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FITXA TÈCNICA 

Lloc de la intervenció Carrer del Carme 38 

Població i comarca Barcelona, el Barcelonès 

Coordenades UTM X= 430670 Y= 4581698     Z= 10,15 

Promoció Ranchera Buildings SL 

Execució obra Bcn Subsòl 

Execució intervenció Actium Patrimoni Cultural, SL 

Direcció tècnica Rony José Castillo Gómez 

Tipus d’intervenció Preventiva 

Activitat autoritzada Control moviment de terres i excavació arqueològica 

Dates autoritzades i 
d’execució 

12-16 de març de 2007 

Codi del MHCB 053/07 

Paraules clau Control arqueològic / rasa de serveis / mur / època 
moderna i contemporània  

Resum La construcció d’un clavegueró als baixos i soterrani 
d’aquesta finca comportava la realització d’una rasa al 
subsòl de la vorera del carrer i la perforació parcial de la 
paret del soterrani. Aquest indret es troba dins una zona 
d’interès arqueològic i d’alt valor històric. 

És per aquest motiu que el Museu d’Història de la Ciutat, 
d’acord amb la normativa municipal i general vigent en 
matèria patrimonial, ha encarregat una intervenció 
arqueològica preventiva. 

Únicament s’hi ha documentat un mur de cronologia 
moderna o contemporània.  
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1.  SITUACIÓ 

La present intervenció arqueològica s’ha portat a terme al soterrani i a la vorera de la  
finca situada al carrer del Carme, núm. 38, al barri del Raval del districte de Ciutat 
Vella de Barcelona, el Barcelonès. 

2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 

L’indret on s’ha portat a terme aquesta intervenció arqueològica es troba en una zona 
limítrofa entre el que es coneix com el Pla de Barcelona i l’antiga línia costanera. 
Aquesta és la gran unitat morfològica que, juntament amb la Serralada de Collserola, 
conformen la comarca del Barcelonès.  

El Pla de Barcelona està comprès entre els rius Llobregat i Besòs. Està obert al mar a 
llevant, limitat per la Serralada de Collserola a ponent i, a migjorn, per la falla que 
segueix, ran de mar, des del Garraf i el turó de Montjuïc fins el turó de Montgat, més 
enllà del Besòs. 

El Pla es pot dividir en tres sectors: pla inclinat, turons arran de mar i el pla de baix que 
correspondria a la zona compresa entre l’esglaó que formen aquests turons i el mar.   

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 de peu de 
Collserola és de basament paleozoic i d’estructura tabular, havent estat afectada per 
tots els moviments orogènics alpins. 

En definitiva, podem dir que aquest indret, on s’ha realitzat la intervenció s’assenta 
sobre una plana quaternària. 

3. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC 

3.1. Notícies històriques 

Diverses troballes testimonien la presència humana, ja des de l’època neolítica, en 
aquest indret on s’ha realitzat la intervenció arqueològica, el barri del Raval. 

A l’època romana, aquest indret es trobava fora de les muralles defensives, però 
emmarcat dins de l’ager de Barcino. 

A les seves proximitats, s’han documentat restes d’una vil·la romana així com de 
necròpolis (àrea de Sant Pau del Camp i voltants de l’església de Sant Llàtzer) que 
testimonien l’ocupació contínua d’aquest espai. 

A l’època medieval, el barri del Raval es trobava configurat per tot un conjunt d’horts, 
de camins i rieres que lentament s’anaren convertint en carrers, essent així la part amb 
menys densitat de població de la Barcelona medieval.  

A partir del segle XIV, Barcelona eixamplà les seves muralles per tal d’incloure-hi el barri 
del Raval. La zona s’organitzà a partir de tres grans eixos: els carrers Hospital, Tallers i 
Sant Pau.  
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Entre els segles XV i XVII es començaren a instal·lar diverses institucions religioses, 
algunes fruit de la Contrarreforma, cosa que afectà a la fisonomia d’aquest barri. En 
són un exemple la Casa de la Convalescència, la Casa dels Infants Orfes, la Casa de 
la Caritat, el Convent del Bonsuccés, així com l’Hospital de la Santa Creu. 

També va ser a partir dels segles XVI i XVII quan es comencaren a establir alguns oficis, 
com el de terrisser i carnisser, i petits manufacturers. 

Ja al segle XVIII, tota aquesta zona es començà a urbanitzar coincidint amb la 
instal·lació de fàbriques. Va ser a partir d’aquest moment quan el creixement del Raval 
va restar condicionat pel desenvolupament de la indústria. 

A finals del segle XIX, aquest expansió industrial començà a minvar. Aquest fet, 
juntament amb el malestar existent per les condicions laborals dels obrers, provocà 
que molts treballadors marxessin a altres zones de la ciutat o als pobles del Pla. 

Avui en dia, aquest barri es troba totalment urbanitzat. Els horts han anat 
desapareixent paulatinament, juntament amb la nova ordenació urbanística. En els 
darrers anys s’estan portant a terme diverses actuacions urbanístiques que tenen com 
a objectiu la reactivació del teixit social, així com la millora d’equipaments del barri del 
Raval, tenint en l’àmbit cultural i acadèmic el seu màxim exponent. Ho exemplifica l’eix 
cultural format pel CCCB, el MACBA i la nova Facultat de Geografia i Història. 

Per concloure, cal mencionar la nova immigració arribada al barri en els últims anys, 
cosa que incideix en aquest teixit social i que està creant una dinàmica social molt 
característica marcada pel mestissatge i on conflueixen diverses cultures. 

3.2. Antecedents arqueològics 

Diverses actuacions arqueològiques realitzades a les proximitats d’aquest indret han 
posat de manifest l’ocupació d’aquest espai en època medieval i moderna. 

A l’any 2005, durant un control arqueològic portat a terme entre el carrer de doctor 
Dou i pintor Fortuny, va permetre la documentació d’un mur relacionat amb el 
Convent dels Àngels. 

Durant els treballs de construcció d’una pista poliesportiva ubicada a la cantonada 
del carrer Duran i Sanpere i el carrer Peu de la Creu, es va documentar alguna 
estructura moderna indeterminada, així com estrats amb material modern i romà. 

Caldria també mencionar les diverses intervencions realitzades entre els anys 2003 i 
2006 al solar de les noves facultats de Geografia i Història  que van permetre 
successivament la documentació de part de la trama urbana d’època moderna, 
nivells d’extracció d’argiles, forns ceràmica que confirmen la indústria terrissaire en 
aquest lloc, així com hipogeus i estructures modernes indeterminades.      

Altres intervencions portades a terme al carrer de Montalegre durant els anys 2005 i 
2006 també han permès la documentació de diverses estructures d’època moderna 
pertanyents a l’entramat urbà d’aquesta part de la ciutat.      

El procés d’urbanització experimentat en aquest barri des del segle XVIII també ha 
quedat documentat a una intervenció realitzada entre els anys 2001 i 2002 (CALPENA, 
2002) al solar situat entre el carrers del Carme i Riera Alta, on es va documentar part de 
la trama urbana d’època moderna. Resultats similars s’han obtingut a la plaça de la 
Gardunya, en una intervenció recent. 
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4. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS 

La intervenció arqueològica està motivada per la realització d’un clavegueró a la 
vorera de la finca situada al carrer del Carme núm. 38 de Barcelona. 

L’execució d’aquest projecte de reforma implicava la realització d’una rasa al subsòl 
de l’entrada a la finca, així com la perforació parcial de la paret del seu soterrani. 

Degut als antecedents històrics i arqueològics del lloc i la proximitat amb altres restes 
arqueològiques aparegudes amb anterioritat, hi havia previsions fonamentades de la 
possibilitat de documentar alguna resta arqueològica en aquest indret. Per aquest 
motiu i seguint la normativa municipal i general en matèria de patrimoni, el Museu 
d’Història de la Ciutat de Barcelona va sol·licitar permís per a la realització d’una 
intervenció arqueològica.  

El dia 12 de març, l’Àrea de Coneixement i Recerca va emetre informe favorable a 
l’esmentada sol·licitud.  

L’objectiu de la intervenció ha estat la documentació de possibles restes 
arqueològiques al subsòl d’aquesta finca. 

5. FONAMENTS DE DRET 

La intervenció és de caràcter preventiu, atenent la Llei 9/1993 30 de setembre del 
Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 de l’11 d’octubre de 1993) i el Decret 78/2002 
de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 
(DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 

6. TREBALLS REALITZATS 

El projecte de reforma implicava la realització d’un nou clavegueró que havia de 
connectar el sistema d’aigua residual dels baixos de la finca amb la claveguera 
principal del carrer. Per tal de col·locar aquest nou tub calia obrir una rasa al carrer i 
perforar la paret del soterrani de la finca.  

Els treballs arqueològics realitzats en relació a aquesta obra han consistit en: 

• el Control arqueològic dels treballs de realització de la rasa de servei i de la 
perforació parcial de la paret del soterrani.  

• la Documentació de la rasa i de les restes arqueològiques localitzades, així com 
dels treballs realitzats. 

• la Supervisió del desmuntatge parcial de l’estructura documentada. 

 

Abans de l’inici dels treballs es va constatar que la construcció del clavegueró 
comportava la perforació parcial de la paret del soterrani, que es corresponia amb la 
façana de la finca, i, d’altra banda, la realització d’una rasa al tram de vorera 
comprès entre l’aparador del comerç i la calçada. 
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És per aquest motiu que els treballs quedaven emmarcats dins de dos àmbits ben 
diferenciats: per una banda la vorera compresa entre el local comercial (Carnisseries 
Pierga), ubicat als baixos de la finca, i la calçada (de titularitat pública) i, d’altra 
banda, el soterrani de la finca utilitzat com a magatzem del comerç (de titularitat 
privada). 

A causa d’això l’equip de treball estava format, d’una banda, per una colla de 3 
peons encarregada de la perforació de la paret del soterrani i, de l’altra, per una 
brigada de l’empresa Bcn Subsòl formada per un oficial i un peó, encarregada de la 
realització de la rasa a la via pública. 

El primer treball realitzat va ser el control arqueològic de la perforació de la paret del 
soterrani, mitjançant un martell elèctric. Es va realitzar un forat d’uns 0.60 m de 
diàmetre i 0.80 m de profunditat, necessari per passar un tub de 300 mm, a 1 m per 
sota del nivell del local i a 0.60 m per sota del sostre del soterrani a 9.40 m s.n.m 
aproximadament.  

Simultàniament es va procedir al control de la rasa que l’altra brigada va començar a 
excavar, mitjançant un martell pneumàtic, a la vorera de la finca. 

Les dimensions inicials de la rasa 1 eren de 1.60 m de llargària per 1 m d’amplada i una 
profunditat d’uns 0.80 m, però l’aparició de múltiples serveis (aigua, llum i gas), així com 
l’aparició d’una estructura indeterminada, varen motivar l‘ampliació de la rasa inicial, 
ja que era impossible fer passar el tub de plàstic de 300 mm per l’espai existent entre 
aquesta estructura i la resta de serveis i arribar així fins a la claveguera principal que 
discorria sota la calçada del carrer. 

Finalment, la rasa ampliada va adquirir una llargària de 2 m, una amplada de 1.70 m i 
una profunditat de 1.85 m i discorria entre la l’aparador de l’establiment i la 
claveguera principal del carrer, a 8.40 m s.n.m. 

A continuació es va procedir a la documentació fotogràfica i planimètrica del forat 
realitzat a la paret del soterrani i de la rasa realitzada al carrer, així com del mur 
localitzat.  

La preservació del mur localitzat era incompatible amb la realització del clavegueró, 
ja que era físicament impossible canalitzar aquest clavegueró per l’espai existent entre 
el mur i els diferents serveis localitzats fins a arribar a la claveguera principal que 
discorria sota la calçada. Per aquest motiu i d’acord amb els tècnics del Museu 
d’Història i de l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Generalitat es va acordar 
eliminar parcialment l’estructura localitzada fins a la cota i amplada necessàries pel 
pas del tub del clavegueró, una vegada documentades les restes. 

Finalment es va supervisar el desmuntatge parcial del mur, portat a terme per la 
mateixa brigada de Bcn Subsòl i mitjançant un martell pneumàtic.  

Cal remarcar que durant els treballs de realització de la rasa 1 es va fer malbé una tub 
d’aigua que va originar una considerable fuita. Aquesta incidència i la seva posterior 
reparació van significar un retard en els treballs realitzats. 
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7. METODOLOGIA 

Registre estratigràfic 

La metodologia emprada en aquesta intervenció es basa en el mètode de registre 
Harris/Carandini, pel qual es registren de manera objectiva i es documenten 
exhaustivament tots els elements i estrats que s’exhumen, utilitzant per això un model 
de fitxes específiques (fitxes d’unitat estratigràfica). 

 

Planimetria 

Les restes arqueològiques, tant els elements construïts com els estrats i interestrats, s’han 
documentat relacionant-los amb les coordenades UTM, i han estat tractats 
posteriorment amb el suport informàtic AutoCAD 2007. 

 

Documentació fotogràfica 

Per tal de tenir una constància visual dels treballs realitzats, així com de les restes 
aparegudes, s’ha realitzat una documentació fotogràfica exhaustiva, essent el format 
digital l’utilitzat. 

8. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 

Les diverses arquetes i registres existents a les proximitats de l’espai a intervenir a la 
vorera del carrer feien pressuposar l’existència de diversos serveis justament en el punt 
on s’havia projectat la rasa 1, la qual cosa implicava l’afectació, en major o menor 
grau, de les possibles restes que s’hi poguessin trobar, atès el continu procés 
d’urbanització del carrer del Carme. 

Pel que feia a la paret del soterrani, des d’un primer moment i ja abans del 
començament dels treballs, es va evidenciar que es corresponia amb la línia de 
façana de la finca.  

Posteriorment, el control arqueològic dels treballs realitzats a la zona del carrer va 
confirmar l’existència de múltiples serveis i va permetre la localització d’un mur (UE 7) 
de cronologia moderna o contemporània, afectat pel continu procés d’urbanització 
portat a terme en aquest carrer. 

 

Soterrani 

A l’inici de la realització de la perforació, el primer que es va documentar va ser la UE 
1. Es tracta de l’aïllant de la paret del soterrani, la funcionalitat del qual era mantenir 
aquesta estança freda, ja que era utilitzada com a magatzem de la carnisseria. 
Aquest revestiment estava compost d’una capa de 0.10 m de porexpan , 1 cm de tela 
asfàltica i uns altres 0.10 m del mateix aïllant. 

A continuació, a 0.20-0.22 m de profunditat es va localitzar la paret del soterrani: UE 2. 
Aquesta paret, que funcionava alhora com a fonamentació de la façana de la finca, 
estava composta de pedres de dimensions mitjanes, morter blanc i restes de material 
constructiu i se’n documenten uns 0.65 m d’amplada. 
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Sector carrer 

El paviment actual de la vorera, UE 3, va ser el primer nivell documentat en aquesta 
rasa. Va aparèixer a 10,15 m s.n.m., estava format per lloses de 0.40x 0.60 m i  8 cm de 
gruix i era el nivell de circulació actual del carrer. 

A continuació es va documentar la UE 4, una preparació de les lloses que 
conformaven el paviment actual. Es va localitzar a 10.07 m s.n.m. i comptava amb una 
potència de 0.15 -0.20 m. Estava compost de formigó i la seva compactació era 
extrema. Cobert per les lloses UE 3, cobria a l’estrat UE 5. 

A continuació, a 9.57 m s.n.m. aproximadament, es van documentar un total de vuit 
canalitzacions de diversos serveis (llum, aigua i gas), la majoria dels quals es trobaven 
en ús. 

El següent estrat que es va documentar  va ser la UE 5. Localitzat a 9.87 m s.n.m., 
estava compost de terra de color marró, presentava una compactació baixa i tenia 
restes de material constructiu recent. S´ha interpretat com el rebliment de les diverses 
rases de serveis efectuades en aquest espai. Es trobava cobert per l’estrat UE 4 i cobria 
els tubs dels diferents serveis localitzats, així com el mur documentat (UE 7) i la 
formigonada de la rasa de Telefònica (UE 8). 

El mur UE 7 es va documentar a continuació a la cota de  8.97 m s.n.m. Era un mur 
compost de pedres, morter blanc i alguns fragments de material constructiu. Es 
trobava cobert pel rebliment UE 5 i per una formigonada (UE 8) a la part més propera 
a la finca. Comptava amb una orientació E-O i es va documentar en una amplada de 
0.90 m, una llargària de 1.30 m i una alçada de 0.40 m aproximadament. Es va 
constatar que havia estat desmuntat parcialment per tal de canalitzar els diferents 
serveis existents. Aquest mur continuava a una cota inferior a l’espai comprés entre 
l’estrat UE 6 i la formigonada UE 8. El fet de no haver excavat la UE 8 va impossibilitar 
constatar també la continuació del mur UE 7 a una cota inferior a l’espai més proper a 
la façana actual, però sobretot va impossibilitar establir la relació entre aquest mur i la  
façana de la finca. 

Per sobre d’aquest mur, a uns 0.10 m, passaven 5 canalitzacions de diversos serveis 
(aigua, llum i gas), així com la formigonada esmentada. L’estrat UE 6 se li entregava i 
continuava a una cota inferior a l’assolida en aquesta rasa. 

Com a conseqüència de l’espai mínim existent entre el mur i aquests serveis, va ser 
impossible portar a terme una documentació més exhaustiva d’aquesta estructura, 
exceptuant la situació de la caixa del mur i una limitada documentació fotogràfica. 

A continuació a 8.99 m s.n.m. es va documentar la UE 8, una formigonada que cobria 
una canalització de cablejat telefònic. Es trobava coberta per la UE 5 i cobria 
parcialment el mur UE 7.  

L’últim estrat documentat va ser la UE 6. Era un estrat de composició argilosa, que va 
aparèixer a  8.50 m s.n.m. a l’espai existent entre el mur localitzat i la claveguera 
principal del carrer en ús. La seva compactació era mitjana, estava cobert per l’estrat 
UE 5 i s’entregava al mur UE 7. Es van excavar uns 0.05 m d’aquest estrat, la potència 
mínima necessària per a la canalització del clavegueró. Cronològicament era 
posterior al mur UE 7, però no es va poder precisar més la seva datació atesa la 
inexistència de material datable. 
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Resumint, podem dir que l’element més rellevant documentat a aquesta intervenció 
arqueològica va ser el mur UE 7, malgrat que s’hagi documentat parcialment, que no 
s’hagi pogut establir una cronologia precisa i que la seva preservació estigués alterada 
pels serveis existents a l’indret. 

La datació d’aquesta estructura es troba condicionada per la inexistència 
d’estructures, de material ceràmic i d’estrats arqueològics relacionats amb aquest 
mur. 

Aquest fet ha motivat la datació del mur a partir de la seva tipologia, que ha quedat 
emmarcada dins un període molt ampli: d’època moderna a època contemporània. 

9. CONCLUSIONS 

Aquesta intervenció arqueològica ha permès la documentació d’un mur, UE 7, que 
s’ha emmarcat dins un marc cronològic molt ample: època moderna – època 
contemporània. Per la seva ubicació i tipologia, a falta d’una visió de conjunt més 
àmplia, i tenint en compte els desmuntatges parcials  soferts al llarg del temps per 
aquest mur, s’ha interpretat com a una estructura de tancament o la possible antiga 
línia de façana de la finca ubicada en aquest indret. 

La presència de diversos serveis, així com l’estratigrafia documentada en aquesta 
intervenció, ha constatat un continu moviment de terres en aquest indret portat a 
terme al llarg dels anys. 

A més, l’estat de preservació d’aquest mur ha estat condicionat directament per 
diverses actuacions urbanístiques posteriors a la seva construcció, fet exemplificat per 
la formigonada UE 8 i pel desmuntatge del mateix mur fins a la cota necessària per fer 
passar els serveis existents. 

Per concloure, hem de dir que atesos la cota assolida en aquesta rasa i el continu 
moviment de terres i canalitzacions de diversos serveis portats a terme, no s’han pogut 
documentar altres restes arqueològiques.  

 

 

Rony José Castillo Gómez 

 

Mataró, 21 de maig de 2007 
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FOTO 1. Realització de la perforació a la paret del 
soterrani 

 
 

FOTO 2. Estat  final de la perforació realitzada a la paret 
del soterrani 

 
 
FOTO 3. Estat  inicial de l’espai on es va realitzar la Rasa 1 

 
 

 

 
 

FOTO 4. Excavació de la Rasa 1 
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FOTO 5. Vista general de la Rasa 1 
 

 
 

FOTO 6. Vista detall del mur UE 7 
 

 
 
FOTO 7. Vista general del mur UE 7 sota els diferents serveis 

i cobert parcialment per la UE 8 
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ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA 
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Hem de remarcar que a la planta 1 presentada a aquest annex, no s’han representat 
la totalitat dels serveis localitzats a aquesta intervenció, per tal de obtenir una visió  
més entenedora de l’estructura documentada així com de la seva orientació. 

D’altra banda, s’ha de precisar que el mur (UE 7) que apareix en aquesta planimetria 
no reflecteix amb un elevat grau detall l’estructura localitzada. Aquest fet respon a la 
impossibilitat, per motius d’espai i seguretat en aquesta rasa, de documentar en planta 
dita estructura, ja que els diferents serveis cobrien aquest mur i dificultaven el seu 
dibuix. 

Davant aquesta problemàtica, i d’acord amb els tècnics del Museu d’Història de la 
Ciutat i de l’Àrea de Coneixement i Recerca, es va acordar de documentar la caixa 
del mur, així com la seva orientació per tal d’ inserir-la  dins el plànol topogràfic i que 
quedés, per tant, constància de la seva ubicació.  
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Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C/CARME, 38                       
CODI M.H.C.B. 053/07

Zona/ àmbit
SOTERRANI

Sector

UE
1

Definició
REVESTIMENT AÏLLANT

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial
POLYEXPAM

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compact Color

Potència

Igual a En contacte
Cobreix UE 2 Cobert per
Farceix Farcit per
Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Interpretació:
ÉS EL REVESTIMENT INTERN DE LA PARET DEL SOTERRANI COMPOST DE 10 CM DE 
POLYEXPAM, 1 CM DE TELA ASFÀLTICA I 10 CM DE POLYEXPAM.

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostreFoto/ Diap

Cotes superiors 
Orientació pendentMàxime Mínimes

-

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C/CARME, 38                       
CODI M.H.C.B. 053/07

Zona/ àmbit
SOTERRANI

Sector

UE
2

Definició
ESTRUCTURA: mur

Comp. geològica
PEDRES

Comp. orgànica Comp. artificial
MORTER BLANC + RESTES DE MATERIAL 
CONSTRUCTIU

Posició Dimensions Orientació
E-O

Mida Consistència/ Compact Color

9,70 Potència

Igual a En contacte
Cobreix Cobert per
Farceix Farcit per
Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
ES DOCUMENTA UNA AMPLADA D'UNS 0.65 M

Interpretació:
MUR DE SOTERRANI, COINCIDEIX AMB LA FONAMENTACIÇÓ DE LA FAÇANA DE LA FINCA 
ACTUAL.

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostreFoto/ Diap

Cotes superiors 
Orientació pendentMàxime Mínimes

-



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C/CARME, 38                       
CODI M.H.C.B. 053/07

Zona/ àmbit
CARRER

Sector

UE
3

Definició
NIVELL D'ÚS: paviment

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial
LLOSES DE FORMIGÓ

Posició Dimensions
0.40 X 0.60 m; 0.08 m DE GR

Orientació

Mida Consistència/ Compact Color

10.15 Potència

Igual a En contacte
Cobreix UE 4 Cobert per
Farceix Farcit per
Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Interpretació:
ÉS EL PAVIMENT DE LA VORERA, L'ACTUAL NIVELL DE CIRCULACIÓ

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostreFoto/ Diap

Cotes superiors 
Orientació pendentMàxime Mínimes

-

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C/CARME, 38                       
CODI M.H.C.B. 053/07

Zona/ àmbit
CARRER

Sector

UE
4

Definició
ESTRAT: de preparació

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial
FORMIGÓ

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compact Color

10.07 Potència 0.15-0.20 m

Igual a En contacte
Cobreix UE 5 Cobert per UE 3

Farceix Farcit per
Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:

Interpretació:
ÉS LA PREPARACIÓ DEL PAVIMENT DE LLOSES

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostreFoto/ Diap

Cotes superiors 
Orientació pendentMàxime Mínimes

-



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C/CARME, 38                       
CODI M.H.C.B. 053/07

Zona/ àmbit
CARRER

Sector

UE
5

Definició

Comp. geològica
TERRA I SAULÓ

Comp. orgànica Comp. artificial
RESTES DE MATERIAL CONSTRUCTIU

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compact
SOLTA

Color
MARRO

9,87 Potència

Igual a En contacte
Cobreix UE 7 I 8 Cobert per UE 4

Farceix Farcit per
Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
COBRIA ELS TUBS DELS DIFERENTS SERVEIS

Interpretació:
REBLIMENT DE LES DIVERSES RASES DE SERVEIS.

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostreFoto/ Diap

Cotes superiors 
Orientació pendentMàxime Mínimes

-

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C/CARME, 38                       
CODI M.H.C.B. 053/07

Zona/ àmbit
CARRER

Sector

UE
6

Definició
ESTRAT

Comp. geològica
TERRA ARGILOSA

Comp. orgànica Comp. artificial

Posició Dimensions Orientació

Mida Consistència/ Compact
COMPACTACIÓ MITJA

Color
MARRO

8,40 Potència

Igual a En contacte
Cobreix Cobert per UE 5

Farceix Farcit per
Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura UE 7 Se li lliura

Observacions:
S'EXCAVEN UNS 0.05 M

Interpretació:
ESTRAT LOCALITZAT ENTRE MUR DOCUMENTAT I CLAVEGUERA EN ÚS.

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostreFoto/ Diap

Cotes superiors 
Orientació pendentMàxime Mínimes

-



Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C/CARME, 38                       
CODI M.H.C.B. 053/07

Zona/ àmbit Sector

UE
7

Definició
ESTRUCTURA: mur

Comp. geològica
PEDRES

Comp. orgànica Comp. artificial
MORTER BLANC + RESTES DE MATERIAL 
CONSTRUCTIU

Posició Dimensions
1.30 x 0.90 m

Orientació
E-O

Mida Consistència/ Compact Color

8,97 Potència 0.40 m

Igual a En contacte
Cobreix Cobert per UE 5 I UE 8

Farceix Farcit per
Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
ES TROBA DESMUNTAT PARCIALMENT, PERÓ S'INTUEIX LA SEVA ORIENTACIÓ E-O. CONTINUA
A UNA COTA INFERIOR A L'ASSOLIDA EN AQUESTA RASA.

Interpretació:
INTERPRETACIÓ REDUÏDA PER LA LIMITACIÓ ESPAIAL I L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE 
L'ESTRUCTURA. CRONOLOGIA MODERNA- CONTEMPORÀNIA

Datació Criteri datació TIPOLOGIA

Tipus de mostra:Recull mostreFoto/ Diap

Cotes superiors 
Orientació pendentMàxime Mínimes

-

Població/ Terme municipal:
BARCELONA

Àrea arqueològica/ Jaciment:
C/CARME, 38                       
CODI M.H.C.B. 053/07

Zona/ àmbit
CARRER

Sector

UE
8

Definició
ESTRAT

Comp. geològica Comp. orgànica Comp. artificial
FORMIGÓ

Posició Dimensions Orientació
E-O

Mida Consistència/ Compact Color

8,99 Potència

Igual a En contacte
Cobreix UE 7 Cobert per UE 5

Farceix Farcit per
Talla Tallat per

Recolza Se li recolza

Es lliura Se li lliura

Observacions:
COBREIX PARCIALMENT EL MUR UE 7. CONTINUA A UNA COTA INFERIOR A L'ASSOLIDA EN 
AQUESTA RASA

Interpretació:
COBRIMENT D'UNA RASA DE CABLEJAT TELÈFONIC.

Datació Criteri datació

Tipus de mostra:Recull mostreFoto/ Diap

Cotes superiors 
Orientació pendentMàxime Mínimes

-




