA18)

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Carrer de Colom

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (tomba en fossa)

Localització: Carrer Colom, cruïlla amb Timbaler del Bruc

Època-Segle: Romano-imperial I - III dC

Propietat: Varis

CLAU

RA8

NIVELL DE PROTECCIÓ
BCIL,declarat pel Ple de l'Ajuntament, 27/01/2009 - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. Normalment els enterraments no solen estar aïllats sinó que solen formar  
part d'una necròpolis més extensa. La proximitat del camí que comunicava els municipis de Montmeló i de 
Parets, que podia ser d'origen romà, és un altre argument a tenir en compte, ja que en aquella època les necròpolis 
se situaven a l'entorn de les principals vies de comunicació. Caldria constatar, doncs, la possible aparició de 
noves tombes prop d'aquest camí.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Can Massot

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (possible villae)

Localització: Carrers  Verdaguer i Balmes, núm.9 i 18 del carrer Verdaguer (sector central nucli urbà)

Època-Segle: Romana republicana II - I aC

Propietat: Varis

CLAU

RA9

NIVELL DE PROTECCIÓ
BCIL,declarat pel Ple de l'Ajuntament, 27/01/2009 - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
És de destacar la importància d'aquesta vil·la en el procés de romanització de les terres que avui formen el 
Vallès, amb una cronologia que, establerta entre el final del segle II aC i el principi del segle I aC, només troba 
paral·lels a les vil·les romano-republicanes de can Martí (Samalús) i de can Rossell (Llinars del Vallès). És 
necessari supervisar qualsevol obra que comporti una remoció del subsòl per tal d'obtenir més informació sobre 
aquest jaciment.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Secà de l'Advocada

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (sitges)

Localització: Illa d'edificis delimitats entre els carrers Balmes, Doctor Robert, Nou i Vic

Època-Segle: Romana republicana II - I aC

Propietat: Varis

CLAU

RA9

NIVELL DE PROTECCIÓ
BCIL,declarat pel Ple de l'Ajuntament, 27/01/2009 - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. El conjunt de sitges hauria de formar part de la pars rústica d'un complex 
d'explotació agropecuari, segurament de la molt propera vil•la romano-republicana de Can Massot (RA9), per la 
qual funcionaria com a àrea d'emmagatzematge de gra. És necessari supervisar qualsevol obra que comporti una 
remoció del subsòl per tal d'obtenir més informació sobre aquest jaciment.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Jaciment de Can Guitet

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (sitges aïllades)

Localització: Al nord del terme municipal de Montmeló

Època-Segle: Romana imperial I - III dC

Propietat: Varis

CLAU

RA10

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. Les sitges habitualment formen part d'un camp més extens de sitges, i el fet 
d'haver-ne trobat dues aïllades fa pensar que pels voltants podrien haver-ne més. Per altra banda s'ha de tenir en 
compte la proximitat de la masia de Can Guitet, datada en el S.XVI (veure fitxa18, M4, del catàleg de patrimoni 
arquitectònic) quan les masies solien construïr-se aprofitant murs i fonaments de vil•les romanes. Per altra banda 
s'ha de tenir present el forat amb restes de material constructiu que hi ha a la vora de la masia.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Jaciment de Can Cabanyes (actualment, mas Moreneta)

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (sitja aïllada)

Localització: Nord terme municipal Montmeló. Circuit de Catalunya.

Època-Segle: Romana

Propietat: Varis

CLAU

RA11

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. Aquesta sitja podria no constituir una troballa aïllada, ja que les sitges 
normalment mai es troben soles sinó que pertanyen a tot un camp de sitges. També es podria posar en relació 
amb el conjunt de sitges documentades al jaciment de can Tabola, situat al sud del jaciment de can Cabanyes. Cal 
destacar que una de les possibles sitges que s'han inclòs en el grup de can Tabola se situava entre el revolt de can 
Sastre i la torre Pardalera, que es troba a poc menys de 200 m de can Cabanyes.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Pedra de Llinars (Pedra del Diable)

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Megàlit

Localització: Polígon Concentració Industrial Vallesana.

Època-Segle: Prehistòria (aprox.)

Propietat: Varis

CLAU

RA12

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. El control de les obres que afectin aquest sector és de vital importància per 
l'obtenció d'informació complementària que aporti noves dates sobre el jaciment i el mateix monument megalític.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Turó de les Tres Creus (turó de les Mamelles)

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (Lloc històric)

Localització: Sector oriental terme municipal Montmeló.

Època-Segle: Romana republicana II - I aC

Propietat: Pública

CLAU

RA13

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. L'entitat arqueològica d'aquest jaciment és força desconeguda, ja que 
únicament s'hi ha dut a terme troballes de caràcter superficial i no ha estat objecte, fins aquests moments, de cap 
excavació ni prospecció sistemàtiques. El material arqueològic que aflora a la superfície és molt escàs. A causa 
de la seva situació i proximitat al veí jaciment romà de Can Tacó (veure fitxa núm. 1), es podrien relacionar 
ambdós jaciments. Corroboraria aquesta relació el fet de que ambdós jaciments semblen tenir una mateixa 
cronologia.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Ca l'Esteve

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic

Localització: Nord terme municipal Montmeló. Masia de ca l'Esteve.

Època-Segle: Romana

Propietat: Varis

CLAU

RA14

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. Tot i que només existeix una capsa amb material ceràmic, s'ha de tenir en 
compte que hi va haver la masia de ca l'Esteve (actualment només se'n conserven uns pocs murs) de la qual se'n té 
notícia des del S.XV, quan algunes masies catalanes acostumaven a bastir-se sobre les restes de vil·les romanes o 
construccions d'èpoques anteriors.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Subsòl de l'església de Santa Maria de Montmeló

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Església

Localització: Plaça de Santa Maria, 1

Època-Segle:  Medieval- Moderna

Propietat: Varis

CLAU

RA15

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. És important controlar qualsevol obra que comporti una remoció del subsòl, 
tant del conjunt eclesiàstic com de l’entorn immediat, principalment a la zona de la plaça de l’església, on hi ha 
notícies que aparegueren sitges que es podrien relacionar amb la sagrera de l’església.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Jaciment del carrer Girona cruïlla carrer Major

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (sitges)

Localització: Carrer Girona cruïlla amb el carrer Major

Època-Segle: Medieval S. III-I a.n.e.

Propietat: Varis

CLAU

RA16

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. Tot i haver documentat només un sitja, s'ha de tenir en compte que les sitges 
són estructures no funcionen mai d'una manera aïllada, sinó que formen part d'un conjunt més nombrós i també 
han de pertànyer a un assentament humà pel qual realitzar la seva funció de sistema d'emmagatzematge.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Pous dels Duc

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Pou de glaç

Localització: Turó de les Tres Creus, prop del riu Congost

Època-Segle: Moderna-Contemporània XVI a XIX

Propietat: Varis

CLAU

RA17

NIVELL DE PROTECCIÓ
BCIL,declarat per acord del Ple de l'Ajuntament, 27/12/2011 - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Els pous s’han de catalogar i conservar, perquè encara que  no estiguin sencers, el fet d’haver-ne recuperat una 
part important corresponent al fons del dipòsit i el fet que pertanyen a una activitat preindustrial desapareguda 
d’aquestes contrades i que al menys durant dos segles va ajudar a complementar l’economia pagesa  de la gent de 
la zona, i va donar feina als bracers constituïxen un testimoni important d’aquest tipus d’activitat i d’un tipus de 
construcció d’arquitectura industrial.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Jaciment prehistòric dels carrers Balmes, Doctor Robert i Garcia Lorc

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic

Localització: Carrers de Balmes, Doctor Robert i Garcia Lorca

Època-Segle: Neolític Veraza-Bronze/Fe 3500-800/700ane

Propietat: Varis

CLAU

RA18

NIVELL DE PROTECCIÓ
BCIL,declarat pel Ple de l'Ajuntament, 27/01/2009 - Nivell de protecció C

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
El fet de l’existència d’aquestes restes prehistòriques aporten un clar vestigi de l’ocupació humana que hi ha 
hagut en el nucli urbà de la població des de cronologies tant antigues. A més s'ha de  relacionar amb el proper 
jaciment de l'Hàbitat neolític de Montmeló (RA2), ja que ambdós podrien formar part d'un assentament de grans 
dimensions que abastaria des del Neolítc antic fins al Ferro. És per tant necessari s’hagin de fer controls 
arqueològics en actuacions que impliquin remoció de terres en tota aquesta àrea, i així poder localitzar més restes 
que aportin més informació per poder reconstruir el passat més llunyà del municipi.

Data fitxa: Gener 2011
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DENOMINACIÓ
Can Tabola

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Tipus d'element Jaciment arqueològic (conjunt de sitges)

Localització: Barri de can Tabola

Època-Segle: Ibero-romana/Altmedieval

Propietat: Varis

CLAU

RA19

NIVELL DE PROTECCIÓ
Bé de protecció urbanística (BPU) - Nivell de protecció C. Conservació integral

MOTIUS DE CATALOGACIÓ
Existència de restes arqueològiques. S'ha de tenir en compte que les sitges són estructures no funcionen mai d'una 
manera aïllada, sinó que formen part d'un conjunt més nombrós i també han de pertànyer a un assentament humà 
pel qual realitzar la seva funció de sistema d'emmagatzematge. En aquest cas trobariem dos assentaments, un pre-
romà i un altre medieval.

Data fitxa: Gener 2011


