
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL 
CARRER DE L’HOSPITAL,95 (BARCELONA, 

BARCELONÈS) 

(Codi MuHBa: 066/09) 

 

Dates de la intervenció: 18 - 23 de juny de 2009 
 

 

 

                   

Begoña Hermida Pérez 

Juny de 2009 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de l’Hospital, 95, 

 (Barcelona, Barcelonès) 

 
 

 - 2 -

 
ÍNDEX 

 

 

1. INTRODUCCIÓ   

2. FITXA TÈCNICA                                                                    

3. ENTORN GEOLÒGIC I  GEOGRÀFIC                                                          

4. NOTICIES HISTÒRIQUES I INTERVENCIONS ANTERIORS                       

5. MOTIVACIONS I OBJECTIUS                                                                        

6. METODOLOGIA                

7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS                                                                     

8. CONCLUSIONS                

9. BIBLIOGRAFIA  

10. REPERTORI ESTRATIGRÀFIC          

11. ANNEXES 

11.1. Documentació planimètrica 

11.2. Documentació fotogràfica 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de l’Hospital, 95, 

 (Barcelona, Barcelonès) 

 
 

 - 3 -

1. FITXA TÈCNICA 

NOM DE LA 
INTERVENCIÓ 

Carrer de l’Hospital, 95 (Barcelona, Barcelonès) 

UBICACIÓ 
Barri del Raval 

Districte de Ciutat Vella  

COORDENADES UTM 
Fus31N amb Datum ED50 (UB/ITC) 

X: 430678 

Y: 4581497 

Z: 8,50 m.s.n.m. 

CONTEXT Zona urbana 

TIPUS D’INTERVENCIÓ Excavació terrestre 

CLASSE D’ACTIVITAT Control i excavació 

DATES D’INTERVENCIÓ 
18-23 de jumy 2009 

 

PROMOTOR Borrell Felip i Cia, CB. 

EQUIP TÈCNIC 
 
Direcció: Begoña Hermida Pérez 
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2. INTRODUCCIÓ  

 
El present informe recull els resultats preliminars d’uns treballs previs a les 

obres de reforma del edifici situat al carrer de l'Hospital,95 de Barcelona. 

 

L’objectiu d’aquests treballs és l'excavació en el subsòl d’una cala de 1'40 x 

0’60 i 2’20 m. de profunditat per a la instal·lació d'una canonada de desguàs 

d'aigües fecals fins a la claveguera 

 

L’àmbit d’actuació es localitza a la vorera on es troba el número 95 del carrer 

Hospital. 

 

La intervenció arqueològica derivada d’aquestes obres ha estat encarregada a 

l’empresa d’arqueologia ÀTICS S.L., sota la direcció tècnica de l’arqueòloga 

Begoña Hermida Pérez i sota la supervisió del Servei d’Arqueologia del Museu 

d’Història de la Ciutat (Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona). 

 

El control arqueològic tenia com a objectiu detectar i documentar possibles 

estructures antigues que poguessin veure’s afectades per les obres, ja que el 

lloc on aquestes es desenvolupaven es troba inclòs en una “Zona d’Interès 

Arqueològic”, d’un destacat valor històric. 

 

Quant al mètode d’intervenció immediata respecte als treballs que s’estaven 

realitzant, hem seguit el del control visual directe. La tasca d’excavació s’ha dut 

a terme de forma manual. 
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3. ENTORN GEOLÒGIC I GEOGRÀFIC 
 
La ciutat de  Barcelona  es troba dins d’un terme municipal que s’estén a la 

costa de la mar Mediterrània en una plana d’uns 5 km. d’amplària ( l’extensió 

total del terme és de 91,41 km2), limitada al NW per la serra de Collserola ( que 

culmina a 512 m. al cim del Tibidabo), entre els sectors deltaics del Llobregat i 

el Besós. La seva funció de capital ha estat sens dubte afavorida per la situació 

geogràfica d’aquesta plana, on conflueixen els dos grans eixos de comunicació 

que travessen en direcció Nord-Sud la Catalunya central ( el Llobregat i l’eix 

dels rius Besós-Congost-Ter) i que accedeixen a la ciutat a través del congost 

de Martorell el primer i del coll de Finestrelles, sota el turó de Montcada, el 

segon. 

 

El Barcelonès comprèn el territori estès entre la Mediterrània i la Serralada 

Litoral, en el tram conegut per serra de Collserola, és a dir, entre els estrets de 

Martorell i de Montcada, per on els rius Llobregat i Besòs, respectivament, 

s’encaminen a la mar. Des del punt de vista de la morfologia, és fàcil identificar, 

al Barcelonès, dues grans unitats: Collserola i el Pla de Barcelona, que és a on 

s’ubica la ciutat de Barcelona, i per tant és aquella unitat morfològica que ens 

interessa. 

 

El Pla de Barcelona és limitat per la Serralada de Collserola, i a migjorn, per la 

falla que segueix, ran de mar, des de Garraf i el turó de Montjuïc que és el punt 

més elevat, pels turonets dels Ollers, del Tàber, de les Fazies, de la Bota, fins 

el turó de Montgat, més enllà del Besós. Les seves coordenades són 2º7’ a 

2º11’ de longitud est de Greenwich i de 41º22’ a 41º27’ de latitud nord. 

 

La falla, originada al moment de la fractura del Massís Catalano-Balear, dibuixà 

el que, a grans trets, havia de ser la costa catalana. Per això, el pla inclinat del 

peu de Collserola és de basament paleozoic i d’estructura tabular, havent estat 

afectat per tots els moviments orogènics alpins. En el miocè i el pliocè, damunt 
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del sòcol paleozoic se sedimentaren dipòsits marins, dels quals són testimonis 

el seguit de turons suara anomenats. El Pla, que des de Collserola va baixant 

suaument i d’una manera regular, en el punt de contacte entre la Ciutat Vella i 

l’Eixample, es produeix una ruptura de continuïtat amb la presència d’un salt o 

esglaó d’uns vint metres, clarament visible en la morfologia urbana. Aquest tall 

va ser aprofitat per la defensa, recolzant-hi les muralles, o per a l’economia, 

instal·lant a les Moles diversos molins aprofitant el sallent. De l’esglaó cap a 

mar ja no hi ha sòcol de llicorella ni de granit, sinó un mantell al·luvial format 

per les aportacions de les rieres, dels torrents, dels deltes dels rius veïnals i el 

corrent litoral. 

 

Així doncs, el Pla es pot dividir en tres sectors: El Pla inclinat, els turons arran 

de mar, i el pla de baix, que correspondria a la zona compresa entre l’esglaó i 

el mar. En aquest sector hi dominen materials al·luvials més fins aportats per 

rieres, torrents i les aigües d’escorrentiu que baixen de la serra i, també, dels 

corrents marins. 
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4. NOTICIES HISTÒRIQUES I INTERVENCIONS ANTERIORS 
 
Notícies històriques 

Les primeres notícies que ens parlen d’algun tipus d’establiment humà en 

aquesta zona ens porten al Neolític Antic, tal com ho semblen demostrar les 

restes arqueològiques trobades a la caserna de Sant Pau del Camp. Aquests 

barris, que resten a ponent de la Rambla, foren, durant molts segles, un conjunt 

d’horts, camins i rieres, que lentament es van anar convertint en carrers. 

A partir de la fundació de la Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino en 

època d’August s’ordena el territori que configura l’ager de la Colònia, moment 

en què s’originen les vil·les, necròpolis i vies de comunicació d’accés a la ciutat. 

El progressiu creixement urbanístic de la ciutat emmurallada obliga en època 

medieval – segle XIII – a construir un altre circuit de muralles que té com a límit 

la Rambla. Aquesta nova línea no inclou dins els seus murs la futura zona del 

Raval, però sí que en determina el seu ús i caràcter. En aquest moment 

s’intenta utilitzar el Raval com a espai per instal·lar tots aquells oficis o activitats 

que dins la ciutat emmurallada poden ser molestos o contraindicats (sanitat, 

prostitució, feines sorolloses, etc.). Per altra banda, comencen a instal·lar-s’hi 

un nombre important d’ordes religioses. De la rellevància que pren la zona en 

època medieval n’és testimoni el fet que només un segle més tard –segle XIV– 

Barcelona eixampla el seu recinte emmurallat per incloure-hi el Raval.  

Entre els segles XV i XVII el barri continua tenint les mateixes funcions que en 

època medieval, mantenint un baix poblament i nombroses zones 

desocupades, i amb preferència en aquest sector de la ciutat s’estableixen 

alguns oficis com són terrissaires i carnissers, s’incrementen els edificis 

destinats als serveis ciutadans i sobretot a les institucions religioses. Bona 

mostra d’això són les construccions dedicades a la beneficència: la Casa de la 

Convalescència, la Casa dels Infants Orfes, la Casa de la Caritat, el Convent 

del Bonsuccés,etc. 
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Haurem d’esperar, però, als segles XVIII i XIX per notar canvis importants en el 

paisatge urbà del barri. S’obren nous carrers i famílies burgeses s’instal·len en 

aquesta zona portant amb elles les seves indústries, ocupant, les fàbriques, els 

espais oberts de que disposava el barri. Això provoca l’aparició i el 

desenvolupament de l’habitatge obrer, el qual té com a conseqüència una 

notable transformació del teixit urbà. 

Deixant de banda els grans conjunts religiosos i de beneficència, resten molts 

pocs exemples d’edificis anteriors a aquesta època. 

L’abandonament de les residències senyorials, el trasllat de les indústries a 

altres llocs de la ciutat o fora d’aquesta, i les diferents onades d’immigració en 

el decurs del segle XX han abocant el Raval cap a la marginalitat que avui dia 

encara pateix, essent el carrer de l´Hospital, segurament, el més carismàtic del 

barri del Raval. 

 

Intervencions anteriors 

Les intervencions arqueològiques que s’han portat a terme en aquest sector del 

barri del Raval han estat nombroses. Tot seguit passem a esmentar les més 

rellevants. 

 

 Al Convent dels Àngels es va realitzar a l’any 1992 una intervenció 

arqueològica  amb l’objectiu de restaurar les voltes de la capella del Peu 

de la Creu i rebaixar el terra uns 30 cm per fer la instal·lació elèctrica. Es 

van documentar estructures amb cronologies diverses: les estructures 

del s. XX corresponen a l’actual capella, després hi hauria una petita 

estructura del s. XVII i ja del S. XVI es documenten una claveguera, 

forats de pals d’abastides i algunes foses que formarien part de la 

remodelació que va patir la capella entre 1668-1669 abans que fos 

acabada (ARTIGUES, 1992).  

 Antic Hospital de la Santa Creu. Es va excavar totalment la Sala de la 

Reserva de la Biblioteca de Catalunya i posteriorment es van fer rases i 

sondejos a la Sala de les Ciències i al Pati del carrer de les Egipcíaques. 
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Aquestes intervencions van permetre documentar les restes de diverses 

dependències de l´Antic Hospital de la Santa Creu, així com una mostra 

significativa de les restes materials. L’estat d’arrasament en el que es 

trobaven les diferents restes constructives, la poca quantitat de material 

recuperat, la no aparició de restes anteriors a la construcció de l´Hospital 

de la Santa Creu, juntament amb les remocions de terra que s’havien 

realitzat al pati per fer les obres d’infraestructura de la Biblioteca de 

Catalunya, desaconsellaven fer una excavació en extensió (MIRÓ, 

1992).  

 Intervenció realitzada a l’església de Sant Llàtzer i a la finca Hospital 144  

entre els anys 1989-1991 van permetre documentar les restes d’un mur i 

un paviment d’època romana amb cronologia del segle I aC, així com 

diverses restes relacionades amb l’església i l’hospital Sant Llàtzer 

d’èpoques diverses. A sota de la capella del Sant Sepulcre es 

documenten foses d’inhumació sense aixovar amb cronologia del segle 

XI-XIII i les restes d’un mur relacionat amb l’hospital dels Mesells amb 

cronologia del segle XIV. Cap el segle XV es realitzen modificacions a 

l’interior del temple com així ho evidencia l’ampliació del prebisteri i  la 

construcció de tres arcs faixons i es localitzen diverses tombes a l’interior 

del recinte d’aquesta època. Finalment l’ultima gran intervenció es 

realitza al segle XVIII  amb a construcció de la capella del Sant Sepulcre 

que envaeix part de l’espai ocupat per l’hospital provocant que els malalt 

passis a les dependències del carrer del Carme (BELTRÁN DE 

HEREDIA, 1993, 1994). 

 Intervenció a l’Escola Milà i Fontanals al número 78 del carrer del 

Carme. En aquest cas es va posar al descobert part de la façana oest 

d’un Convent de Monges Mínimes, documentat a partir del segle XVII. 

Es van excavar un conjunt d’estances del convent que durant el segle 

XIX estaven destinades a usos agrícoles i ramaders. Així mateix, es van 

documentar una sèrie de retalls reblerts de ceràmica de mitjans del 

segle XVII (CASAS, 2002).  
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 Cal esmentar la intervenció realitzada per Jordi Alsina i Rafael Dehesa, a 

la finca del C/ Hospital 26-30/ Carrer de la Morera 2-4, on es va 

documentar un gran volum de restes d’estructures domèstiques d’època 

moderna, i dos trams de murs datats en època medieval, els quals 

havien estat reaprofitats en èpoques posteriors. 

De les restes documentades, cal esmentar les restes parcials d’un forn  

de ceràmica datat al s.XIII, el qual conservava part de la graella, les 

parets laterals i la solera. També cal donar èmfasi a la documentació en 

una zona molt localitzada del solar, les restes de murs datats al s.II , així 

com la troballa excepcional d’un monument funerari d’època romana, on 

han aparegut les restes òssies de diversos individus, així com un retall 

d’argila emprat com a ossera de la mateixa època just al costat. 

(DEHESA, 2007). 
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5. MOTIVACIONS I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ 
 

L’objectiu dels nostres treballs és el de detectar i documentar les possibles 

restes arqueològiques que puguin veure’s afectades en el decurs de l’obra 

realitzada a la vorera del C/ Hospital, 95, de Barcelona. 

 

 Es troba dins una de les zones pertanyents a l’ager  de la ciutat romana i 

correspon amb una zona immediata al traçat de la via romana (actual 

carrer Hospital) . 

 Forma part d’una de les àrees d’ampliació de la ciutat medieval. 

 

L’obra que motiva la present intervenció es deu a l'excavació en el subsòl d’una 

cala de 1'40 x 0’60 i 2,20 m. de profunditat per a la instal lació d'una canonada 

de desguàs d'aigües fecals fins a la claveguera 
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6. METODOLOGIA 
 
Per a aconseguir els objectius marcats és necessari adoptar una metodologia 

sistemàtica i que se’ls adeqüi. En relació amb la metodologia de registre, la 

seqüència estratigràfica s’estableix amb el propòsit d’entendre la formació, 

delimitació, estructuració i ordre de deposició dels diferents estrats. De la 

mateixa manera, ajuda a interpretar els diversos processos sedimentaris i 

postdeposicionals que s’han anat produint al llarg del temps a la zona afectada. 

Sota aquestes premisses, s’ha establert un registre detallat dels diferents 

estrats que configuren la zona intervinguda utilitzant per a fer-ho el sistema 

d’Unitats Estratigràfiques (U.E.), que es pot seguir a E.C. HARRIS (1990) i A. 

CARANDINI (1997), sistema acceptat àmpliament i secundat a Catalunya des 

de fa tres dècades (TRÓCOLI, SOSPEDRA, 1992). Aquest mètode permet 

analitzar de forma individualitzada cadascuna de les incidències que afecten la 

seqüència estratigràfica. La caracterització de les diferents unitats 

estratigràfiques es detalla en una fitxa. Aquí s’hi registren tots els paràmetres 

que permeten la seva correcta identificació i descripció, així com també la seva 

relació física respecte a la resta de les unitats estratigràfiques del jaciment. 

 

La identificació d’una U.E. s’estableix mantenint l’ordre estricte d’aparició durant 

el procés d’excavació i es duu a terme generalment utilitzant una clau de tres o 

quatre dígits (en funció de la magnitud els treballs a realitzar), començant tota 

la seqüència numèrica per el número 100 ó 1000. Nosaltres ens hem decantat, 

atenint-nos a les dimensions de l'àrea intervinguda, per la primera opció, 

començant la sèrie amb l’UE 100. Aquesta forma de procedir s’utilitza amb la 

finalitat d’evitar qualsevol alteració de la seqüència numèrica o algun tipus 

d’interferència en cas que, durant el procés, sorgeixi una estratigrafia complexa 

que obligui a acumular unitats estratigràfiques. 

 

La tasca d’extracció de terra s’ha dut a terme de forma manual. 
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7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I INTERPRETACIÓ DE LES 
TROBALLES 

 

Com ja he esmentat, la intervenció arqueològica es porta a terme a la vorera 

que es troba davant del número 95 del carrer de l'hospital. 

 

A l'inici de les obres es fa servir un martell pneumàtic per trencar les rajoles que 

composen el nivell de trànsit actual i, una vegada retirades aquestes, es 

procedeix a excavar de forma manual fins a un nivell de 2,20 m. que és el 

necessari per a realitzar la connexió amb la claveguera. El nivell de trànsit 

actual està format per rajoles de 20x20x3cm. (ue 101). El nivell immediatament 

inferior (ue.102) és una capa de formigó de preparació per a la pavimentació de 

la vorera de 40cm. de gruix. 

 

Per sota de la ue 102 trobem una capa de farciment sorrenc (ue.103) que 

cobreix les canonades de servei, entre les quals es troben Fecsa, gas natural i 

agua. Aquest estrat té una profunditat de 50cm. 

 

A un metre de profunditat trobem una estructura de forma rectangular (ue. 104) 

de 1.30x90x1.30m realitzada en maons i pedres irregulars amb formigó. 

Aquesta estructura està amortitzada per un estrat de sorra i runa (ue.105). La 

morfologia de l’estructura fa suposar que es tracta d'una arqueta de recollida 

d'aigües brutes, teoria que queda confirmada quan gairebé immediatament 

trobem la galeria d'unió amb la claveguera (ue 106) realitzada amb el mateix 

material de maons i lligat amb formigó i omplert també amb sorra i runa 

(ue.107). 

 

A continuació es va decidir realitzar l'excavació entre els murs de l'arqueta i 

aprofitar la mateixa galeria per fer passar la canonada fins a la claveguera, per 

la qual cosa l'estructura no es va veure afectada per les obres. 
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8. CONCLUSIONS 

 

Aquesta memòria recull els resultats dels treballs realitzats a la vorera del 

carrer de l'Hospital a l'alçada del número 95, amb motiu de les obres de 

conducció dels desguassos d'aquest edifici al clavegueram general. 

Les tasques arqueològiques, simultànies a les obres es van a realitzar entre els 

dies 18 i 23 de juny del 2009. 

Durant els treballs, va quedar al descobert una arqueta de recollida d’aigües 

brutes ja en desús. De l'arqueta sortia una canalització realitzada en maó i 

formigó que arribava fins a la mateixa claveguera i una altra que sortia de 

l'edifici, fins a l'arqueta 

Aquestes estructures no van quedar afectades ja que tenien la mida i 

profunditat suficients per permetre el pas de les canonades de desguàs. 

Tenint en compte que el final de l'excavació coincideix amb el final de l'arqueta, 

i tota la terra extreta pertany a l’amortització de l'estructura, no podem trobar 

evidències de cap alteració humana del terreny anterior a l’època 

contemporània, en aquesta zona i fins a una cota de 2, 20 metres. Per tant, no 

hem pogut documentar cap tipus de material, que sigui rellevant a nivell 

arqueològic. 

Cal tenir present però, que les mesures de l’excavació han estat molt 

escadusseres i per tant, no descartem la possibilitat que  els rebaixos que es 

puguin realitzar en zones properes a aquesta intervenció puguin donar resultats 

positius des del punt de vista arqueològic. 
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10. REPERTORI ESTRATIGRÀFIC 
 

Lloc de la intervenció: carrer de l’Hospital, 95 (Barcelona, 
Barcelonès) 

UE: 101 

Sector:  Codi MuHBa: 
066/09 

Cronologia: Contemporània 
      

DEFINICIÖ : Estrat superficial. Cota: 8,50 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÖ : Nivell d'ús format per rajoles de 20x20x3cm 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per  
Cobreix a 102,  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 
Lloc de la intervenció: carrer d l’Hospital, 142 (Barcelona, 
Barcelonès) 

UE: 102 

Sector:  Codi MuHBa: 
066/09 

Cronologia: Contemporània 
      

DEFINICIÖ : preparació per pavimentació. Cota: 8,10 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÖ : estrat de formigó d'uns 40 cm. de potència 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per  
Cobreix a 103 Es cobert per 101 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 
Lloc de la intervenció: carrer del’Hospital, 95(Barcelona, 
Barcelonès) 

UE: 103 

Sector:  Codi MuHBa: 
066/09 

Cronologia: Contemporània 
      

DEFINICIÖ : Sauló de farciment. Cota: 7,60 m.s.n.m. 
 

DESCRIPCIÖ : estrat d'uns 50 cm, on es troben les canalitzacions de servei contemporànies 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per  
Cobreix a 104 Es cobert per 102 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Lloc de la intervenció: carrer de l'Hospital 95 

 (Barcelona, Barcelonès) 
UE: 104 

Sector:  Codi MuHBa: 
066/09 

Cronologia: Contemporània 
      

DEFINICIÖ :  
arqueta de recollida d'aigües. Cota: 7,60 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÖ : Arqueta construïda amb maons massissos i pedres (30x15x5cm) i units amb formigó tipus portland de 
1,30x90x1.30. 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 105 
Cobreix a  Es cobert per 103 
Talla a  Tallat per 106 
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

Lloc de la intervenció: carrer de l'Hospital 95 

(Barcelona, Barcelonès) 
UE: 105 

Sector:  Codi MuHBa: 
066/09 

Cronologia: Contemporània 
      

DEFINICIÖ : Farciment. Cota: 6,30 m.s.n.m. 
 

DESCRIPCIÖ : farciment d'amortització de la ue 104 sorrenc i amb runes. De 1.30m de potència 
 
 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a 104 Es reblert per  
Cobreix a  Es cobert per 103 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  

 

Lloc de la intervenció: carrer de l'Hospital 95 

 (Barcelona, Barcelonès) 
UE: 106 

Sector:  Codi MuHBa: 
066/09 

Cronologia: Contemporània 
      

DEFINICIÖ : galeria desguàs. Cota: 7,60 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÖ : galeria construïda amb pedres calcàries de dimensions molt variables i formes bastant irregulars, lligades 
amb formigó tipus portland; presenta 0’80 m d’amplada, 1,30m de potència i 2 metres de llargària visible. 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 107 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a 104 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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Lloc de la intervenció: carrer de l'Hospital 95 

(Barcelona, Barcelonès) 
UE: 107 

Sector:  Codi MuHBa: 
066/09 

Cronologia: Contemporània 
 

DEFINICIÖ : Farciment. Cota: 7,50 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÖ : farciment sorrenc i amb runa de 1,30 m de potència que amortitza a la ue 106 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a 106 Es reblert per  
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a 105 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S´entrega a  Se li entrega  
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11. ANNEXES 

11.1. Documentació planimètrica 
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11.2. Documentació fotogràfica 
 

 
 

  Fotografia 1: vista general abans de començar l'obra 
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Fotografia 2: detall de l'excavació on s'aprecien ues 101,102,103 

 

 
 

 
Fotografia 3: detall de la ue 104 

 
 

 
 

Fotografia 4: detall de la U6 104 i 106 
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Fotografia 5: detall de la Ue 104 i 106 
 
 
 
 

 

 
 

Fotografia 6: excavació acabada 


