Masia de l'Hostal del Fum
Palau-solità i Plegamans
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
polígon de Can Boada Vell

Vallès Occidental
Parc de l'Hostal del Fum. Av. del Camí Reial, s/n, 08184 Palausolità i Plegamans.
La casa es troba dins del Parc de l'Hostal del Fum, prop del

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.56184
2.17612
431302
4601457

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08156-31
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 6.01. EAD.
Sí, IPA: . 32712.
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte
dj., 05/04/2001 - 02:00

Descripció
Masia de planta quadrada, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és a
dues vessants, de teula àrab, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada
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a migdia.
La façana principal té forma simètrica: al centre es troba el portal d'entrada amb arc
escarser i una finestra rectangular, per banda, amb una reixa. A nivell del pis superior,
sobre de la porta, hi ha un balcó i una finestra allindada a ambdós costats.
Els murs de façana estan arrebossats i pintats de blanc, excepte un petit sòcol de pedra
que recorre tot l'edifici. Es conserva l'agulla d'un antic rellotge de sol.
Presenta un pati interior.
Observacions:
Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a
Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus
d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Actualment és destina com a magatzems i aixopluga elements de gran volum de
l'ajuntament i d'entitats. L'Associació Tren de Palau guarda hi guarda estris.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

Història
Antic hostal per allotjar els traginers i viatgers que anaven cap a Barcelona.
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