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FITXA TÈCNICA 

Tipus d’intervenció Preventiva 

Activitat autoritzada Control i excavació arqueològica 

Dates autoritzades Del 2 al 27 de juny de 2014 

Núm. Exp. Dept. Cultura 470 K121- 2014-1-10968 

Promoció BIMSA 

Execució de l’obra EMTE 

Execució de la intervenció Actium Patrimoni Cultural, SL 

Direcció tècnica Josep Cruells Castellet 

Lloc de la intervenció C. de Montcada, 10-12; C. de Cremat Gran i Xic, 1-15 

Població i comarca Barcelona, El Barcelonès 

Coordenades UTM 

(ETRS89 31N) 

X=431628.8 / Y= 4582069.6 / Z= 3,89 msm 

Paraules clau Rasa per connexió elèctrica | Estratigrafia d’època medieval 
|Estructures arqueològiques documentades en anterioritat  

Resum La realització d’una rasa per la connexió elèctrica del Museu 
de les Cultures, ha propiciat una intervenció arqueològica 
preventiva. L’aparició d’un gran nombre de canalitzacions amb 
servei ha obligat a passar les noves connexions per sobre de 
les existents, sense afectar així, les possibles restes 
arqueològiques que poguessin trobar-se al subsòl de l’indret. 
S’han localitzat també restes arqueològiques ja documentades 
l’any 2006 que finalment no han estat afectades. 
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UE 1
INTERVENCIÓ

C. Montcada, 10‐12, C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15

ANY

2014

ZONA/ÀMBIT

 Tram 1, 2, 3, 4, 5,

COBREIX FARCEIX  TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA   S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

 

CRONOLOGIA  s. XX ‐ XXI

TIPUS

Estrat

DEFINICIÓ

Superficial obra

FET/ESTRUCTURA

 

SECTOR

Z SUP

8,95

Z INF

8,70

POTÈNCIA

0,25

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

CODI ICUB

055/14

OBSERVACIONS 

S'hi inclou tota l'obra constructiva porterior a 
2006: formigó, rases de serveis actuals, llum, ....

UE 2
INTERVENCIÓ

C. Montcada, 10‐12, C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15

ANY

2014

ZONA/ÀMBIT

Tram 2

COBREIX 03 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 01 FARCIT PERTALLAT PER 01,

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

CRONOLOGIA s. XIX

TIPUS

Estrat

DEFINICIÓ

Estrat de preparació de morter taronja molt 

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

3,58

Z INF

3,54

POTÈNCIA

0,04

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

CODI ICUB

055/14

OBSERVACIONS 

Memòria científica [ANNEXOS]    Pàgina 1 de 6



Intervenció Arqueològica 
C. de Montcada, 10‐12; C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15
Barcelona, Barcelonès

UE 3
INTERVENCIÓ

C. Montcada, 10‐12, C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15

ANY

2014

ZONA/ÀMBIT

Tram 2

COBREIX 04 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 02 FARCIT PERTALLAT PER 01

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

CRONOLOGIA s. XIX

TIPUS

Estrat

DEFINICIÓ

Estrat heterogeni de color marró amb bastan

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

3,54

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,04

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

CODI ICUB

055/14

OBSERVACIONS 

UE 4
INTERVENCIÓ

C. Montcada, 10‐12, C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15

ANY

2014

ZONA/ÀMBIT

Tram 2

COBREIX 05 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 03 FARCIT PERTALLAT PER 01

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

CRONOLOGIA s. XIV

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Estrat de preparació

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

3,50

Z INF

3,43

POTÈNCIA

0,07

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

CODI ICUB

055/14

OBSERVACIONS 

 Format per 3 capes, dues de morter de calç 
blanc i un  nivell d'argila vermella al mig.
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UE 5
INTERVENCIÓ

C. Montcada, 10‐12, C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15

ANY

2014

ZONA/ÀMBIT

Tram 2

COBREIX 06 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 04 FARCIT PERTALLAT PER 01

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

CRONOLOGIA s. XIV ‐ XV

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Estrat heterogeni de matriu cendrosa, força 

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

3,52

Z INF

3,43

POTÈNCIA

0,09

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

CODI ICUB

055/14

OBSERVACIONS 

La part superior de l'estrat és molt compacte, 
amb graves, tipus paviment o preparació 
paviment. Fotos 0520 i 0521.

UE 6
INTERVENCIÓ

C. Montcada, 10‐12, C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15

ANY

2014

ZONA/ÀMBIT

Tram 2

COBREIX 07 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 05 FARCIT PERTALLAT PER 01

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

CRONOLOGIA s. XIII ‐ XIV

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de runa format per graves i material c

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

3,42

Z INF

3,34

POTÈNCIA

0,08

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

CODI ICUB

055/14

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
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Barcelona, Barcelonès

UE 7
INTERVENCIÓ

C. Montcada, 10‐12, C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15

ANY

2014

ZONA/ÀMBIT

Tam 2

COBREIX 08 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 06 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Nivell d'ús

CRONOLOGIA Indeterminada, època medieval

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Nivell de circulació de poca potència.

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

3,34

Z INF

3,31

POTÈNCIA

0,03

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

CODI ICUB

055/14

OBSERVACIONS 

Matriu argilosa de color marró‐grisosa, molt 
compacte. Fotos 0534‐0540.

UE 8
INTERVENCIÓ

C. Montcada, 10‐12, C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15

ANY

2014

ZONA/ÀMBIT

Tram 2

COBREIX 09 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 07 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Nivell d'ús

CRONOLOGIA Indeterminada, època medieval

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Nivell de circulació

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

3,34

Z INF

3,31

POTÈNCIA

0,03

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

CODI ICUB

055/14

OBSERVACIONS 

Matriu argilosa de color marró‐grisosa, molt 
compacte. Fotos 0534‐0540.
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UE 9
INTERVENCIÓ

C. Montcada, 10‐12, C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15

ANY

2014

ZONA/ÀMBIT

Tram 2

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 08 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Nivell d'ús

CRONOLOGIA Indeterminada, època medieval

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Nivell de circulació

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

3,23

Z INF POTÈNCIA

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

CODI ICUB

055/14

OBSERVACIONS 

Matriu argilosa de color marró‐grisosa, molt 
compacte. Fotos 0534‐0540.

UE 12
INTERVENCIÓ

C. Montcada, 10‐12, C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15

ANY

2013

ZONA/ÀMBIT

Tram 2

COBREIX 13,14 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 01 FARCIT PERTALLAT PER 01

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat de rebliment de runa

CRONOLOGIA s. XX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Estrat d'enderroc amb runa que colmata estr

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

3,55

Z INF

3,20

POTÈNCIA

0,35

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

CODI ICUB

055/14

OBSERVACIONS 

Omple un soterrani perquè la paret té enlluït de 
calç amb troços pintats. Fotos 0514, 0517.
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UE 13
INTERVENCIÓ

C. Montcada, 10‐12, C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15

ANY

2013

ZONA/ÀMBIT

Tram 2

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA 14 IGUAL A

COBERT PER 12, 2031 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Canalització de maons

CRONOLOGIA s. XIX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Canalització de maons.

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

3,26

Z INF

3,22

POTÈNCIA

0,04

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

CODI ICUB

055/14

OBSERVACIONS 

Construïda amb maons de 15x30 amb morter de 
calç blanc. Fotos 0514‐0515

UE 17
INTERVENCIÓ

C. Montcada, 10‐12, C. de Cremat Gran i Xic, 1‐15

ANY

2013

ZONA/ÀMBIT

Tram 3

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

CRONOLOGIA

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Estructura indeterminada

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Z SUP

3,75

Z INF POTÈNCIA

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

CODI ICUB

055/14

OBSERVACIONS 

Fotos 0611‐0624. Construïda amb blocs de 
pedra irregulars i morter de calç de color tronja. 
No té estratigrafia associada, sembla haver‐se 
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INVENTARI DE MATERIALS:INVENTARI DE MATERIALS

UE Nº INV. PRODUC
CIÓ

FORMA ALTRES 
FORMES

INF. VORES BASES NANSES ALTRES TÈCNICA ACABAT 
INTERN

ACABAT 
EXTERN

NMIN NMAX CRONOLOGIA OBSERVACIONS

Intervenció arqueològica al C. de Montcada 10‐12; C. de Cremat Gran i Xic 1‐15.  ∙  Barcelona            CODI   ICUB    055/14

4 1 14250 PAT 1 TO VI AL 1 s. XIV

5 0 14002 FIN 2 TO 2

5 0 14003 FIN 1 TO VI AL 1 s. XIV - XV

5 1 14250 ESC 1 TO VI AL 1 s. XIV Pisa blanca decorada monocrom 
manganès amb escut central.

6 0 13500 FIN 7 TO 2 s. XIV - XV

6 0 14100 ESC 2 TO VI AL 1 s. XIII – s. XV

6 0 14100 SEV 1 TO VI AL 1 s. XIII – s. XV

6 0 14250 ESC 1 TO VI AL 1 Final del s. XIII –
 s. XIV

Pisa blanca decorada en verd i manganès 
de Barcelona. Exterior sense envernissar.

6 0 14250 PAT 2 2 TO VI AL 2 Final del s. XIII –
 s. XIV

Pisa blanca decorada en verd i manganès 
de Barcelona. Exterior sense envernissar.

6 0 14003 FIN 1 TO VI AL 1 s. XIV - XV Ceràmica amb vidrat interior de color verd-
melat i a l'exterior llis sense vidriar.

6 1 14003 MOR 1 TO VI VI 1 s. XIV - XV Morter amb vidrat interior de color verd-
melat i a l'exterior verd, menys al peu. 

Presenta un cos cònic amb vora 
engruixuda i llavi arrodonit. Probablement 
sense vessador, té dos agafadors a la vora 
en forma de mugró. La forma de la peça és 

diferent de les tipologies establertes per 
BELTRAN (2007:61). La vora presenta 
una secció arrodonida, tipus Llibrell I de 

Beltrán.

6 2 14003 FIN 1 TO VI AL 1 s. XIV - XV Ceràmica amb vidrat interior de color verd-
melat i a l'exterior llis sense vidriar. La 

superfície exterior presenta acanaladures.

6 3 14005 OLL 4 2 TO AL 1 Segles XIV - XVI
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UE Nº INV. PRODUC
CIÓ

FORMA ALTRES 
FORMES

INF. VORES BASES NANSES ALTRES TÈCNICA ACABAT 
INTERN

ACABAT 
EXTERN

NMIN NMAX CRONOLOGIA OBSERVACIONS

Intervenció arqueològica al C. de Montcada 10‐12; C. de Cremat Gran i Xic 1‐15.  ∙  Barcelona            CODI   ICUB    055/14

6 4 14250 PAT 1 TO VI AL 1 Final del s. XIII –
 s. XIV

Pisa blanca decorada en verd i manganès 
de Barcelona. Exterior sense envernissar. 

El motiu decoratiu és una estrella de 6 
puntes que ocupa gran part de la 

superficie.

7 0 14250 FIN 1 TO VI AL 1 s. XIV

8 0 14002 FIN 2 TO 2
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