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FITXA TÈCNICA 
 
 
Nom del jaciment: Carrer d’Andrea Dòria 6-32 
 
Nº de referència de la resolució: R/N 470 K121-NB-2014/1-11262 
        R/N 470 K121-NB-2014/2-11370 
 
Nº d’inventari: 088/14 
 
Projecte de recerca en el qual s’hi integra:  
 
Municipi: Barcelona     Comarca: Barcelonès 
 
Coordenades UTM  ETRS89:  X 432249.2 / Y 4581271.2    s.n.m: 4,96 
                                                  X 432410.7 / Y 4581317.7 
 
Superfície avaluada: Llargada total del carrer 
 
Tipus d’intervenció : Preventiva 
 
Tipus d’activitat : Control   

  
Cronologia: Època contemporània 
 
Dates d’execució: 4 d’agost- 5 de setembre/ 8-19 setembre 
 
Promotor: BIM/SA 
  
Lloc de dipòsit temporal: Magatzems del Museu d’Història de Barcelona. 
 
Directors/es: Eva Orri Terrado      
 
Redactors/es de la memòria: Eva Orri Terrado 
 
Paraules clau: seguiment arqueològic, pous, estrats. 
 
Resum: En aquesta memòria es descriuen els treballs de seguiment 

arqueològic realitzats al carrer d’Andrea Dòria 6-32 de Barcelona amb motiu de 

la realització de diversos pous i rases per tal d’instal·lar nous serveis urbans, 

donant com a resultat la no presència de restes ni estructures de tipus 

arqueològic. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
Aquesta memòria presenta els resultats i les conclusions del seguiment 

arqueològic realitzat al Carrer d’Andrea Dòria 6-32, al barri de la  Barceloneta, 

al districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès). 

 

Els treballs han estat motivats pel projecte d’urbanització del carrer que implica  

la repavimentació i execució d’una nova caixa de ferms, l’execució de rases per 

la instal·lació de noves infraestructures de serveis (enllumenat públic, reg, 

etc..), rehabilitació del col·lector existent, execució de nous pous de registre i 

de nous embornals que es connectaran al col·lector existent. 

 

Els treballs es van portar a terme entre els dies 4 d’agost i 19 de setembre de 

2014, sota la direcció de l’arqueòloga Eva Orri Terrado (CODEX-

ARQUEOLOGIA I PATRIMONI) d’acord amb la corresponent resolució dictada 

per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 

 

Els treballs han estat encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, promotor de 

l’obra. 
 
El projecte d’intervenció arqueològica (PIA) i la supervisió dels treballs han 

estat realitzats pel Servei d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament 

de Barcelona, que ha enregistrat aquesta intervenció amb el codi 088/14. 
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2.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
 
La ciutat de Barcelona s’emplaça, des d’un punt de vista geològic, al Pla de 

Barcelona, el qual constitueix una plana litoral d’una superfície aproximada de 

170 km2. Aquest Pla comprèn les formacions quaternàries que s’estenen des 

del mar fins al canvi de pendent en contacte amb la Serralada Litoral, i que 

limiten al sud-oest pel massís del Garraf i al nord-est pel turó de Montgat.  

 

Topogràficament, al Pla de Barcelona poden distingir-se dues grans unitats: la 

Serralada Litoral i el Pla. La Serralada Litoral separada pels rius Besòs i 

Llobregat presenta tres sectors ben diferenciats, com són la Serra de 

Collserola, que assoleix la seva màxima elevació al cim del Tibidabo (512 m.) i 

localitzada entre els rius Besòs i Llobregat; la Serra de Marina, que s’estén al 

nord del riu Besòs; i al sud del riu Llobregat s’aixeca el massís del Garraf. 

 

El Pla s’estén entre els contraforts de la Serralada Litoral i el mar, formant una 

plana ampla d’escàs pendent. Aquí es localitzen les planes deltaiques dels rius 

Besòs i Llobregat, a més de distingir una alineació de petits turons arran de 

mar. Entre aquestes petites elevacions destaca com a punt més elevat la 

muntanya de Montjuïc (173 m.) al sector interfluvial, així com el Mons Taber i 

altres elevacions. 

 

Al Pla de Barcelona poden distingir-se diverses grans unitats geològiques: 

paleozoic, secundari, terciari i quaternari. Entre els materials paleozoics afloren 

les pissarres a la serra de Collserola i al sud del riu Llobregat. Els materials 

triàsics (secundaris) es concentren principalment en la línia de turons que limita 

pel nord-est el Pla de Barcelona, a més del massís del Garraf. Els materials 

terciaris es corresponen a les formacions de Montjuïc i a la serra d’en Mena, a 

més del turó de Montgat. I finalment, sobre el substrat rocós s’assenten els 

sediments quaternaris que caracteritzen el Pla de Barcelona. 
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Situat en l’extrem sud-est de Barcelona, el barri marítim de la Barceloneta és 

una llengua de terra de forma gairebé triangular que dibuixa una petita 

península, d’unes 71 hectàrees, formada per sediments marins degut a 

l’acumulació de la sorra arrossegada per les corrents marines del nord i dels 

sediments procedents del riu Besòs, detinguts uns i altres per l’espigó del port 

durant els molts anys que va durar la seva construcció iniciada al segle XV. 

 

 
Vista aèria del carrer afectat per la intervenció (Foto: Google Earth) 

 
         

 
 Situació de la intervenció 
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Les Coordenades UTM son: 
 
ETRS89   X 432249.2 / Y 4581271.2 
                     X 432410.7 / Y 4581317.7 
 
L’alçada s.n.m és de: 4,96 
 
 



Memòria de la intervenció arqueològica al C/D’Andrea Dòria 6-32.  Districte de Ciutat Vella, 
Barcelona (Barcelonès) 

Agost-Setembre de 2014. Codi:088/14 

 

 
8 

3.- CONTEXT HISTÒRIC I ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS 
 
 
La formació dels terrenys on actualment es troba el barri de la Barceloneta es 

remunta al s. XV amb l’ aparició d’ una petita illa –illa de Maians-, que s’hauria 

format lentament durant el transcurs dels segles, i que estaria situada 

aproximadament on ara trobem la Plaça Pau Vila. 

Cap al 1474 ens arriben les primeres notícies de la construcció d'una incipient 

obra portuària a Barcelona que consistia en un braç de terra per formar el que 

seria un petit moll. 

L’any 1660 l’ampliació d’aquest arriba al punt on avui comença el Passeig Joan 

de Borbó, i a partir d’aquí les ampliacions portuàries es succeirien al llarg dels 

segles.  

Així doncs, gràcies a l’acumulació de sorra arrossegada pels corrents marins i 

els sediments del Besòs, que queden retinguts per l'espigó del creixent Port al 

voltant de l'illa de Maians es va anar formant una petita península.  

Aquest territori fora muralles, reclamat per la parròquia de Sta Maria del Mar 

al·legant un privilegi medieval, comença a ser ocupat per barraques i 

magatzems de pescadors a les que s'afegirien més tard els desallotjats de 

l'enderroc del barri de la Ribera. 

Davant el creixement, l’any 1718 es parla ja del barri de la platja, les autoritats 

es van començar a plantejar el procés d’ordenació del territori, que culminaria 

amb la fundació de la Barceloneta. 

 

El dia 3 de Febrer de 1753 es va portar a terme la col·locació de la primera 

pedra del que havia de ser el barri marítim de Barcelona. 

Els intents per iniciar aquest projecte s'havien succeït sense èxit, i va ser 

finalment el Marquès de la Mina qui es va decidir a impulsar la reordenació dels 

sorrals de la platja ocupats per barraques, a partir de la proposta de l’enginyer 

militar Juan Martín Cermeño. El barri dissenyat es trobava format per una trama 

octogonal, amb illes de cases allargades -de planta baixa i pis que remataven 

la cornisa amb un petit frontó- i amb l’obertura de dues grans places.  

Amb la construcció del barri es van destruir les barraques del port. Els ocupants 

d’aquestes, la gent de mar i port, així com alguns obrers de la construcció 
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reberen en propietat els solars edificables de mans de Capitania General. 

Només alguns terrenys foren concedits finalment com indemnització als veïns 

del barri de la Ribera. 

La Barceloneta s’edificà ràpidament, el 1759 ja hi vivien 1560 veïns, però 

l’expansió d’aquest barri sobre terrenys guanyats al mar no s’aturà i hi 

hagueren ampliacions successives fins l’any 1851 amb la construcció també de 

dues casernes militars entre els anys 1764-1769- Sant Carles i Sant Ferran-. La 

construcció d’aquest barri va representar un dels millors exemples de la creació 

de noves poblacions dutes a terme per enginyers de la Universitat de 

Barcelona, ideades per la monarquia borbònica arreu d’Espanya i Catalunya.  

Per la seva proximitat amb la Ciutadella el barri va estar sota jurisdicció militar 

des de la seva creació fins la Reial Ordre de l’any 1858. 

 

L’expansió de la Barceloneta venia marcada per la proximitat del port i del 

ferrocarril, la fàcil comunicació i alguns terrenys encara per ocupar van fer que 

el barri es convertís en un lloc idoni per a les instal·lacions de caire industrial 

relacionades amb la navegació de vapor i amb les construccions mecano 

metal·lúrgiques, afegint així a l’essència marinera un marcat caràcter obrer. 

Exemples d’aquesta indústria van ser per exemple els Tallers Nero Vulcano 

(1834). 

L’empresa, però, que caracteritzà la Barceloneta fou La Maquinista Terrestre i 

Marítima, creada l’any 1855 i que va donar feina a 1200 treballadors, 

convertint-se en l’empresa mecanometalúrgica més important de Catalunya. 

Tot i que l’activitat industrial de la Barceloneta arriba fins a la segona meitat del 

segle XX , el transcórrer del temps transformà la indústria que es traslladà cap 

altres indrets de la ciutat, com el Poblenou. 

 

Durant la Guerra Civil, la Barceloneta fou un dels barris castigats pels 

bombardeigs tant per la presència de La Maquinista com per la seva proximitat 

amb el port. El dia 29 de maig de l’any 1937 el barri va patir l’atac aeri més fort 

sofert fins al moment a la ciutat de Barcelona. Entre els anys 1936-1939 a la 

ciutat de Barcelona es van construir gran quantitat de refugis antiaeris utilitzats 

per la població civil per tal de protegir-se dels bombardejos feixistes.  
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Des del primer atac –naval en aquest cas- sobre el nucli urbà la nit del 13 de 

febrer de 1937, fins a la caiguda de la ciutat el 26 de gener de 1939, la ciutat va 

patir un total de 194 bombardejos, la majoria aeris, que provocaren un gran 

nombre de víctimes i ferits. Els atacs indiscriminats sobre la població civil 

provocaren, al marge de les víctimes, un gran impacte psicològic. 

A Barcelona, el Servei de Defensa Passiva Antiaèria depenent de l’Ajuntament, 

en primer lloc, i la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat, posteriorment, 

van portar a terme un projecte per salvaguardar els edificis emblemàtics i 

subvencionaren al voltant d’un centenar de refugis. La resta, casi 1300, es 

varen començar a excavar de forma auto-organitzada i auto-finançada per 

iniciativa civil, configurant un autèntic moviment social sense precedents.  

Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos en la via 

pública i diversos espais en el seu interior. Aquells planificats per l’Ajuntament 

eren dissenyats com a medis de defensa passiva amb la vocació d’ésser 

reaprofitats com a trams de clavegueram, banys públics, magatzems, sales de 

lectura i altres usos.  

La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva 

construcció es deuria al treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot 

dones i nens. 

 

Es coneix l’existència del refugi  R.1037 pel llistat de refugis antiaeris del 16 de 

juliol de 1938 publicat a l’Atles dels Refugis de la Guerra Civil espanyola a 

Barcelona per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA. En no tenir més 

documentació de l’estructura defensiva, ja sigui de l’època o fruit 

d’intervencions de documentació posterior, no es pot aportar més informació. 

 

Sis anys després de la finalització de la guerra civil la caserna de Sant Carles 

es converteix en l’escola Virgen del Mar i en pisos per a obrers. Vint anys 

després l’altre caserna del barri, la de Sant Ferran, era ocupada per 600 

famílies que hi vivien en condicions de pobresa extrema, fins que és 

enderrocada l’any 1959. 

L’Ajuntament, després de reconèixer en la seva primera memòria de postguerra 

la destrucció de parts importants del barri, com a conseqüència dels 
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bombardejos, va elaborar un pla especial que s’acompliria lentament i que 

pretenia, entre d’altres mesures, l’enderroc dels edificis que encara restaven 

mig caiguts per les bombes. 

El procés de reconstrucció va ser força lent. La Barceloneta va viure un període 

on la lluita per l'espai es va convertir en una reclamació tradicional.  

Malgrat això el barri s'havia anat reinventant, la presència del mar afavorí els 

establiments d'oci com els banys i els restaurants que es van convertir en la 

alternativa a la pesca i la indústria. 

 
Pel que fa a la zona afectada és important mencionar la intervenció que l’any 

2003 l’empresa Códex, sota la direcció tècnica de l’arqueòleg Daniel Giner 

Iranzo va dur a terme a  la Plaça de la Font i a la Plaça del Poeta Boscà. 

Aquesta va consistir en la realització de 8 rases per tal de documentar 

possibles restes arqueològiques. Es va poder documentar diverses restes de la 

caserna militar de San Carles construïda entre el 1764-1779 i enderrocada el 

1932. Els murs, pilars, nivells de paviment, clavegueres, etc... es concentraven 

a la cantonada nord-oest de la Plaça del Poeta Boscà amb els carrers d’Andrea 

Dòria i del Baluard. També es va documentar les restes de cases entre el 

carrer Andrea Dòria i la plaça de la Font amb una cronologia entre els segles 

XVIII i XX, així com un espai obert previ a la construcció del barri al 1753, 

moment en que es practicà un transport de sorres que colmatà aquests estrats 

anteriors. D’altra banda van ser identificades diverses estructures relacionades 

amb el refugi antiaeri i restes arquitectòniques que corresponien a l’escola 

construïda l'any 1940.  

 

El novembre del 2012 es realitzà una intervenció al carrer de la Maquinista i al 

Passeig de Salvat Papasseit, 1, portada a terme per l’arqueòloga Núria 

Cabañes de l’empresa Actium. L’obertura d’una rasa de 50 m. de longitud va 

permetre identificar dos murs de fonamentació, quatre trams de la xarxa de 

clavegueram i les restes d’un paviment de llambordes d’un antic vial. Totes 

aquestes estructures formaven part de l’antiga fàbrica de La Maquinista 

Terrestre y Marítima, emplaçada en aquest espai des de l’any 1856 fins l’any 

1963.  
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4.- METODOLOGIA 
 
La present intervenció preveia l'obertura del subsòl del carrer d’Andrea Dòria 

mitjançant 14 pous i 2 rases per tal d’instal·lar diversos serveis urbans. Els 

rebaixos han estat realitzats de manera mecànica amb l’ajuda d’una màquina 

retroexcavadora que primerament ha aixecat el paviment del carrer i 

posteriorment ha rebaixat el terreny amb l’ajuda d’una pala de diverses 

mesures adaptant-se a cada situació. Quan això no ha estat possible, 

puntualment alguns rebaixos han estat practicats manualment o amb ajuda 

d’un martell pneumàtic.  

 
La metodologia arqueològica aplicada ha estat la basada en el mètode de 

registre utilitzat per E.C. Harris (1991) i per A. Carandini (1997). Es tracta de 

registrar objectivament els elements construïts i estrats que s'identifiquen, 

realitzant una numeració correlativa d'aquests, sota el nom “d’Unitat  

Estratigràfica” (U.E.) que individualitza els uns del altres. Cada U.E es registra 

en una fitxa on s'indica la ubicació en el jaciment, les seves característiques 

físiques, i la posició física respecte a les altres unitats estratigràfiques amb les 

que es  relaciona. 

Aquest mètode també inclou la realització de material gràfic que inclou 

documentació planimètrica i fotogràfica. Tot el procés d’excavació s’ha 

documentat fotogràficament, utilitzant el suport  digital. L’inventari fotogràfic, ha 

estat identificat amb el codi de la intervenció-088- l’any de la intervenció- 14- i 

el número identificador del llistat descriptiu. 
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5.- TREBALLS REALITZATS I RESULTATS OBTINGUTS 
 

El dia 4 d’agost de 2014  es van iniciar les tasques de rebaix de la calçada i 

vorera al C/ d’Andrea Dòria en el tram comprès entre els números 6 i 18, al 

barri de la Barceloneta, portades a terme per l’empresa FAUS. Aquest tram 

abasta des de la cantonada amb el C/ de l’Atlàntida fins a la del carrer 

Salamanca. En un principi el projecte preveia l’obertura d’una rasa a la calçada 

paral·lela a la línia de façana per tal d’instal·lar un tub de recollida d’aigües però 

en vista de la gran quantitat de serveis urbans que transcorrien paral·lels i 

transversals al carrer, es replantejà el projecte i es va optar per obrir únicament 

diversos pous al llarg del carrer per tal de col·locar els nous embornals que 

connectessin amb el col·lector existent. 

Així doncs es van obrir un total de 16 pous i 2 rases a la calçada i vorera del 

carrer, tots ells traçats en direcció SW-NE, paral·lels a l’actual línea de façana.  

 

Passarem ara a descriure els diferents pous i rases practicats al llarg del carrer,  

 

• POU 100 
Situat a la cantonada del carrer d’Andrea Dòria amb el Carrer de l’Atlàntida, 

davant de la finca número 6. Traçat a la calçada del carrer i en paral·lel a la 

façana presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 1,80 m 

Amplada: 0,80 m. 

Fondària: 1,60 m. 

 

Aquest pou presenta la següent estratigrafia: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 5,01/4,97m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota:4,97/ 4,87m. s.n.m. 
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UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró  clar i textura solta d’una potència de 1,46 m. Cota: 4,87/ 3,41m. s.n.m. 

 

• POU 200 
Traçat entre els carrers de l’Atlàntida i Vinaròs, davant la finca número 6, dista 

2,24 m. del pou número 100 i presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 1,80 m 

Amplada: 0,80 m. 

Fondària: 1,80 m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,99/4,95m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,95/4,85m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 1,66 m. Cota: 4,85/ 3,19m. s.n.m. 

 

• POU 300 
Ubicat al creuament del Carrer d’Andrea Dòria amb el carrer de Vinaròs. Dista 

2 m. del pou 200.  

Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 1,80 m 

Amplada: 0,80 m 

Fondària: 1,80 m 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,91/4,87m. s.n.m. 
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UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,87/4,77m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 1,66 m. Cota: 4,77/3,11m. s.n.m. 

 

• POU 400 

Es localitza entre el carrer de Vinaròs i el carrer de Grau i Torras, davant de la 

finca número 8.  Dista 6 m. del pou 300. 

Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 1,60 m 

Amplada: 0,80 m. 

Fondària: 1,16 m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,88/4,84m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,84/474m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 1,02 m. Cota: 4,74/3,72m. s.n.m. 

 

• POU 500 

Traçat a la cantonada del carrer d’Andrea Dòria amb el carrer de Grau i Torras 

abans de creuar aquest. Dista 2,90 metres del pou 400. 

 

Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 1,70 m 

Amplada: 0,80 m. 

Fondària: 1,20 m. 
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L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,88/ 4,84m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,84/ 4,74 m. s.n.m. 

  

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 1,06 m. Cota: 4,74/ 3,68m. s.n.m. 

 

• POU 600 

Ubicat a la cantonada del mateix carrer amb el carrer de Grau i Torras un cop 

creuat aquest. Es troba a 2 m. del pou 500 

 

Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 1,80 m 

Amplada: 0,75 m. 

Fondària: 1,80 m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,85/4,81m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 481/4,71m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 1,66 m. Cota: 4,71/3,05m. s.n.m. 

 

• POU 700 
Es documenta entre els carrers de Grau i Torras i carrer de Guítert, davant de 

la finca número 10. Dista 3 m. del pou 600.  
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Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 1,70 m 

Amplada: 0,75 m. 

Fondària: 1,80 m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,83/4,79m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,79/469m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 1,66 m. Cota: 4,69/3.03m. s.n.m. 

 

• POU 800 

Localitzat a la cantonada del carrer d’Andrea Dòria amb el carrer de Guítert, un 

cop creuat aquest. 

 

Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 2,00 m 

Amplada: 0,80 m. 

Fondària: 1,10 m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,82/4,78m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,78/4,68m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 0,96 m. Cota: 4,68/3,72m. s.n.m. 
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• POU 900 

Aquest pou es troba excavat a la cantonada del mateix carrer amb el carrer de 

Vila Joiosa abans de ser creuat. Dista 2,30 m. del 800. 

 

Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 1,80 m 

Amplada: 0,80 m. 

Fondària: 1,30m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4cm. 

Cota: 4,91/4,87m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,87/4,77m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 1,16 m. Cota:4,77/3,61m. s.n.m. 

 

• POU 1000 

Traçat a la cantonada del carrer d’Andrea Dòria amb el de Vilajoiosa, un cop 

creuat aquest. Dista 3,40 m. del pou 900 

 

Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 2,00 m. 

Amplada: 0,90 m. 

Fondària: 1,10 m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,78/4,74m. s.n.m. 
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UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,74/4,64m. s.n.m. 

UE 103: : estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 0,96 m. Cota:4,64/3,68m. s.n.m. 

 

• POU 1100 

Ubicat a la cantonada del carrer d’Alcanar amb el mateix carrer davant de la 

finca número 14. Es troba a 3,90 m. del pou 1000. 

 

Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 2,00 m 

Amplada: 0,90 m. 

Fondària: 1,32 m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,74/470m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,70/4,60m. s.n.m. 

UE 103: estrat : estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de 

color marró clar i textura solta d’una potència de 1,18 m. Cota:4,60/3,42m. 

s.n.m. 

 

• POU 1200 

Traçat al creuament del C/ d’Andrea Dòria amb el C/ d’Alcanar. Dista 3,50m del 

pou 1300. 

 

Presenta les següents mesures: 

  

Llargada: 1,65 m 

Amplada: 0,90 m. 
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Fondària: 1,80 m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,72/4,68m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,68/4,58m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 1,66 m. Cota:4,58/2,92m. s.n.m. 

 

• POU 1300 

Excavat entre els carrers d’Alcanar i Doctor Giné i Partagàs, davant del número 

16 de la finca. Es troba situat a ? del pou 1200 

 

Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 2,00 m 

Amplada: 0,70 m. 

Fondària: 1,45 m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,67/4,63m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,63/4,53m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 1,31 m. Cota:4,53/3,22m. s.n.m. 
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• POU 1400 

Ubicat entre els carrer d’Alcanar i Doctor Giné i Partagàs, dista 3,50 m. del pou 

1300. 

 

Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 1,70 m. 

Amplada: 0,90 m. 

Fondària: 1,20 m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,65/4,61m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,61/4,51m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 1,06 m. Cota:4,51/3,45m. s.n.m. 

 

• POU 1500 

Ubicat entre els carrers Doctor Giné i Partagàs i el carrer Salamanca. 

Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 1,80 m. 

Amplada: 0,80 m. 

Fondària: 1,20 m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,69/4,65m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,65/4,55m. s.n.m. 
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UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 1,06 m. Cota:4,55/3,49m. s.n.m. 

 

• POU 1600 

Ubicat entre els carrer  Doctor Giné i Partagàs i el carrer Salamanca. Davant de 

la finca número 18. 

Presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 1,70 m. 

Amplada: 0,85 m. 

Fondària: 1,60 m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 101: paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

Cota: 4,65/4,61m. s.n.m. 

UE 102: capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 

10-14 cm. Cota: 4,61/4,51m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 1,06 m. Cota:4,51/3,45m. s.n.m. 

 

• RASA 1700 
El seu traçat s’inicia a la cantonada del carrer d’Andrea Dòria amb el carrer de 

l’Atlàntida, transcorrent en paral·lel a la línia de façana, de la qual dista 1,50m., 

creuant el carrer del Doctor Giné i Partagàs fins arribar a la cantonada amb el 

carrer de Salamanca. Aquesta rasa, practicada per tal d’instal·lar els serveis de 

reg i enllumenat del carrer, presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 78m. 

Amplada: 0,60m. 

Fondària: 0,45-0,50m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 
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UE104: paviment de la vorera del carrer format per panot 

(0,20mx0,20mx0,04m). Cota: 4,95-4,72-4,60/ m s.n.m.  

UE 105: capa de preparació de formigó de color gris clar que presenta una 

potència de 0,12m. Cota: 4,91- 4,68- 4,56m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 0,36m. Cota: 4,79-4,58-4,44/4,43-

4,22-4,08m. s.n.m. 

 

• RASA 1800 

Practicada a la vorera del carrer d’Andrea Dòria transcorre paral·lela a la línia 

de façana actual – de la qual dista 1,05m.- en direcció SW-NE i a la Rasa 1700. 

S’inicia a la cantonada amb el carrer de l’Atlàntida fins al carrer de Salamanca i 

ha estat practicada per tal d’acollir el cablejat de fibra òptica. 

Aquesta rasa presenta les següents mesures: 

 

Llargada: 78m. 

Amplada: 0,50m. 

Fondària: 0,30-0,35m. 

 

L’estratigrafia documentada és la següent: 

 

UE 104: paviment de la vorera del carrer format per panot 

(0,20mx0,20mx0,04m). Cota: 4,93-4,68-4,57m. s.n.m. 

UE 105: capa de preparació de formigó de color gris clar que presenta una 

potència de 0,12m. Cota: 4,91-4,64-4,53m. s.n.m. 

UE 103: estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color 

marró clar i textura solta d’una potència de 0,19m. Cota: 4,79-4,52-4,41/4,60-

4,33-4,22m. s.n.m. 
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6.- CONCLUSIONS 
 
Arrel de les tasques d’arranjament i instal·lació de nous serveis urbans al carrer 

d’Andrea Dòria, es van portar a terme una sèrie de rebaixos al llarg de tota la 

via que haurien d’assolir una fondària total de 1,80 m des del nivell de circulació 

actual. 

L’actual intervenció estava dirigida a l’avaluació arqueològica del terreny. El 

resultat un cop realitzat el control del rebaix ha estat el següent: 

l’estratigrafia documentada presenta un primer nivell d’us constituït pel 

paviment de la calçada i vorera, a continuació una capa de preparació de 

formigó , i per últim un paquet de sorres d’aportació marítima. 

Les conclusions que podem extreure d’aquesta intervenció arqueològica són 

més aviat poques, donat que les restes, pel que fa a estructures i material 

arqueològic són inexistents.    

Així doncs, pel que fa als rebaixos practicats no ens aporten cap mena 

d’estratigrafia fiable ja que els diversos estrats documentats haurien estat 

parcialment afectats anteriorment  per la construcció de diversos serveis urbans  

i no presenten cap mena d’estructura antiga que es pugui  documentar.          

Cal concloure esmentant que malgrat la intervenció no hem pogut documentar 

cap estructura arqueològica corresponent a cap fase d’ocupació del carrer. No 

ha estat localitzada cap resta corresponent a estructures que possiblement es 

trobarien en el subsòl i que han estat documentades en excavacions anteriors. 

La informació extreta durant altres controls arqueològics portats a terme a la 

mateix indret  reflexa que ens trobem dins una de les zones ocupades per les 

casernes de Sant Carles i Sant Ferran i per un refugi antiaeri construït durant la 

guerra civil espanyola. 

Així doncs, caldrà esperar futures intervencions que aportin noves dades per 

poder avançar en la història d’aquest barri i de la ciutat.  
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PLANIMETRIA 
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FITXES UE 
 
 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 100 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 

 
Pou practicat a la calçada del carrer d’Andrea Dòria cantonada amb el Carrer de l’Atlàntida, 
davant de la finca número 6, que amida: 1,80m. de llargada, 0,80m. d’amplada i 0,60m de 
fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 101 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Positiva. Paviment 

DESCRIPCIÓ : Paviment de la calçada del carrer format per una capa d’asfalt de 4 cm. 

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 
1400, 1500, 1600 

Es reblert per  

Cobreix a 102 Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 102 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Positiva. Preparació  paviment 

DESCRIPCIÓ : Capa de preparació de formigó de color gris clar que oscil·la entre els 10-14 cm. 

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 
1400, 1500, 1600 

Es reblert per  

Cobreix a 103 Es cobert per 101 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 103 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Positiva. Estrat rebliment 

DESCRIPCIÓ : Estrat de farciment format per sorres d’aportació marítima de color marró clar i textura solta 

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a 
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 
1400, 1500, 1600 

Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per 102 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 200 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 

Traçat entre els carrers de l’Atlàntida i Vinaròs, davant la finca número 6, dista 2,24 m. del pou 

número 100 i presenta les següents mesures: 1,80m. de llargada, 0,80m. d’amplada i 1,80m de 

fondària.   

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 300 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 
Ubicat al creuament del Carrer d’Andrea Dòria amb el carrer de Vinaròs. Dista 2 m. del pou 200. 

Presenta les següents mesures: 1,80m. de llargada, 0,80m. d’amplada i 1,80m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 400 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 

Es localitza entre el carrer de Vinaròs i el carrer de Grau i Torras, davant de la finca número 8.  

Dista 6 m. del pou 300. Presenta les següents mesures: 1,60m. de llargada, 0,80m. d’amplada i 

1,16m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 500 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 

Traçat a la cantonada del carrer d’Andrea Dòria amb el carrer de Grau i Torras abans de creuar 

aquest. Dista 2,90 metres del pou 400. Presenta les següents mesures: 1,70m. de llargada, 

0,80m. d’amplada i 1,20m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 600 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ :  
Ubicat a la cantonada del mateix carrer amb el carrer de Grau i Torras un cop creuat aquest. Es 

troba a 2 m. del pou 500 que amida: 1,80m. de llargada, 0,75m. d’amplada i 0,80m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 700 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 

Es documenta entre els carrers de Grau i Torras i carrer de Guítert, davant de la finca número 

10. Dista 3m. del pou 600. Presenta les següents mesures: 1,70m. de llargada, 0,75m. 

d’amplada i 0,80m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 800 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 

Localitzat a la cantonada del carrer d’Andrea Dòria amb el carrer de Guítert, un cop creuat 

aquest. Presenta les següents mesures: 2,00m. de llargada, 0,80m. d’amplada i 1,10m de 

fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 900 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 

Aquest pou es troba excavat a la cantonada del mateix carrer amb el carrer de Vila Joiosa abans 

de ser creuat. Dista 2,30 m. del 800. Presenta les següents mesures: 1,80m. de llargada, 0,80m. 

d’amplada i 0,60m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 1000 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 

Traçat a la cantonada del carrer d’Andrea Dòria amb el de Vilajoiosa, un cop creuat aquest. 

Dista 3,40 m. del pou 900. Presenta les següents mesures: 2,00m. de llargada, 0,90m. 

d’amplada i 1,10m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 1100 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 

Ubicat a la cantonada del carrer d’Alcanar amb el mateix carrer davant de la finca número 14. Es 

troba a 3,90 m. del pou 1000.Presenta les següents mesures: 2,00m. de llargada, 0,90m. 

d’amplada i 1,32m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 1200 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 
Traçat al creuament del C/ d’Andrea Dòria amb el C/ d’Alcanar. Dista 3,50m del pou 1300. 

Presenta les següents mesures:1,65m. de llargada, 0,90m. d’amplada i 0,80m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 1300 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 
Excavat entre els carrers d’Alcanar i Doctor Giné i Partagàs, davant del número 16 de la finca. 

Presenta les següents mesures: 2,00m. de llargada, 0,70m. d’amplada i 1,45m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 1400 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 
Ubicat entre els carrer d’Alcanar i Doctor Giné i Partagàs, dista 3,50 m. del pou 1300. Presenta 

les següents mesures: 1,70m. de llargada, 0,90m. d’amplada i 1,20m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 1500 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 
Ubicat entre els carrers Doctor Giné i Partagàs i el carrer Salamanca. Presenta les següents 

mesures: 1,80m. de llargada, 0,80m. d’amplada i 1,20m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 1600 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Pou 

DESCRIPCIÓ : 
Ubicat entre els carrer  Doctor Giné i Partagàs i el carrer Salamanca. Davant de la finca número 

18. Presenta les següents mesures: 1,70m. de llargada, 0,85m. d’amplada i 0,60m de fondària.  

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 1700 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Rasa 

DESCRIPCIÓ : 

El seu traçat s’inicia a la cantonada del carrer d’Andrea Dòria amb el carrer de l’Atlàntida, 

transcorrent en paral·lel a la línia de façana, de la qual dista 1,50m., creuant el carrer del Doctor 

Giné i Partagàs fins arribar a la cantonada amb el carrer de Salamanca. Aquesta rasa, 

practicada per tal d’instal·lar els serveis de reg i enllumenat del carrer, presenta les següents 

mesures: 78m. de llargada, 0,60m. d’amplada i 0,50m de fondària. 

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d´Unitat Estratigràfica  UE 1800 
Sector : C/ d’Andrea Dòria 6-32 Àmbit:  Cronologia: XXI   Afectació:  
DEFINICIÓ : Negativa. Rasa 

DESCRIPCIÓ : 

Practicada a la vorera del carrer d’Andrea Dòria transcorre paral·lela a la línia de façana actual – 

de la qual dista 1,05m.- en direcció SW-NE i a la Rasa 1700. S’inicia a la cantonada amb el 

carrer de l’Atlàntida fins al carrer de Salamanca. Aquesta rasa presenta les següents mesures: 

78m. de llargada, 0,50m. d’amplada i 0,35m de fondària. 

MAT. DIRECTOR :  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  Es reblert per 101, 102, 103 
Cobreix a  Es cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  
S´entrega a  Se li entrega  
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INVENTARI FOTOGRÀFIC 
 
 

NÚMERO 
 

DESCRIPCIÓ 
 

088-14-1 Carrer d’Andrea Dòria. Vista general de l’obra. 

088-14-2 Plantejament dels pous a excavar. 

088-14-3 UE100. Pou finalitzat 

088-14-4 UE200. Pou finalitzat 

088-14-5 UE300. Pou finalitzat 

088-14-6 UE400. Pou finalitzat 

088-14-7 UE500. Pou finalitzat 

088-14-8 UE500. Treball de la màquina 

088-14-9 UE 600. Màquina excavant pou 

088-14-10 UE700. Màquina excavant pou 

088-14-11 UE800. Pou finalitzat 

088-14-12 UE900. Pou finalitzat 

088-14-13 UE1000. Pou finalitzat 

088-14-14 UE1100. Pou finalitzat 

088-14-15 UE1200. Pou finalitzat 

088-14-16 UE1300.Pou finalitzat 

088-14-17 UE1400. Pou finalitzat 

088-14-18 UE1500. Treball de la màquina excavant pou 

088-14-19 UE1600.Pou finalitzat 

088-14-20 UE1700. Rasa finalitzada 

088-14-21 UE1700. Buidant rasa  amb retroexcavadora 

088-14-22 UE1800. Rasa finalitzada 

088-14-23 UE1800. Procés de treball de la màquina  
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