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Resum El control arqueològic dels moviments de terres amb motiu del Projecte 
executiu per la rehabilitació d’un habitatge plurifamiliar al número 22-24 del 
carrer d’en Gignàs, de la ciutat de Barcelona, ha permès documentar diverses 
estructures i estrats pertanyents a tres moments d’ocupació de l’indret: restes 
d’estratigrafia i un pany de mur d’època romana; un llenç de mur d’època 
medieval i diverses estructures coetànies a l’edifici actual datat a l’entorn de 
1874. 
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1.  SITUACIÓ 

La intervenció arqueològica es situa al número 22-24 del carrer de Gignàs, edifici que fa cantonada 
amb el carrer de Regomir, al barri Gòtic de Barcelona del districte de Ciutat Vella. Es tracta d’una via 
situada dins el clos medieval i a escassos metres del nucli emmurallat de la Colonia Iulia Augusta 
Faventia Paterna Barcino.  

Les coordenades UTM (ETRS89), del lloc de la intervenció són: 

X =  431447, Y = 4581393 

2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC  

La ciutat de Barcelona comprèn el territori existent entre la Mediterrània i la Serralada Litoral, en el 
tram conegut com a Collserola, i delimitat pels rius Llobregat i Besòs. Des del punt de vista 
morfològic s’aprecien dues grans unitats, la Serralada de Collserola i el Pla de Barcelona. A la Serra de 
Collserola hi trobem una formació de horst composat per materials granítics i esquistosos, limitat al 
Nord pel Vallès (Sector central de la Depressió Prelitoral), a Llevant amb el Turó de Roquetes (Besòs), 
al Sud el Turó de Valldaura i a l’Oest pel Llobregat. El Pla es troba obert a mar i limitat al nord per la 
Serralada Litoral i a migjorn per la falla que segueix ran de mar des del Garraf i el turó de Montjuïc 
fins al Turó de Montgat, més enllà del Besòs. La falla, originada en el moment de la fractura del 
Massís Català-Balear, va dibuixar el que, a grans trets, havia de ser la costa catalana. 

En el miocè i el pliocè, damunt del sòcol paleozoic, sedimentaren dipòsits marins dels quals són 
testimoni una sèrie de petits i suaus turons (dels Ollers, del Tàber, de les Falzies, de la Bota). La falla 
es fa visible al Pla, ja que si des de Collserola els dipòsits baixen d’una manera continuada, suau i 
regular, al punt de contacte entre Ciutat Vella i l’Eixample es produeix una ruptura amb la presència 
d’un salt d’uns 20 metres, clarament observable en la morfologia urbana (les baixades de Jonqueres, 
de la Via Laietana, els carrers d’Estruc, de les Moles o de Jovellanos). Aquest salt fou aprofitat per la 
defensa de la ciutat situant-hi les muralles, i explotat econòmicament mitjançant la ubicació de 
diversos molins a la zona, que fou coneguda com de les moles (actual carrer de les Moles). 

De l’esglaó cap a mar hi ha un mantell al·luvial format durant el quaternari per les aportacions de les 
rieres, dels torrents, dels deltes dels rius veïnals i el corrent litoral. En aquest sector del pla es 
formaren maresmes i estanyols avui desapareguts per la reculada del mar i com a conseqüència 
d’una intensa urbanització. Malgrat això, molt d’ells han continuat vius en els topònims de la ciutat: 
Banyols a la marina de Provençals, la Llavinera al Portal Nou, la Llacuna i la Llanera al Llobregat o 
l’estany del Cagalell a la zona del Port. 
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Imatge 1. Plànol geològic simplificat de Barcelona (BAC & Ventayol Geoserveis, SL) 

 

Litològicament el material quaternari es pot dividir en dues unitats. Per una banda hi ha la 
plataforma superior, que s’inicia des del peu de la Serralada del Tibidabo i baixa fins al mar. Es troba 
molt afectada per l’acció dels torrents,  i és on s’assenta la ciutat, sobre tot el sector antic. El substrat 
presenta argiles i sorres grogues pliocèniques damunt de les quals trobem els derrubis quaternaris 
molt potents, graves anguloses dins d’una matriu d’argiles vermelles que provenen de la zona del 
Tibidabo per aportacions torrencials. D’altra banda, hi ha la plataforma baixa, que va del graó o talús 
erosiu de 20 o 30 metres de desnivell fins a la línia de costa. Està constituïda per la formació de les 
terrasses i deltes dels rius Llobregat i Besòs (Palet, 1994). 

L’acció sedimentària de la plataforma presenta una sèrie de característiques que ha permès definir-la 
com un procés cíclic. Sembla que allà on l’efecte dels torrents no ha estat tan violent, es poden 
diferenciar tres nivells que es superposen quasi sempre en el mateix ordre i que es repeteix 
cíclicament unes tres vegades, és per aquest motiu que se’l coneix com “tricicle” (Palet, 1994). 
Aquests nivells són de baix a dalt: 

• Argiles vermelles de procedència col·luvial i que seria la conseqüència d’un sòl format en 
condicions de clima semblant al de les regions tropicals humides, es a dir, una fase humida i 
una altra de seca. 

• Llims groguencs d’origen eòlic, loess, i que sembla que es formarien amb un clima sec i fred. 
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• Per últim, trobem el torturà; aquestes crostes calcàries s’haurien format en períodes de 
transició entre els dos climes anteriors, és a dir, més humit que durant el loess perquè hi 
hagués circulació de carbonat càlcic, però més càlid que el primer nivell, per tal que 
s’evaporés l’aigua. 

En aquests nivells anirien incidint els diferents torrents i rieres, encaixant-se i produint formacions 
al·luvials i col·luvials de llims i argiles poc consolidades, la qual cosa explicaria l’aparició esporàdica de 
llengües de còdols i graves que trenca aquest cicle. 

Tot aquest territori que acabem de descriure es troba pràcticament urbanitzat, podent-ne observar 
tres zones clarament diferenciades: 

a) El nucli antic, actual districte de Ciutat Vella, que restà emmurallat fins a mitjans del segle XIX. 
Proper a la mar, està dominat en el seu costat sud pel gran promontori de Montjuïc, que s’aixeca 
suaument sobre el pla i cau bruscament sobre la mar, facilitant així la defensa del litoral. En aquesta 
zona hi podem diferenciar: 

• Un nucli central, sobre l’anomenat Mons Taber. Fou sobre aquest petit puig calcari on es va 
establir la primigènia ciutat romana que més tard donaria lloc a l’actual Barcelona, la Colonia 
Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino. 

• Al voltant d’aquest nucli central trobem tot un seguit de petites viles que es van formar en 
època medieval, dins el perímetre de les muralles aixecades al segle XIII. Aquestes viles noves 
són els actuals barris coneguts amb els noms de les esglésies que els centralitzen: del Pi, de 
Santa Anna, de Santa Maria del Mar, de Sant Pere i de la Mercè o dels Còdols.  Els darrers 
sectors del nucli antic de la ciutat, és a dir, la Rambla i el Raval, començaren a ser urbanitzats 
quan quedaren inclosos dins del tercer recinte fortificat, que es bastí al llarg de la segona 
meitat del segle XIV.  

b) Una sèrie de petits nuclis de poblament més densos, antics pobles forans creats a l’entorn de la ciutat, 
sense possibilitat d’aproximar-se a la Barcelona emmurallada per evidents raons estratègiques. No serà 
fins a darreries del segle XIX, una vegada enderrocades les muralles, que aniran essent annexionats a la 
ciutat; així serà Sarrià la darrera de les vil·les incorporades, cosa que succeirà l’any 1921. 

c) Una àmplia zona quadriculada, de carrers amples, planificada a la segona meitat del segle XIX 
(l’Eixample del pla Cerdà), quan caigueren les muralles medievals que impedien el creixement urba-
nístic de la ciutat. L’Eixample va representar la unió entre la Barcelona vella i els municipis del Pla 
(que, com ja hem dit, acabarien formant part de la ciutat majoritàriament a partir de la fi del segle). 

Cal situar el carrer d’en Gignàs dins el quadrant meridional de l’entramat urbà de la Colonia Iulia 
Augusta Paterna Faventia Barcino, extramurs però a pocs metres de la muralla, en un indret de 
terrenys quaternaris i arenals. 
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3. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC 

3.1. Context històric 

El carrer de Gignàs forma part del Barri Gòtic, uns dels quatre barris que formen el districte de Ciutat 
Vella.  Malgrat que el seu emplaçament coincideix amb la part més antiga de Barcelona, la seva 
denominació actual és moderna, del segle XX, i referint-se originàriament al sector que envolta la 
Catedral, on es va recrear un barri d’aquest estil, coincidint en el temps amb la construcció de la nova 
façana neogòtica (1888-1913) de la Seu, i aprofitant les restes provinents dels edificis afectats per la 
obertura de la Via Laietana (1908-1913).  

Des de l’aprovació de la nova divisió de barris de l’any 2006,  el Gòtic esdevé una unitat administrava 
del Districte de Ciutat Vella, que engloba set barris històrics: 

- El Barri de la Catedral, al voltant de la mateixa. 

- El Barri del Call  i Sant Felip Neri, al voltant de l’antic call jueu i l’església de Sant Felip Neri. 

- El Barri de Sant Just, al voltant de l’església dels sants Just i Pastor. 

- El Barri de Palau, al voltant de que havia estat l’antic Palau Reial Menor. 

- El Barri del Pi, al voltant de l’església de Santa Maria del Pi. 

- El Barri de Santa Anna, al voltant de l’església de Santa Anna. 

- El Barri de la Mercè , al voltant de la basílica de la Mercè. 

Cal situar el carrer Gignàs  als límits entre el Barri de la Mercè i el Barri de Palau, a la banda oriental i 
més propera al mar de l’actual Gòtic. 

Pel que respecta a l’immoble, es tracta d’un habitatge format per soterrani, planta  baixa amb altell i 
quatre pisos, construït cap el 1880 a l’illa delimitada pels carrers d’en Gignàs, de l’Hostal d’en Sol, 
Ample i del Regomir. L’edificació es situa a la cantonada formada pels carrers d’en Gignàs i del 
Regomir, i la superfície construïda és de 182 m2. 

 

3.1.1. Els orígens 

La zona afectada per la intervenció es troba en franca proximitat a la Colonia Iulia Augusta Faventia 
Paterna Barcino, ciutat de nova fundació sorgida entre el 15 i el 13 ane. sobre el turó calcari que 
coneixem amb el nom de Mons Tàber. L’aparició d’aquest nucli, origen del que més tard serà la 
ciutat de Barcelona, cal emmarcar-lo en la reestructuració del nord-est peninsular per part de 
l’emperador August al finalitzar la guerra contra les tribus càntabres, el 19 Ana.; el nou enclavament 
acollirà als soldats llicenciats a la fi del conflicte, que reben lots de terra com a compensació als seus 
serveis dins les legions romanes. 

El traçat originari de la colònia seria similar al d’un campament o castrum romà, amb dos carrers 
perpendiculars, el cardo (actuals carrers del Bisbe, de la Ciutat i de Regomir) i el decumanus (actual 
carrers de la Llibreteria i del Call), l’encreuament dels quals forma un gran espai lliure que servirà 
com a plaça pública o forum (actuals places de Sant Jaume i de Sant Miquel).  La ciutat quedaria 
delimitada per una muralla amb quatre portes d’entrada (una per punt cardinal) que en un primer 
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moment tindria un caràcter més simbòlic que no pas defensiu; serà durant la reforma duta a terme 
cap el s. IV dne quan es basteix el cinturó defensiu que podem observar avui en dia i que va convertir 
Barcino en un punt estratègic inexpugnable; aquesta transcorria aproximadament pels carrers 
actuals següents: Plaça Nova, avinguda de la Catedral, carrer Tapineria, places Ramon Berenguer el 
Gran i de l’Àngel, carrer del Sotstinent Navarro, plaça Traginers, carrers del Correu Vell, del Regomir, 
d’en Gignàs, d’Avinyó, dels Banys Nous i de la Palla1.  Pel costat de mar, molt a prop de l’actual zona 
d’intervenció arqueològica, la planta rectangular de la  colònia quedava alterada per la presència 
d’un cos quadrangular conegut com a castellum, d’ús indeterminat i datació difícil de concretar2. 

3.1.2. Època Medieval 

Fins el segle X, la ciutat va viure reclosa dins el perímetre delimitat per la muralla romana, amb la 
diferència que l’estructura va passar de ser un bé col·lectiu a ser-ne un de privat, la defensa de la 
qual quedà assignada, en els seus diversos trams, a cada un dels senyors civils i eclesiàstics que 
dominaven el sector per on transcorria; d’aquesta manera, per exemple, els quatre portals de la 
muralla, que havien estat reforçats i convertits en castells, van quedar reservats al comte, al 
vescomte i al Capítol de la Catedral3; en general, la majoria de les cases ben valorades del recinte 
incloïen part de la muralla, i era molt preuada la possessió d’alguna de les torres, que sovint 
adoptaven el nom de qui les ocupava. 

A partir de la darreria del segle X, i, sobretot, durant els segles XI i XII, es va produir un fort 
creixement demogràfic, fruit de la bonança agrícola i el posterior desenvolupament comercial, que 
comportà l’aparició de nous barris, les anomenades vilanoves, al voltant de la ciutat romana, seguint 
els eixos que marcaven els camins que sortien de la mateixa, la qual va continuar conservant les 
funcions de centre polític, religiós i simbòlic4; la zona on avui dia trobem el carrer d’en Gignàs va 
quedar inclosa en l’anomenada Vilanova de Còdols, amb una economia basada en l’activitat 
comercial i portuària gràcies a la proximitat de la línia de costa. En aquest context,  l’any 1134, l’orde 
militar dels templers, establerts a Catalunya des del 1128, passà a ser propietària de les anomenades 
cases d’en Gallifa, unes cases amb torres i trams de la muralla romana, prop del castellum i d’on 
actualment trobem del carrer d’en Gignàs, i hi construiran un palau urbà fortificat que es convertirà 
en la seu de la Comanda del Temple de Barcelona5.  D’ençà aleshores, aquest sector de la ciutat serà 
conegut com el barri del Palau, el qual, després de la dissolució de l’ordre l’any 1317,  passarà per 
diferents mans (Ordre de Sant Joan, bisbe de Vic) fins a ser comprat pel rei Pere III el Cerimoniós, que 
va afegir els terrenys als del proper Palau Reial Menor i en va fer la residència de la seva esposa, 
Elionor de Sicília.  Des del segle XV, el palau va passar a pertànyer a la família Requesens. 

També en aquests moments, i de manera gairebé simultània, es construiran els dos altres nuclis 
vertebradors d’aquest sector de Barcelona: el convent de Sant Francesc (1236), que s’ubicava on ara 
trobem la plaça del Duc de Medinaceli, i l’església de la Mercè (1268), situada on trobem actualment 
la basílica del segle XVIII.  Ambdós centres neuràlgics quedaran articulats pel carrer Ample, un dels 
més carismàtics de la Barcelona medieval; també conegut com a carrer dels Marquet, degut a 
l’existència de diverses propietats d’aquesta família de prohoms barcelonins, va acabar rebent el 

                                                           

 
1 Puig, 1999: 85 
2 Puig, 1999: 85 
3 Garcia i Guàrdia, 1986: 11. 
4 Garcia i Guàrdia, 1986: 11-14 
5 Fuguet, 1982: 233-234. 



Intervenció arqueològica 
Carrer d’en Gignàs, 22-24 
Barcelona, el Barcelonès 

 

 

   

Memòria científica [p. 8] 

nom amb que el coneixem avui dia per ser el carrer més ample de la ciutat emmurallada; segons un 
document del 1203, el rei Pere I va decretar, en el moment de la seva urbanització, que calia deixar 
un espai prou ample entre les construccions noves i les ja existents, perquè les pedres de molí que es 
baixaven des de les pedreres de Montjuic fins el port poguessin passar. 

El progressiu augment de la població a la ciutat i els seus voltants, va anar provocant la unió 
progressiva de les diverses vilanoves i la difuminació dels límits entre el nucli d’origen romà i el teixit 
urbà que s’havia anat formant al seu exterior¸la muralla romana va perdre tot valor defensiu i va 
sorgir la necessitat de bastir un nou recinte fortificat que englobés tots els nuclis habitats, la 
construcció del qual es va iniciar durant la segona meitat del segle XIII. El perímetre d’aquesta nova 
muralla, si prenem com a referència el traçat urbà actual, pujava aproximadament Rambla amunt, 
girava a la plaça de Catalunya en direcció a la plaça d’Urquinaona, continuava fins al passeig de Sant 
Joan pel carrer de Trafalgar i, des d’aquí, baixava fins al parc de la Ciutadella6.   A la segona meitat del 
segle XIV, la construcció de la tercera muralla, que ja incorporava el Raval, va tancar de manera 
gairebé definitiva les defenses de la ciutat, que encara restava oberta per la banda de mar. 

3.1.3. Època moderna 

Durant el segle XVI, tant el barri de la Mercè com el de Palau viuen el seu moment d’esplendor.  
Moltes de les famílies benestants de la ciutat (els Gualbes, els Queralt, els Cardona, etc.) edifiquen 
els seus palaus i casals al carrer Ample, heretant l’esperit que fins llavors havia tingut el carrer de 
Montcada; en aquest espai s’hi celebraran justes, torneigs i curses de cavalls, i els monarques hi 
sojornaran durant les seves visites a la ciutat.   

En aquest període, entre 1605 i el 1653, es construeix el Convent de la Mercè, actualment seu de la 
Capitania General, i, entre els anys 1765 i 1777, la basílica de la Mercè, en ambdós casos substituint 
edificis anteriors.  També destaca la construcció del palau dels ducs de Sessa entre els anys 1772 i 
1778, al solar on havia existit el palau de l’Arquebisbe de Tarragona i, més tard, dels Cardona. 

D’altra banda, l’any 1563, l’acabament definitiu de la muralla de mar, que es trobava en construcció 
des del segle XV, va fer desaparèixer el poc contacte natural que li restava al barri amb la línia de 
costa. 

3.1.4. Època contemporània 

Entre el 1820 i el 1840 l’ajuntament va propiciar la formació de diferents juntes d’obra amb la 
finalitat reformar i millorar l’aspecte, la fisonomia i la salubritat de la ciutat, a partir de diferents 
mesures que transformaran l’estructura medieval, fins llavors encara intacta,  de bona part dels 
barris que formen el Gòtic.  Així es tancaran i desmantellaran els antics cementiris parroquials 
intramurs, s’obriran nous carrers (carrer Ferran, Princesa i la Via Laietana), es farà desaparèixer 
diferents monestirs per convertir el seu espai en places o altres equipaments públics, i 
s’enderrocaran les muralles, entre d’altres accions. 

Bona part dels edificis que observem avui als barris de Palau i de la Mercè foren construïts en aquest 
període.  En aquesta zona, les mesures més destacades foren l’enderroc del Plau Reial Menor, 
pràcticament abandonat des del segle XVIII, i llavors propietat de la comtessa de Sobradiel com a 
descendent de la família Requesens, els terrenys del qual foren parcel·lats i destinats a la construcció 
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d’edificis de vivendes.  Fora important també la reforma i conversió del tram de la muralla del mar en 
un passeig, fet que va permetre allargar  l’esplendor del barri fins la darreria del segle XIX, doncs el 
nou Passeig de la Muralla es va convertir en l’indret de moda i exhibició de la burgesia barcelonina; el 
seu prestigi va fer que moltes entitats bancàries portessin la seva seu a les rodalies del carrer Ample i 
la zona baixa de la Rambla.   

Finalment, el progressiu trasllat de les residències benestants i de l’activitat econòmica en general 
cap el nou barri de l’Eixample, planificat després de l’enderroc de les muralles durant la segona 
meitat del segle XIX, va donar el tret de sortida per la decadència d’aquest sector de la ciutat.  El 
tram de la muralla de mar existent entre el Pla de Palau i  les Drassanes fou el darrer en ser 
enderrocat (1878) i substituït pel Passeig de Colom amb la intenció que es convertís en quelcom 
semblant al que havia estat el Passeig de la Muralla; si bé això es va aconseguir durant el breu 
període de temps que va durar l’Exposició Universal de 1888, el barri ja no va tornar a ser el mateix ni 
mai més ha gaudit de l’esperit que va tenir en el passat.   

Pel que fa al carrer d’en Gignàs, aquest transcorre en sentit N-S entre els carrers de la Fusteria i 
d’Avinyó; el seu traçat segueix clarament el perímetre de la muralla romana en el seu sector oriental, 
del qual resta separat per una illa de cases.  La nomenclatura amb que és conegut sembla antiga i 
podria fer referència al ciutadà Guillem (Gim)  Nas, un navilier documentat l’any 1391.  L’any 1512, el 
carrer apareix amb la grafia Gimnàs, la qual fou modificada com a conseqüència d’una Reial Ordre de 
1860 que va obligar a traduir la nomenclatura dels carrers a la llengua castellana, adoptant l’actual 
sense que s’hagi tornat a fer cap canvi d’ençà aleshores. 

 

3.2. Context arqueològic  

Prop de l’àmbit d’actuació a que fa referència la present memòria, cal destacar les següents 
intervencions: 

- Pati Llimona (1984-1985).  En motiu dels treballs de restauració al complex anomenat Pati 
d’en Llimona i el Palau Gualbes, es va procedir a la pràctica de repicats murals i sondejos 
arqueològics al peu de la façana interior de la muralla romana. Una de les cales es va ubicar a 
la crugia posterior de l’edifici gòtic primitiu conegut com Casa Gualbes, on es documentà una 
espluga buidada en el massís de la fortificació que datava dels segles X i XI. També 
s’evidenciaren nivells de pavimentació de l’intervallum associats a l’obra defensiva alt 
imperial, formats amb terra compactada i pedruscall, amb una datació dels segles V –VI. Per 
sota es va localitzar una claveguera construïda amb opus signinum amb un traçat 
perpendicular al tram de muralla. Per damunt del vial, es van localitzar diversos estrats de 
terres i pedres que es trobaven tallats per una sitja amortitzada amb material arqueològic 
que es va datar del segle X.7 

- Pati Llimona (1991). Una nova intervenció al Pati Llimona permet documentar estructures 
pertanyents a la porta sud-est de la Barcelona romana augustal. La porta es correspon a les 
anomenades trífores, de la qual s’evidencià una de les obertures laterals, la de llevant, a més 
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d’un corredor que la perllonga i algunes dovelles del pas destinat al trànsit rodat. També es 
va documentar la fonamentació i les primeres filades d’una de les dues torres circulars que la 
flanquejaven. La porta fou bastida d’un opus quadratum pels muntants, les dovelles i les 
filades que s’entregaven a l’arc lateral. Per damunt de la clau de la porta lateral, es tractava 
d’un opus vittatum. La majoria dels materials constructius utilitzats procedien d’edificacions 
preexistents i enderrocades amb la nova refortificació baix imperial. D’aquesta manera es va 
observar alguna peça arquitectònica com era el cas d’un capitell troncopiramidal; fragments 
de fris amb mètopes i fragment de cornisa motllurada. També es va localitzar les restes d’una 
estructura tripartida coberta per sengles voltes de canó que precedia la porta, corresponents 
al passadís del sector oriental, amb una seqüència estratigràfica formada per diversos 
paviments, la majoria de terra piconada i recoberts en alguns casos de primes capes de calç. 
De la torre de flanqueig es conservava una fonamentació de 1,80 m. de fondària i presentava 
un parament fet de pedres petites i mitjanes disposades irregularment i lligades amb morter 
de calç. Per damunt es localitzava les restes d’un opus quadratum pertanyent al parament 
extern de l’obra defensiva8. 

- Carrer del Regomir 7-9 (1993). En el context del futur enderroc de l’edifici d’habitatges que 
ocupava el solar, s’hi efectuà una intervenció arqueològica  que tenia com a objectiu 
documentar els testimonis de la torre circular que flanquejava el costat oest de la porta i que 
aixoplugava la capella de Sant Cristòfor. El reconeixement superficial dels paraments i del 
subsòl a nivell de planta principal va permetre la identificació d’una part important de la 
cortina defensiva, de les torres d’època romana i dels dors de l’edificació medieval del pati 
llimona: pel que fa a la banda de la muralla es conservava l’aparell d’opus quadratum de la 
muralla del baiximperi des de la planta baixa fins a la cota del sòl del pis principal (o segon 
nivell de l’edifici) i es perfila la torre de planta rectangular que es projecta cap el pati del 
Correu Vell. La primera remunta medieval de petits carreus arribava al primer pis (tercer 
nivell de l’edifici) on foren localitzats una obertura d’arc rebaixat i un pas obert en el mur que 
comunicaria amb les dependències del carrer de Sant Simplici. Una segona remunta, de maó 
massís i morter de calç, es sobreposaria en correspondència amb el pisos segon i tercer. Pel 
que fa a la mitgera amb el Palau Gualbes, aquesta presentaria en planta baixa un parament 
de carreus petits, lligats amb morter pobre de calç i inclusió d’obertures (arcada de mig punt) 
cegades amb material poc consistent. A nivell de pisos (entresòl, principal i primer), es 
combinaven bàsicament la paret de tàpia amb importants esquerdes, amb els paraments de 
carreus petits, mentre que en els pisos superiors (segon i tercer) la paret era de maó massís9. 

- Carrers del Regomir, del Correu Vell, d’en Gignàs i Ample (1997). Amb motiu de les obres de 
repavimentació dels carrers i millores a la xarxa de sanejament, es realitzà un control 
arqueològic, fruit del qual es recuperà material ceràmic i restes de material constructiu (opus 
signinum), malgrat que descontextualitzat10. 

- Carrers del Regomir, núm. 6 i d’Ataülf, núm. 9 (2004). En el context de la rehabilitació dels 
baixos i soterrani de la Fundació “La Caixa”, s’efectuà una intervenció arqueològica que va 
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permetre documentar estructures i nivells arqueològics que comprenen un ampli arc 
cronològic, des del segle I dne. fins al segle XIX11.  

Fase 1. Darrer quart del segle I dne., amb estructures pertanyents a una habitació absidal de 
funció desconeguda (potser termal), un criptopòrtic i la planta o plantes superiors que de-
gués suportar, de  funció també desconeguda (tal vegada com a magatzems), i un espai al 
nord-est del carrer, potser tabernae o només un espai de circulació o pòrtic, encarat al De-
cumanus Màximums, en la via d’entrada/sortida de la ciutat cap al mar i cap al possible port 
de la ciutat. Segurament després d’un incendi corregut durant la primera meitat del segle II 
dne, s’amortitzà el possible nivell de circulació del criptopòrtic. Al mateix temps, la clavegue-
ra que discorria sota el nivell de carrer, que era la continuació del Decumanus Màximus, 
sembla que s’abandonà.  

Fase 2. segle IV dne. Es fortificà el Castellum amb la construcció de la muralla i les torres, in-
closa la de planta circular, que va amortitzar possiblement la porta monumental geminada 
dibuixada per Puiggarí, documentada en la present intervenció. Per la banda oposada, la que 
actualment ocupen les finques de Regomir, núm. 3 i Regomir núm. 7-9, el reforç d’una torre 
de planta circular de la muralla fundacional va comportar en aquell mateix moment la inuti-
lització del pas de vianants de la porta triforada. Les dades són força escadusseres per a 
l’època medieval, al final de la qual s’hauria pogut enderrocar part de la muralla, entre la tor-
re circular i la torre rectangular.  

Fase 3. Mitjans del segle XVIII. Apareix també documentada a nivell arqueològic per nombro-
ses restes que pertanyen a una habitació i diversos dipòsits i pous.  

Fase 4. Època contemporània. Es documenta la present edificació de Fontserè acabada el 
1857, així com les reformes posteriors (eliminació de basses, nova pavimentació, accés al so-
terrani des del pati de llums, etc). 

- Carrer del Regomir núm. 7-9 (2005). Arrel  dels repicats del mur de la cuina del primer pis de 
l'edifici, es documenten fins a quatre  configuracions parietals que responien a moments 
cronològics diferents, amb dos conjunts significatius. Un d’ells correspon a la secció d’un part 
del segon nivell de la torre romana baiximperial ( segles IV- V dne.). El segon conjunt és el 
mur que es remuntà sobre el pany de muralla vers la fi de l’època medieval (segle XV). La 
resta de paraments, tot i mostrar datacions diferents, semblen correspondre a obres de 
reforma o arranjament de la paret baix medieval. Al segle XVI la primera construcció de la 
capella de Sant Cristòfol (1530) i la posterior ampliació (1567-1568) a l’interior de 
l’esmentada torre del portal comportà el seu buidatge parcial. Els testimonis d’època 
moderna (segle XVII - XVIII) que van aparèixer a la mitgera de la cuina podrien correspondre 
a alguna d’aquestes operacions. Amb tot, la part inferior de la torre i del pany de muralla es 
mantingueren sense modificacions i sense pas entre ambdues finques. Pel que fa la cuina 
amb el seus revestiments de rajola, mobles, campana de fums, i envà regulador, pertanyien a 
les obres dutes a terme al 1862, tot i detectar-hi altres obres de menor importància de 
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datacions més contemporànies relacionades amb les canonades d’aigua, aixetes i 
desguassos12. 

- Carrer Ample, 5 (2005). En el context de les obres d’instal·lació d’un ascensor, es va 
documentar un conjunt d’estructures contemporànies que formaven part de la finca actual. 
La finca és de finals de segle XIX, moment en què desapareixen els grans palaus del barri i 
aquests són substituïts per vivendes i altres edificacions. També hi ha evidències estructurals 
dels segles XVIII i XIX. Per sota s’evidencià part d’una seqüència estratigràfica de cronologia 
romana, formada per dos nivells d’enderroc consecutius i un enterrament en precari estat de 
conservació datat al voltant del segle I dne, i que cal relacionar amb la vil·la d’època alt-
imperial situada a l’actual plaça de Joaquim Xirau13. 

- Carrer d’en Gignàs, 17-19 (2006). Amb motiu de l’excavació d’una sèrie de cales per tal 
d’avaluar la cimentació d’un edifici en rehabilitació, a la finca, es localitzà un mur d’opus 
vittatum i un paviment d’opus signinum no relacionats físicament (s’evidenciaren en 
diferents sondatges) tot i que amb una mateixa forquilla cronològica, situada entre els segles 
I- II dne El paviment s’amortitzà entre la segona meitat del segle II i el segle IV dne El mur 
s’amortitzà quelcom més tard, entre els segles IV i V dne També es documentà una 
estructura de combustió datada el segle V14. 

- Carrer d’Ataülf, 11 (2007). En el decurs d’aquesta intervenció es van poder documentar 
diverses estructures d'època romana, que van des del moment fundacional de la ciutat a l'alt 
imperi, fins a època tardana. L'edifici actual aprofita un pany de muralla i el mur lateral d'una 
torre de la muralla tardana fins a l'alçada de l'entresol. També es va poder documentar un 
nou tram de muralla i una claveguera que la creuava des de l'interior del castellum. A 
l'interior es va localitzar el praefurnium d'una zona termal que havia ocupat aquest sector de 
la ciutat i un tram de mur, d'època alt imperial, del qual se'n conserven uns 3m d'alçada15. 

- Carrer del Regomir, 7-9 (2007). En el context de les obres de rehabilitació de la finca, 
s’efectuà una intervenció arqueològica preventiva  centrada en l’obertura de quatre 
sondejos. Es documentaren quatre fases: 

Fase 1. Època romana. Es corresponen les restes d’un mur, junt a la seva fonamentació, i una 
claveguera, amortitzats a finals del segle II o primera meitat del segle III dne Per damunt s’hi 
documentà un altre mur, bastit al segle III i retallat durant les grans obres de remodelació del 
sector que comportà la construcció del segon llenç de muralles al voltant del 350 dne 
L’amortització d’aquests retalls es datà entre els segles IV i V dne  

Fase 2. Època altmedieval. A totes les cales realitzades, sembla que els nivells baiximperials, 
de l’antiguitat tardana i altmedievals foren eliminats com a conseqüència d’un rebaix impor-
tant de tot el sediment del sector efectuat, segurament, al segle XV, data en la que es docu-
menten les primeres construccions a la zona ocupada per la finca actual.  
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Fase 3. Època moderna. Es detectaren estructures pertanyents a la construcció consignada 
en el cadastre de l’any 1716 que constava de planta baixa i tres pisos.  

Fase 4. Època contemporània. Es documentaren nombroses restes que indicaven l’existència 
d’un obrador de terrissa a la zona . 

- Carrer del Regomir, 7-9 (2009). A la mateixa finca ja citada, es procedí al control de sis cales 
de fonamentació. La fase alt imperial és representada per una part de la torre circular que 
flanquejava la porta praetoria per la vessant est del decumanus màximus, amb un diàmetre 
de 3,90 m realitzada amb opus vittatum. D’altra banda, s’ha documentat la construcció d’un 
edifici termal de caire públic, situat fora del recinte emmurallat de la ciutat. L’edificació 
d’aquest conjunt es data a mitjan del segle I dne – inicis del segle II dne i se n’han identificat 
un total de quatre estances: una correspondria a la zona d’accés a l’interior de l’edifici i des 
del qual s’accediria a l’interior del frigidarium, on s’han documentat les restes d’una piscina 
de capçalera semicircular amb tres esglaons d’accés. També s’ha detectat les restes d’una 
altre àmbit format per un esglaó construït amb opus sectile, que hauria format part d’una 
altra piscina de petites dimensions. I finalment, s’ha documentat un paviment d’opus 
signinum amb quatre lloses de marbre adossat al mur que delimita aquesta estança per la 
banda oest i que també es troba revestit d’opus signinum. Aquestes estructures 
correspondrien a les restes d’una piscina de grans dimensions: segurament el caldarium. Els 
murs d’aquest edifici estarien revestits amb estucs pintats de diverses tonalitats. Entre 
mitjan del segle III dne – inicis del segle IV es dugué a terme l’amortització del conjunt 
termal, fet que s’ha de relacionar directament amb la construcció de la nova muralla d’època 
baiximperial, adossada al parament exterior de la muralla augustal. D’aquest moment, s’ha 
documentat un tram de muralla de 12 m de longitud, la bestorre semicircular i una torre de 
planta quadrada. Fins ben entrada l’època medieval, i sobretot en època moderna, apareixen 
les primeres estructures muràries que corresponen a edificis domèstics, que aniran patint 
reformes fins arribar a l’edificació actual16. 

- Carrer d’Ataülf, 11 (2010).  De nou en aquesta finca, s’hi efectuà una nova intervenció 
arqueològica motivada per la rehabilitació integral de l’edifici. Es documentaren quatre 
estructures d’època romana, bastides amb anterioritat a la construcció del castellum de 
Barcino (segle IV dne), que, per les seves dimensions, formarien part d’un edifici de mides 
importants. Consta d’un àmbit al qual s’accediria mitjançant una escala, fet que implica 
l’existència de dos espais  amb nivells de circulació a cotes diferenciades. Es tractaria d’un 
edifici termal situat fora les muralles fundacionals, però que quedà a l’interior del castellum 
de les muralles del segle IV. És molt probable que quedés definitivament amortitzat entre els 
segles IX- X, moment en el que es considera que s’ocupa amb noves construccions el pas de 
ronda de les muralles17. 

- Carrer d’Ataülf, 7 (2010). L’obertura de diversos sondejos, va permetre documentar un mur 
baixmedieval i un altre d’època altimperial, construït amb la tècnica de l’opus vittatum, amb 
una cronologia al voltant del segle I dne18. 
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- Carrer Ample, 46 -  Carrer de Marquet, 1 (2011). Fruit de l’excavació d’una rasa de serveis i 
un fossat d’ascensor, fou possible documentar restes materials de diferents èpoques. La fase 
moderna era representada per un mur possiblement corresponent als fonaments d’una 
construcció prèvia a l’edifici noucentista. D’època medieval hi havia un fragment de mur 
localitzat a l’entrada del edifici i un llenç de mur de grans dimensions, fent cantonada, bastit 
amb blocs de pedra i maons lligats amb morter argilós, ubicat a l’interior de l’edifici. Sota 
aquest mur aparegué un altre mur malmès. La fase romana era representada a través d’un 
estrat que cobria un gran mur constituït per grans blocs de pedres lligades amb morter19. 

- Carrer de Riudarenes, 5-7-9 (2013). En motiu de la construcció d’un hotel, es va realitzar una 
intervenció que va permetre documentar estructures de fins a quatre fases cronològiques20. 

Fase 1. L’estructura més antiga documentada d’aquest període es tracta d’un paviment 
d’argiles depurades que es posa directament sobre les sorres del litoral i sembla que quedà 
obsolet a durant la segona meitat del segle II dne. Així, aquest paviment que funcionà i que-
dà amortitzat de manera prèvia a la refortificació de la muralla i l’aixecament del castellum 
l’entorn portuari romà.  

Fase 2. Emmarcada entre els segles IV i VI trobem les primeres traces clares de la urbanitza-
ció de l’espai que ocupa l’actual finca. Es tracta d’un mur obrat amb tècnica d’encofrat –opus 
caementicium-,i una claveguera que passa per sota funcionant junts. De fet en el decurs de la 
intervenció s’observà com l’encofrat del mur feia un arc de descàrrega per tal de deixar pas 
lliure a la claveguera. La orientació tant del mur com de la claveguera semblen respondre a 
les línies del traçat hipodàmic de la ciutat, trobant que la claveguera seria paral·lela a 
l’orientació del Decumanus Màximus al que s’accediria pel Portal de Regomir. Sembla que al 
segle V es bastí un nou mur seguint els mateixos eixos que l’anterior essent, però, de factura 
molt diferent. Aquest es obrat amb pedres sense escairar lligades amb morter de calç molt 
pobre de color taronja. Totes aquestes estructures quedaren amortitzades definitivament a 
mitjans del segle VI dne. 

Fase 3.  Es registrà una nova estructura emmarcada dins del període tardoromà /altmedieval. 
Es tracta de dues fonamentacions possiblement de pilar o columna de sustentació que forço-
sament a de tenir paral·lels dins la mateixa finca i que es bastiren a partir del segle VI dne. 

Fase 4. El període baixmedieval es troba escassament representat, tan sols a partir de la tèc-
nica constructiva d’alguns elements i del terminus ante quem que assenyalen les estructures 
que s’hi recolzen. 

4. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS 

La intervenció arqueològica es motivada per el Projecte executiu per la rehabilitació d’un habitatge 
plurifamiliar al número 22-24 del carrer d’en Gignàs, de la ciutat de Barcelona.  
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L’obra preveia una sèrie de moviments de terres amb afectació al subsòl que incloïen 
l’enderrocament de paviments i rebaix general per a la construcció d’un nou paviment, l’excavació de 
noves rases de serveis i d’un fossat d’ascensor. 

Tal i s’indica en el Projecte d’intervenció arqueològica redactat pel Servei d’Arqueologia de 
Barcelona: 

- El lloc de la intervenció és a l’exterior del recinte de la ciutat romana de Barcino, a tocar de la 
muralla i als peus del castellum. En aquest sector es podrien localitzar restes d’edificacions 
suburbials, i és un sector proper on hi podria haver hagut la zona portuària, al suburbium de 
la ciutat romana. 

- Diferents intervencions realitzades a l’entorn de la zona afectada evidencien una ocupació 
humana ininterrompuda almenys des del segle I dne. 

- Ens trobem a l’interior del recinte murat medieval de Barcelona, al costat de mar. 

- Aquest sector és sotmès a remodelació en època medieval i durant el segle XVIII i, 
principalment, durant el segle XIX,  moment en que es construeixen bona part dels edificis 
actuals. 

Tots aquests motius justifiquen per si sols la importància de dur a terme el control arqueològic de 
tors els moviments de terres a fi i efecte de establir les mesures que garanteixen la salvaguarda dels 
valors patrimonials de les possibles restes que pogueren romandre al subsòl de la finca. 

Alhora la finca és un Bé Cultural d’Interès Local ja que es troba inclosa dins el Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic de Barcelona amb la qualificació “D”, que pertany al Conjunt Especial del Sector de la 
Muralla Romana, i que està classificat amb Clau 12b, Zona Nucli Antic, Subzona II de Conservació del 
Centre Històric.  

Tot i que aquesta classificació no implica un nivell de protecció, si que comporta la documentació i 
conservació de la seva memòria històrica. Per aquest motiu, i previ a l’inici de les obres de les quals 
es deriva la present intervenció, es va dur a terme un estudi històric-arquitectònic redactat per 
l’arqueòloga i historiador Jordina Sales Carbonell21. 

5. FONAMENTS DE DRET 

La intervenció és de caràcter preventiu, atenent a: 

• Llei 9/1993 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 de l’11 d’octubre de 
1993)  

• Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic (DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 

                                                           

 
21 Jordina Sales Carbonell, Estudi històric-arquitectònic de la finca del carrer d’en Gignàs, 22-24, Barcelona, el Barcelonès, Actium, febrer de 
2017, inèdit 
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• Normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històric i 
Artístic de la Ciutat de Barcelona. Districte de Ciutat Vella (BOP Núm.277 del 18 de novembre 
de 2000). Fitxa 0, identificador 7504 (C. Gignàs, 22-24). 

6. TREBALLS REALITZATS 

El control arqueològic amb motiu del Projecte executiu per la rehabilitació d’un habitatge 
plurifamiliar al número 22-24 del carrer d’en Gignàs, de la ciutat de Barcelona s’ha dut a terme en 3 
fases diferenciades que inclouen:  

a) Excavació i sanejament soterrani 1 – Fase I – 

b) Excavació i sanejament soterrani 2 – Fase II – 

c) Excavació registre nou clavegueram – Fase III – 

d) Excavació del fossat de l’ascensor  – Fase IV – 

e) Excavació de la rasa i registre de serveis  – Fase IV – 

 
Imatge 2. Plànol de la planta baixa amb els moviments de terres amb afectació al subsòl. En blau, afectacions a la planta 
soterrani; en vermell, afectacions a la planta baixa 
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6.1. Fase I 

Les obres es van iniciar al mes de juny de 2018 fins al mes d’agost i van afectar al soterrani 1 amb 
entrada pel número 41 del carrer de Regomir. A aquest espai s’accedeix per una estreta escala en 
mitja espiral que permet salvar els gairebé tres metres de desnivell existents entre la cota de 
circulació del carrer (6,69 msnm) i la cota de circulació de l’espai intervingut (3,77 msnm). Aquest 
espai es troba dividit en dos àmbits que es comuniquen a través d’una porta. 

Originalment el projecte constructiu incloïa la realització d’un seguit de rases i encepats per al reforç 
estructural de l’immoble però el bon estat de conservació va fer variar el projecte i optar per a la 
realització d’una llosa de formigó que va requerir el rebaix general d’entre 0,30 i 0,40 m de tot el 
soterrani. 

Soterrani 1. Àmbit 1 

És la primera cambra que trobem en l’accedir per les escales del carrer Regomir.  Es tracta d’un espai 
rectangular de 4,65 m d’amplada i 10,60 m de llargada, amb cobertura de volta i pavimentat amb 
rajoles ceràmiques de 20 x 20 cm; la distància entre el paviment  i la clau de la volta és de 2,50 m, 
essent aquest el punt més alt del sostre.  Tret de l’envà que tanca l’àmbit pel costat N, la resta dels 
murs no presenten cap mena d’arrebossat o pintura, per la qual cosa és perfectament visible el 
parament de la fonamentació de l’edifici, realitzat amb pedres escairades alternades amb maó, tot 
disposat de manera irregular. Per contra, la volta es troba arrebossada amb guix i pintada de blanc.  
Un sòcol de ciment, de 15 cm d’ample i 5 cm de gruix, recorre les quatre parets per sobre del 
paviment. 

Malgrat l’evident solidesa de la volta, l’extrem meridional de l’àmbit es trobava afermat amb puntals 
a l’hora d’encetar els treballs, pel fet d’haver-se situat al pis superior un contenidor per acumular la 
runa procedent del desmantellament dels interiors de l’edifici, i que és buidat diverses vegades 
durant la jornada. En aquest extrem, el paviment ja havia estat desmantellat abans de l’arribada del 
tècnic arqueòleg, doncs la presència d’una fossa sèptica contemporània prop de la cantonada NO de 
la cambra, havia fet témer la direcció d’obra la possible existència d’altres espais buits sota el 
paviment on calia assentar els puntals. 

Els treballs realitzats en aquest àmbit han consistit en el desmantellament de tot el paviment 
existent, que es trobava a una cota homogènia de 3,77 msnm, i el posterior rebaix del subsòl fins a 
una cota aproximada de 3,50 msnm.  Totes les tasques han estat dutes a terme de manera manual 
pels operaris de l’empresa constructora Baldó i Associats. 

Soterrani 1. Àmbit 2 

A l’àmbit 2 s’hi accedeix des de l’àmbit 1, a través d’una porta de 0,80 m d’amplada i 1,90 d’alçada 
oberta al mur E d’aquest darrer, a prop de l’escala.  És un espai lleugerament més reduït que l’àmbit 
1, també rectangular, de 3 m d’amplada  i 5,89 m de llargada, i amb coberta de volta, tot i que més 
baixa, en aquest cas.  El paviment, de nou format per rajoles de 20 cm x 20 cm, es troba a una cota 
lleugerament superior (3,93 msnm) respecte el de l’àmbit 1, i les parets es troben pintades de blanc, 
tot i que s’hi observa el mateix parament que descrivíem en parlar de l’altra cambra. Només el mur S 
presenta una diferència tipològica, doncs és recobert de maó massís.   

Tal com dèiem en parlar de l’Àmbit 1, a l’Àmbit 2 els treballs realitzats també han consistit en el 
desmantellament de tot el paviment existent i el posterior rebaix del subsòl fins a una cota 
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aproximada de 3,50 msnm.  Altra vegada les tasques han estat dutes a terme de manera manual pels 
operaris de l’empresa constructora. 

Duran es treballs al soterrani 1 van aparèixer diverses estructures arqueològiques que van propiciar 
la redacció d’un informe de tractament de restes (núm. exp. 470 K121 NB 2018/1-22436 de 8 d’agost 
de 2018). 

6.2. Fase II 

Es va dur a terme al mes d’octubre de 2018 i va incloure els treballs al soterrani 2 de la finca. A 
aquest soterrani s’accedeix per el local 4 del carrer de Gignàs mitjançant una escala d’obra situada en 
l’entrada del local a peu de carrer. El soterrani 2 ocupa un espai de uns 14 m2, és de forma 
quadrangular i d’idèntica factura al soterrani 1. També és cobert amb volta de canó de maons 
arrebossats.  

 
Imatge 3. Soterranis de la finca. En blau, espai tapiat actualment no accessible. 

En aquest espai els treballs es van centrar en la retirada del paviment i el rebaix del subsòl fins a 
cotes entorn als 0.30-0.40 m (3.35 msnm) per a la col·locació d’una llosa de formigó. Durant aquestes 
tasques fou identificat un llenç de mur que no es va veure afectat per les obres en curs en localitzat-
se just a la cota de d’obra, cobrint-lo amb una malla geotèxtil per a la seva conservació. 
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Dins aquesta mateixa fase dels treballs però sense control arqueològic es va obrir una porta tapiada 
en paret meridional del soterrani 2 identificant-se dos espais annexos que ocupen bona part del 
subsòl de la finca. En no veure’s afectat aquest espai i per motius tècnics es va tornar a tapiar. En la 
imatge 3 es situa de forma aproximada la planta d’aquest soterrani. 

6.3. Fase III 

Duta a terme en el mes de novembre de 2018 i consistent en l’excavació d’un fossat per encabir un 
registre de la nova xarxa de clavegueram. Per a tal efecte es va obrir una cala de 1,20 x 1 m fins a una 
fondària de 1.30 m sota el nivell de circulació actual. Els treballs es van fer amb mitjans manuals per 
personal de l’empresa constructora. 

6.4. Fase IV 

Consistent en l’excavació del fossat de l’ascensor i una rasa de serveis. El fossat de l’ascensor amida 
1.8 x 3.0 m assolint una fondària de 1.50 m sota el nivell de circulació (4.80 msnm). Es situa en la part 
posterior de la finca, entre els locals 4 i 5. El control arqueològic va constatar la inexistència de restes 
d’interès arqueològic en localitzar-se, enrunat, una part del soterrani identificat en la fase II (veure 
imatge 3). 

Per que respecta a la rasa de serveis, aquesta amida un total de 9.5 m amb una amplada de 0.30 m i 
una fondària de l’entorn dels 0.20 m. Va precisar l’excavació d’un fossat situat en la paret de façana 
per situar-ne un passa-murs. El fossat amida 1.5 x 1.20 assolint una fondària de 1 m sota el nivell de 
circulació actual (5.30 msnm).  

7. METODOLOGIA 

Registre estratigràfic 

La metodologia utilitzada per aquesta intervenció es basa en el mètode de registre Harris / Carandini, 
que consisteix en el registre objectiu i en la documentació exhaustiva de restes i estrats, utilitzant per 
això un model de fitxes específiques. 

Topografia i planimetria 

Les restes s’han vinculat geogràficament amb les coordenades UTM (ETRS89), per tal de documentar 
i facilitar la interpretació de la seqüència estratigràfica. La topografia i la planimetria han estat 
tractats informàticament amb programari CAD (Autodesk Autocad) i SIG (ESRI ArcGis). 

Documentació fotogràfica 

Per tal de deixar una constància visual dels treballs realitzats, així com de les restes aparegudes, s’ha 
realitzat un registre fotogràfic exhaustiu en format digital d’alta resolució. 
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8. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 

8.1. Soterrani 1. Àmbit 1 

Un cop desmantellat tot el paviment (UE 1001), que es trobava a una cota força homogènia de 3,77 
msnm, ha quedat a la vista la preparació del mateix (UE 1002), formada per una capa de morter 
blanc d’uns 5 cm.  Aquesta preparació cobreix un estrat format per argiles vermelles molt plàstiques 
(UE 1003), que en molts punts de l’espai intervingut no apareix; la seva potència amb prou feines 
arriba als 10 cm i no sembla presentar material ceràmic de cap mena.  Per sota d’aquestes argiles 
s’ha documentat un estrat de sorres vermelles compactes (UE 1004), del qual s’ha recuperat un certa 
quantitat de material ceràmic de cronologia altimperial, bàsicament fragments d’àmfora tipus 
Pascual 1 i Dressel 2-4, a més d’un fragment de ceràmica africana de cuina. 

Els estrats UE 1003 i 1004 es troben afectats per diferents estructures modernes i contemporànies i, 
de manera òbvia, per les fonamentacions de l’actual edifici. La primera afectació d’aquests dos 
estrats ve donada per la UE 1011, un retall allargat de 3,35 m de llargada i 1 m d’amplada, que 
observem seccionat tant per la fonamentació occidental de l’edifici, com per la fossa sèptica 
contemporània de la qual parlàvem al principi de l’apartat; aquesta estructura no s’ha excavat al 
trobar-se per sota de la cota d’afectació de l’obra, però del seu farciment (UE 1012) s’ha recuperat 
un fragment de ceràmica blava catalana del segle XVII i s’hi aprecien restes de l’enderroc d’una 
estructura bastida amb pedres escairades lligades amb morter sorrenc ataronjat.  Seguint l’ordre 
cronològic, la següent afectació estaria relacionada amb la construcció de l’edifici actual vers el 1880, 
tant per l’execució de la fonamentació, com per altres estructures que hi estan vinculades i que 
serien: 

La UE 1005, un petit dipòsit quadrat de 1,20 x 1,40 m, realitzat amb pedra i maó lligat amb morter 
blanc i adossat al mur oriental de l’àmbit.  L’hem  interpretat com una fossa sèptica que formaria 
part del sistema de sanejament original de l’immoble.  El sediment que l’amortitza (UE 1006), sorrenc 
i ple de runa, indica que es va deixar de fer servir en algun moment força actual. 

   
Imatge 4. Dipòsit UE 1005 Imatge 5. Retall UE 1017 

La UE 1013, una possible riosta que transcorre paral·lela al mur que tanca l’àmbit 1 pel seu costat 
nord, del qual resta separada uns 40 cm.  Presenta una llargada de 2,90 m i una amplada de 0,30 m, 
havent estat bastida amb maó massís, pedra i morter blanc. Un dels seus extrems s’adossa a la 
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fonamentació O de l’edifici, però no arriba a connectar i fer unió amb la fonamentació E, doncs 
l’estructura queda tallada i sense continuïtat. 

   
Imatge 6. Retall UE 1011 Imatge 7. Riostra UE 1013 

La UE 1015, una estructura existent a la cantonada NE de l’àmbit, d’idèntica tipologia a la UE 1013, 
amb la qual resta alineada, però separada per un buit de 0,80 m.  S’adossa al mur E de l’habitació i és 
visible una superfície de 1 m x 0,50 m 

La fossa sèptica UE 1008, deixada al descobert en el moment d’afermar els sector N de l’àmbit, és 
una obra força recent, un quadrat de 1 m x 1 m, que empra totxanes buides i ciment en la seva 
factura;. Encara mostra dues barres de ferro que servirien de reforç pel tram de paviment que la 
cobria. 

La UE 1017, un retall circular de 0,55 m de diàmetre, situat al costat esquerra de la porta que 
connecta els àmbit 1 i 2, amb un farciment sorrenc i sense material de cap mena. 

8.2. Soterrani 1. Àmbit 2 

Un cop desmantellat el paviment (UE 2001) i la seva preparació de morter de calç blanca (UE 2002), 
s’ha evidenciat la presència d’un estrat d’uns 20 cm de potència (UE 2011) format per una barreja de 
sorres, argila i material constructiu que anivella tot l’espai; cal destacar la presència de diverses 
pedres abocades en el sediment. Per sota d’aquest estrat, han començat a aparèixer les sorres 
vermelles compactes (UE 2009) que ja havíem documentat a l’àmbit 1 (UE 1004), de les quals hem 
pogut recuperar també material ceràmic corresponent a les tipologies amfòriques Pascual 1 i Dressel 
2-4. Talment com quan hem parlat de l’àmbit 1, el rebaix s’ha aturat a una cota homogènia entorn 
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als 3,50 msnm, fent-se evident que a la meitat S de l’àmbit 2 ja havia aparegut la UE 2009, però que a 
la meitat N encara es mantenia la UE 2011.   

A la meitat S de l’àmbit 2, s’han documentat les restes d’una estructura (UE 2007) construïda sobre la 
UE 2009. Es tracta de les primeres filades d’un pany de mur de 2,60 m de llargada i 0,60 m 
d’amplada, bastit amb pedra sense escairar i material constructiu, tot lligat amb morter blanc, que 
pren una orientació NO-SE, i del qual es conserven uns 0, 40 m de potència, entre unes cotes que van 
dels 3,89 msnm als 3,48 msnm. La presència de tegulae i algun fragment d’àmfora en el parament, ha 
permès atribuir a aquesta estructura una cronologia romana.  L’extrem SE del mur es troba seccionat 
pel la fonamentació de l’edifici (la façana del carrer del Regomir), mentre que per l’extrem NO es 
troba afectat per un seguit d’estructures contemporànies que citarem més endavant. L’estratigrafia 
de la banda E del mur, també es troba alterada i només es documenta un estrat sorrenc (UE 2008) 
que es deuria generar durant l’execució de la fonamentació de l’edifici. 

   
Imatge 8. UE 2007  Imatge 9. UE 2007 

Com ja hem dit, la meitat N es troba afectada per la construcció de diferents estructures (UE 2012, 
2014 i 2016) de les quals només queden restes adossades al mur E de l’àmbit. Totes elles foren 
bastides amb pedra i maó lligats amb morter blanc, presentant la mateixa tipologia que les UE 1005, 
1013 i 1015 descrites a l’àmbit 1, per la qual cosa les hem vinculat a la construcció de l’immoble 
actual a finals del segle XIX. 

Totes les estructures que acabem d’enumerar es trobaven amortitzades per la UE 2011, que es 
deuria formar en un moment indeterminat, però no gaire llunyà en el temps, en que es va 
pavimentar l’habitació.  S’ha conservat una seqüència estratigràfica no alterada a la franja existent 
sota el recobriment de maons que tanca l’àmbit 2 pel seu costat sud.  En ella s’observa un capa 
d’argila vermella (UE 2003) similar a la UE 1003 documentada a l’àmbit 1, que amortitza les cotes 
més altes del mur UE 2007.  Per sota d’aquest nivell, observem un estrat argilós  (UE 2010) que 
s’entrega al mur UE 2007 i cobreix les sorres vermelles compactes (UE 2009). Dins la UE 2010 es 
documenta part d’un retall (UE 2004) amb un farciment (UE 2005) de sorres soltes.  No s’ha 
documentat material ceràmic en aquesta estratigrafia. 

La presència del mur UE 2007 a l’àmbit 2 ha fet que des del Servei d’Arqueologia de Barcelona es 
considerés oportú la realització d’un sondeig al costat de dita estructura per documentar la possible 
existència d’estratigrafia arqueològica per sota de l’estrat UE 2009 i la seva relació física amb 
l’estructura apareguda.  Aquest sondeig, de 1m x 1m, s’ha practicat al costat occidental del mur UE 
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2007, al seu extrem NE; assolint una fondària de 0,80 m (2,80 msnm) ha permès evidenciar els 
següents aspectes: 

• Per sota de l’estrat UE 2009 ja no existeix estratigrafia arqueològica, només sorres estèrils i 
sense restes d’activitat antròpica.  Aquestes sorres han començat a aparèixer a una cota de 
3,20 msnm. 

• La rasa per al mur UE 2007 retalla la UE 2009 i les sorres estèrils. L’estructura encara presenta 
uns 0,40 cm de fonamentació formada per pedres grans lligades amb una argila vermella molt 
plàstica i compacta. 

• A la paret N del sondeig s’aprecia clarament com la meitat E de l’àmbit 2, a partir de l’extrem 
del mur UE 2007, es troba afectada per un retall (UE 2021) el farciment del qual (UE 2022) fou 
afectat per la construcció de les estructures UE 2012, 2014 i 2016.  Aquest retall secciona el 
mur UE 2007. 

8.3. Soterrani 2 

Sota el paviment actual fet a base de rajola de 30x15 cm (UE 3004) i la seva capa de preparació a 
base de morter de calç (UE 3005) apareix en la meitat occidental un nou paviment (UE 3006) fet a 
base de rajola quadrada i el seu estrat de preparació a base de morter de calç. En la meitat oriental el 
paviment es substituït per una capa d’argila (UE 3008) on es constata la presència de materials 
d’època moderna i contemporània (a excepció de materials plàstics o de la segona meitat del segle 
XX). Interpretem el paviment UE 3006 així com el estrat 3008 com a nivell de circulació original del 
soterrani i per tant de l’entorn de 1874. 

   
Imatge 10. Paviment UE 3006 Imatge 11. Mur UE 3010 

En la part oriental, quasi tocant a la paret del soterrani i trencat per la rasa de fonamentació de 
d’aquesta (UE 3011) apareix un fragment de mur (UE 3010), de 0.30 m d’amplada, una llargària de 
prop d’1 m i una fondària indeterminada atès que es situa tot ell per sota de la cota d’obra.  Es fet a 
base de pedres desbastades lligades amb morter argilós. No ha estat possible recuperar cap tipus de 
material que permeti definir amb exactitud la cronologia de l’element tot i que sembla clar que es 
tracta d’una fonamentació d’una construcció prèvia, probablement d’època medieval atès el seu 
parament. La seva orientació es troba lleugerament esbiaixada respecte als eixos de l’edifici actual. 
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8.4. Rasa de serveis, clavegueram i fossat d’ascensor 

En aquest apartat s’inclou els treballs d’excavació de la rasa de clavegueram, serveis i fossat 
d’ascensor donat que tots ells han donat uns resultats similars.  

Es va constatar com sota el paviment actual de la finca (UE 3013) aflora un paquet de potencia 
indeterminada compost bàsicament per runa (UE 3014). Aquest paquet vindria a reblir l’espai entre 
soterranis sense que sembli que restin espais no alterats per la construcció de l’actual immoble, com 
a mínim fins a cotes de l’entorn de 3.40 msnm (nivell de construcció del soterrani 1 i 2). 

L’excavació del fossat de l’ascensor per la seva banda va constatar la presència de part de les galeries 
del soterrani 2, l’accés del qual es trobava tapiat i sense que sembli que tingui connexió física amb el 
soterrani 1. Cal senyalar que aquesta part de les galeries del soterrani 2 es troben trencades per la 
fonamentació del pati de llums. Aquest fet ens indica una reforma en un moment indeterminat del 
segle XX que vindria a reforçar l’estructura portant de l’edifici mitjançant aquesta nova 
fonamentació. 

 

Imatge 12. Fossat d’ascensor. S’observen les parets i part de 
la coberta de la galeria del soterrani enderrocat. A la dreta 
la fonamentació del pati de llums que trenca la galeria. 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONS 

El control arqueològic dels rebaixos duts a terme a la finca del carrer Gignàs, 22-24 amb motiu del 
Projecte executiu per la rehabilitació d’un habitatge plurifamiliar al número 22-24 del carrer d’en 
Gignàs, de la ciutat de Barcelona, ha permès documentar diverses estructures i estrats pertanyents a 
tres moments d’ocupació de l’indret: restes d’estratigrafia i un pany de mur d’època romana; un 
llenç de mur d’època medieval i diverses estructures coetànies a l’edifici actual datat a l’entorn de 
1874. 

Per que respecta a les restes d’època romana es conserva un nivell sorrenc vermellós (UE 1004 a 
l’Àmbit 1 del soterrani 1 i UE 2009 a l’Àmbit 2 del soterrani 1) del qual s’han recuperat una bona 
quantitat de fragments d’àmfora tarraconense dels tipus Pascual 1 i Dressel 2-4, a més de dos 
fragments de ceràmica africana de cuina (formes Ostia III 332 i Ostia III 267); aquests dos darrers 
elements ens permeten establir la cronologia de formació de l’estrat entre les darreries del segle I 
dne. i principis del segle II dne.  Pel que fa a l’estructura murària (UE 2007), la seva rasa retalla 
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l’estratigrafia descrita, per la qual cosa només podem fixar la seva construcció en algun moment a 
partir de finals del segle I dne., però sempre dins l’espai cronològic romà, doncs el parament 
presenta material constructiu romà (tegula). No s’ha documentat cap mena de nivell d’ús associat, 
doncs el que es conserva són les primeres filades de morter i pedra de l’estructura. 

Per sobre de la UE 1004 (UE 2009 a l’Àmbit 2) només es conserven les restes de l’estrat argilós UE 
1003 (UE 2003 a l’Àmbit 2), que considerem deuria amortitzar tota l’estratigrafia romana abans de 
l’excavació del soterrani; no presenta material de cap mena, però la seva afectació pel retall UE 1011, 
el farciment del qual conté material ceràmic del segle XVII, ens permet donar un cronologia, si més 
no, no posterior a aquest segle. 

L’execució del sondeig al constat occidental del mur UE 2007 ha permès evidenciar que sota la UE 
1004 (UE 2009 a l’Àmbit 2) només existeixen nivells de sorres sense restes d’activitat antròpica. 

Les restes romanes identificades venen a sumar-se a l’ampli registre arqueològic d’aquest indret de 
la ciutat. Estem davant d’un espai fora muralles, façana marítima de Barcino, que fou utilitzada com a 
port, zona de treball i espai funerari. Als voltants de la intervencions són molts els testimonis 
d’aquestes activitats. Només senyalar, per proximitat, la veïna finca del carrer Gignàs, número 26 
amb l’aparició de dos inhumats dels segles II a III dC així com diversos llenços de mur d’aquest 
horitzó cronològic, o les restes aparegudes al llarg del carrer Ample, considerat antiga via sepulcral. 
Al nord de la intervenció i ja a tocar de la porta de mar tenim constància de la presència d’un espai 
termal i de les restes del Castellum. 

Del període medieval s’ha identificat un llenç de mur fet a base de pedres lligades amb morter 
argilós, amb una orientació lleugerament esbiaixada respecte als eixos del immoble i trencada per les 
rases de construcció del soterrani 2. No descartem però la possibilitat de tractar-se d’un mur romà, 
com els localitzats en el soterrani 1 tot i que no tenim cap dada que no confirmi. 

Coetanis de l’edifici actual són un seguit d’estructures i retalls identificats en els diversos moviments 
de terres, tots ells amortitzats.  Es tracta d’un dipòsit (fossa sèptica), diversos retalls de funcionalitat 
indeterminada, paviments en desús i un fragment de riostra. Alhora s’ha identificat una part del 
sistema de soterranis que es trobava tapiat i en part enderrocat per la reforma de l’edifici en un 
moment indeterminat del segle XX i que va comportar la construcció d’una nova riostra al pati de 
llums de la finca. 

L’excavació de les rases de serveis també va deixar de manifest el mètode emprat en la construcció 
de l’immoble. Sembla prou plausible que el solar que actualment ocupa el edifici fou rebaixat com a 
mínim fins a al nivell de circulació del soterrani (3.40 msnm) enderrocant totes les estructures 
modernes i medievals que restessin al indret i deixant únicament el llenç de mur medieval localitzat 
al soterrani 2 així com el mur romà localitzat al soterrani 1. Un cop rebaixat la totalitat de la 
superfície de l’edifici s’hi va construir el sistema de soterranis, obliterant els espais romanents amb 
runa procedent de l’enderrocament de les finques preexistents. Una darrera fase va consistir en el 
reforçament del pati de llums amb la construcció d’una riostra que va anular part de les galeries del 
soterrani 2, que foren tapiades.  
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Expedient R/N 470 K121 NB 2018/1-22226:  d’autorització d’una intervenció arqueològica 
preventiva a: C. Gignàs 22-24 de Barcelona (Barcelonès), segons el procediment establert en 
l’article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 

Fets 
 

1. En data 21 de juny de 2018 (registre d’entrada núm. 0390/2101/2018), els senyors 
Myriam Laurence Amsellem, representant de Lorens Metros Cuadrados, i Carles Vicente 
Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de l’ICUB, han presentat una sol·licitud 
d’intervenció arqueològica de control i excavació al c.Gignàs 22-24 de Barcelona, 
Barcelonès, sota la direcció de Lluís Joan González (Actium Patrimoni Cultural S.L) del 20 
de juny al 20 de juliol de 2018. 

 
2. En data 22 de juny de 2018 l’arqueòloga territorial va emetre informe favorable sobre la 

sol·licitud esmentada.  
 
3. En data 22 de juny de 2018 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar 

la intervenció. 
 

Motivació 
 

Projecte executiu per la rehabilitació d’habitatge plurifamiliar del núm. 22-24 del c. d’en 
Gignàs, districte de Ciutat Vella. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 
(DOGC núm. 1807). 

 

2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594). 

 

3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC 
núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les 
persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010). 

 

Resolució 
 

Per tot això, resolc: 
 
1. Autoritzar la realització d’una intervenció arqueològica preventiva d’acord amb les 
següents dades i condicions: 
 

Lloc de la intervenció:  C. Gignàs 22-24 de Barcelona, (Barcelonès). 
Persona o institució autoritzada: Lorens Metros Cuadrados. 
Direcció de la intervenció: Lluís Joan Gonzàlez. 
Activitat autoritzada: control i excavació. 
Termini de  realització: del 26 de juny al 20 de juliol de 2018. 
Lloc de dipòsit provisional restes: Museu d’Història de Barcelona. 
 
La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada d'acord amb les disposicions 
de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del Reglament de 
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protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, així com en els termes descrits en la 
documentació presentada per a la tramitació de l' expedient. 
 
El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s’entendrà que comença a 
comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.  
 
2.  Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat 
interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d’alçada davant el 
conseller de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Notificar, així mateix, aquesta resolució a l’ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que 
contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment 
previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Barcelona, 22 de juny de 2018 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora  
 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll  
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Expedient 437 K121 NB 2018-4-22713 d’autorització de pròrroga i canvi de direcció d’una 
intervenció arqueològica preventiva a: carrer Gignàs 22-24, Barcelona (Barcelonès), segons el 
procediment establert en l’article 14 i següents del  Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament 
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
Fets 
 
1. En data 10 d'octubre de 2018 (registre d’entrada núm. 3063/0390/2018) la senyora Myriam 

Laurence Amsellem, representant de Lorens Metros Cuadrados, i el senyor Carles Vicente 
Guitart, director de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud de 
pròrroga d'intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al carrer Gignàs 22-
24, Barcelona (Barcelonès), amb un canvi de direcció a favor d’Oscar Castro López (Actium 
Patrimoni Cultural SL) del 15 al 26 d'octubre de 2018. 

 
2. En data 15 d’octubre de 2018 l’arqueòleg territorial va emetre informe favorable sobre la 

sol·licitud esmentada. No obstant, atès que les dates d’execució sol·licitades no s’ajusten 
al que preveu l’article 15.3 del Decret 78/2002 sobre els terminis de resolució de la sol·licitud 
es proposa un canvi de dates de la intervenció del 16 al 26 d’octubre de 2018. 

 
3. En data 15 d’octubre de 2018 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia va proposar autoritzar 

la intervenció.  
 
Motivació 
 
Projecte executiu per la rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar en una àrea d’expectativa 
arqueològica.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 

(DOGC núm. 1807). 
 
2. Article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció 

del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594). 
 
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC 

núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les 
persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010). 

 
Resolució 
 
Per tot això, resolc: 
 
1.  Autoritzar la realització d’una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i 
condicions següents: 
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Lloc de la intervenció:  carrer Gignàs 22-24, Barcelona (Barcelonès).  
Persona o institució autoritzada: Lorens Metros Cuadrados. 
Direcció de la intervenció: Oscar Castro López (Actium Patrimoni Cultural SL).   
Activitat autoritzada:  control i excavació. 
Termini de realització: del 16 al 26 d’octubre de 2018. 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d’Història de Barcelona. 
 
La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la 
documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de 
la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s’entendrà que comença a 
comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.  
 
2.  Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat 
interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d’alçada davant la 
consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Notificar, així mateix, aquesta resolució a l’ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que 
contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment 
previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora, 
 
 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll 
Barcelona, 15 d’octubre de 2018 
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Expedient 437 K121 NB 2018-5-23021 d’autorització d’una intervenció arqueològica 
preventiva a: carrer Gignàs 22-24, de Barcelona (Barcelonès), segons el procediment 
establert en l’article 14 i següents del  Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
Antecedents 
 
1. El Departament de Cultura va autoritzar a Lorens Metros Cuadrados la realització d’una 

intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al c. Gignàs 22-24 de 
Barcelona, Barcelonès, sota la direcció de Lluís Joan González (Actium Patrimoni Cultural 
SL) del 26 de juny al 20 de juliol de 2018, així com una pròrroga sota la mateixa direcció 
de l’1 al 3 d’agost de 2018 i un tractament de restes arqueològiques no extretes d’afectació 
parcial i rebliment indefinit d’un mur romà dins els terminis autoritzats. 
 

2. En data 10 d’octubre de 2018 (registre núm. 3063/0390/2018) els senyors Myrriam 
Laurence Amsellem, representant de Lorens Metros Cuadrados, i Carles Vicente Guitart, 
director de Memòria, Història i Patrimoni de l’ICUB, van presentar una sol·licitud de 
pròrroga d’intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al c. Gignàs 22-24 de 
Barcelona, Barcelonès, amb un canvi de direcció a favor d’Oscar Castro López (Actium 
Patrimoni Cultural SL) del 15 al 26 d’octubre de 2018 que fou resolta favorablement. 
 

Fets 
 
1. En data 22 de novembre de 2018 (registre núm.0390/3446/2018) els senyors Myriam 

Laurence Amsellem, representant de Lorens Metros Cuadrados i Carles Vicente Guitart, 
director de Memòria, Història i Patrimoni de l’ICUB, han presentat una sol·licitud de 
pròrroga d’intervenció arqueològica al c. Gignàs 22-24 de Barcelona, Barcelonès, sota la 
direcció d’Oscar Castro López (Actium Patrimoni Cultural SL) del 28 de novembre al 5 de 
desembre. 
 

2. En data 26 de novembre de 2018 l’arqueòloga territorial  va emetre informe favorable 
sobre la sol·licitud esmentada.  

 
3. En data 26 de novembre de 2018 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia va proposar 

autoritzar la intervenció.  
 

Motivació 
 
Projecte executiu per la rehabilitació d’habitatge plurifamiliar del núm. 22-24 del c. d’en 
Gignàs, districte de Ciutat Vella. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 

(DOGC núm. 1807). 
 
2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594). 
 
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC 

núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les 
persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010). 
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Resolució 
 
Per tot això, resolc: 
 
1.  Autoritzar la realització d’una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i 
condicions següents: 
 
Lloc de la intervenció: Carrer Gignàs 22-24,(Barcelona Barcelonès). 
Persona o institució autoritzada: Lorens Metros Cuadrados.  
Direcció de la intervenció: Oscar Castro López (Actium Patrimoni Cultural S.L). 
Activitat autoritzada:  control i excavació. 
Termini de realització:  del 28 de novembre al 5 de desembre de 2018. 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d’Història de Barcelona. 
 
La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la 
documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de 
la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s’entendrà que comença a 
comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.  
 
2.  Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat 
interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d’alçada davant la 
consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Notificar, així mateix, aquesta resolució a l’ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que 
contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment 
previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora, 
 
 
 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll 
Barcelona,  26  de novembre  de 2018 
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Expedient  437  K121  NB  2019‐1‐23191  d’autorització  d’una  intervenció  arqueològica  preventiva  al 
carrer  Gignàs,  22‐24,  de  Barcelona,  (Barcelonès),  segons  el  procediment  establert  en  l’article  30  i 
següents  del  Decret  78/2002,  de  5  de  març  de  2002,  del  Reglament  de  protecció  del  patrimoni 
arqueològic i paleontològic. 
 
Antecedents 
 
1. El Departament de Cultura va autoritzar a Lorens Metros Cuadrados la realització d’una intervenció 

arqueològica preventiva de  control  i  excavació al  carrer Gignàs 22‐24 de Barcelona  (Barcelonès), 
sota la direcció de Lluís Joan González (Actium Patrimoni Cultural SL) del 26 de juny al 20 de juliol 
de 2018, intervenció que ha estat prorrogada diverses vegades fins el 5 de desembre de 2018. 
 

Fets 
 
1. En  data  4  de  gener  de  2019  (R.E.  núm.  25/0390E)  la  senyora  Myriam  Laurence  Amselleml 

representant de Lorens Metros Cuadrados i el senyor Carles Vicente Guitart , director de Memòria 
Història  i  Patrimoni  de  l’ICUB,  han  presentat  una  sol∙licitud  d’autorització  d’intervenció 
arqueològica  preventiva  d’excavació  al  carrer  Gignàs  22‐24  de  Barcelona  (Barcelonès),  sota  la 
direcció d’Òscar de Castro López (Actium SL), del 9 al 25 de gener de 2019.  
 

2. En data 7 de gener de 2019 l’arqueòleg territorial va emetre informe favorable sobre la sol∙licitud 
esmentada. 

 
3. En  data  7  de  gener  de  2019  el  Servei  d’Arqueologia  i  Paleontologia  proposa  autoritzar  la 

intervenció. 
 
Motivació 
 
Projecte  executiu  per  la  rehabilitació  d’habitatge  plurifamiliar  del  núm.  22‐24  del  c.  d’en  Gignàs, 
districte de Ciutat Vella. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article  47  i  següents de  la  Llei  9/1993, de 30 de  setembre,  del  patrimoni  cultural  català  (DOGC 

núm. 1807). 
 
2. Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic  i 

paleontològic (DOGC núm. 3594). 
 

3. Decret  304/2011,  de  29  de març,  de  reestructuració  del  Departament  de  Cultura  (DOGC NÚM. 
5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de 
la  persona  titular  de  la  Direcció  General  del  Patrimoni  Cultural  en  les  persones  directores  dels 
Serveis Territorials del Departament de Cultura  i Mitjans de Comunicació  (DOGC núm. 5566, de 
12.2.2010). 

 
Resolució 
 
Per tot això, resolc:  
 
1.  Autoritzar  la  realització  d’una  intervenció  arqueològica  preventiva  d'acord  amb  les  dades  i 
condicions següents: 
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Lloc de la intervenció: carrer Gignàs, 22‐24 (Barcelona, Barcelonès).  
Institució autoritzada: Lorens Metros Cuadrados.  
Direcció de la intervenció: Oscar de Castro López (Actium, S.L). 
Activitat autoritzada: control i excavació. 
Termini de realització: del 9 al 25 de gener de 2019. 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu d’Història de Barcelona. 
 
La  intervenció  arqueològica  autoritzada  haurà  de  ser  realitzada  en  els  termes  descrits  en  la 
documentació presentada per a  la tramitació de  l’expedient  i d’acord amb les disposicions de  la Llei 
9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.  
 
El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s’entendrà que comença a comptar 
a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.  
 
2.  Notificar  aquesta  resolució,  que  no  exhaureix  la  via  administrativa,  a  la  persona  o  entitat 
interessada i comunicar‐li que contra aquesta pot interposar‐hi recurs d’alçada davant la consellera de 
Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta notificació.  
 
Notificar, així mateix, aquesta resolució a l’ajuntament del municipi afectat, i comunicar‐li que contra 
aquesta pot  interposar‐hi  recurs  contenciós administratiu davant el  Tribunal  Superior de  Justícia de 
Catalunya,  en el  termini  de dos mesos  a  comptar  de  l'endemà de  la  recepció d’aquesta  notificació. 
Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Barcelona, 9 de gener de 2019 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll  
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FOTO 01. Façana del edifici (cantonada carrer de Regomir) FOTO02. Façana de l’edifici al carrer Regomir 
 
 
 

     
 
FOTO 03. Escales d’accés al soterrani 2 FOTO 04. Escala d’accés al soterrani 1 
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FOTO 05. Entrada a l’immoble pel carrer Gignàs FOTO 06. Soterrani 1. Àmbit 1 
 
 

    
 
FOTO 07. Soterrani 1. Àmbit 2 FOTO 08. Cales de comprovació de la fonamentació 
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FOTO 09. Cales de comprovació de la fonamentació FOTO 10. Cales de comprovació de la fonamentació 
 

    
 
FOTO 11. Desmuntatge paviment soterrani 1 FOTO 12. Soterrani 1. UE 1004 
 
 

    
 
FOTO 13. Soterrani 1. UE 1003 FOTO 14. Soterrani 1. Àmbit 1. Final del rebaix 
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FOTO 15. Soterrani 1. UE 1011 FOTO 16.  Soterrani 1. UE 1005 
 

   
FOTO 17. Soterrani 1. UE 1013 FOTO 18. Soterrani 1.l UE 1015 
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FOTO 19. Soterrani 1. UE 1008 FOTO 20. Soterrani 1. UE 1017 
 
 

    
 
FOTO 21. Soterrani 1. Àmbit 2. Desmuntatge paviments FOTO 22. Soterrani 1. Àmbit 2. Aflorament del mur UE 2007 
 
 

    
 
FOTO 23. Soterrani 1. Àmbit 2. UE 2003 FOTO 24. Soterrani 1. Àmbit 2. Final rebaix. Vista sud 
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FOTO 25. Soterrani 1. Àmbit 2. Final rebaix. Vista nord FOTO 26. Soterrani 1. Àmbit 2. UE 2007 
 
 

 
 
FOTO 27. Soterrani 1. Àmbit 2. UE 2007 
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FOTO 28. Soterrani 1. Àmbit 2. Restes contemporànies FOTO 29. Soterrani 1. Àmbit 2. UE 2011, 2009 
 
 

    
 
FOTO 30. Detall estratigrafia Soterrani 1, àmbit 2 FOTO 31. Soterrani 1.Àmbit 2. Estat inicial sondeig 
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FOTO 32. Soterrani 1. Àmbit 2. Sondeig. cara Est FOTO 33. Soterrani 1. Àmbit 2. Sondeig. Cara Sud 
 

   
FOTO 34. Soterrani 1. Àmbit 2. Sondeig. cara Nord. UE 2021  
 

 
FOTO 35. Soterrani 1. Àmbit 2. Sondeig. Fonamentació UE 2007 
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FOTO 36. Soterrani 1. Àmbit 2. Rebliment UE 2007 FOTO 37. Soterrani 1. Àmbit 2. Rebliment sondeig 
 
 

    
 
FOTO 38. Soterrani 1. Àmbit 2. Desmuntatge UE 2007 FOTO 39. Soterrani 1. Àmbit 2. Cobriment UE 2007 
 
 

    
 
FOTO 40. Soterrani 1. Fonamentacions FOTO 41. Soterrani 1. Fonamentacions 
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FOTO 42. Soterrani 1. Detall de carreu reaprofitat FOTO 43. Entrada al soterrani 2 des de local 4 
 
 

    
 
FOTO 44. Soterrani 2. Paviment original de la finca (UE 3006) FOTO 45. Soterrani 2. Mur UE 3010, paviment 3006 i estrat 3008 
 
 

    
 
FOTO 46. Soterrani 2. Vista zenital mur UE 3010 FOTO 47. Soterrani 2. Cobriment mur UE 3010 
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FOTO 48. Entrada al immoble. FOTO 49.Registre de clavegueram. entrada a l’immoble 
 
 
 
 

    
 
FOTO 50. Detall estratigrafia registre clavegueram (UE 3014) FOTO 51.Inici excavació rasa serveis 
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FOTO 52. Rasa i registre serveis. FOTO 53. Fossat d’ascensor. Galeria enrunada i riostra pati llums 
 
 
 

    
 
FOTO 54. Fossat ascensor. Detall galeria enrunada i riostra FOTO 55.Fossat ascensor. Detall impromta coberta galeria enrunada 
del pati de llums 
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Ortofotoimatge 1:2.500

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA TÍTOL DEL PLÀNOL
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 1001
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX 1002 1008 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Paviment actual, de rajoles vermelles de 20 x 20 cm

CRONOLOGIA Segle XX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Paviment

FET/ESTRUCTURA

Paviment

SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,77

Z INF

3,72

POTÈNCIA

0,05

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 1002
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX 1003, 1005, 1
006 1012

FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A 304

COBERT PER 1001 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Preparació del paviment UE 1001

CRONOLOGIA Segle XX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Preparació de paviment

FET/ESTRUCTURA

Paviment

SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,72

Z INF

3,68

POTÈNCIA

0,04

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 1003
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX  1004 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER  1002 FARCIT PERTALLAT PER 1011

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Argila vermellosa, sense material

CRONOLOGIA Anterior al segle XVII

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,68

Z INF

3,58

POTÈNCIA

0,10

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Molt afectada per rebaixos anteriors, només es 
conserva en alguns punts de l'Àmbit 1

UE 1004
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A 2009

COBERT PER 1002, 1003 FARCIT PERTALLAT PER  1007, 1010, 1
011

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Sorres vermelles compactes

CRONOLOGIA Finals segle I dne‐principis segle II dne

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,64

Z INF

3,48

POTÈNCIA

0,16

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 1005
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIX 1007TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 1002 FARCIT PER 1006TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Fossa sèptica quadrangular (1,20x1,40 m), 
realitzada amb maó i pedra, lligat amb morter beige

CRONOLOGIA Posterior al 1880

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Fossa sèptica

FET/ESTRUCTURA

Fosa sèptica

SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 1006
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIX  1005TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 1002 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Farciment de la fossa sèptica UE 1005, format per 
runa contemporània

CRONOLOGIA Posterior al 1880

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 1007
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIXTALLA 1004

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PER 1005TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

 Rasa per la fossa sèptica UE 1005

CRONOLOGIA Posterior al 1880

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 1008
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIX  1010TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 1001 FARCIT PER 1009TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Fossa sèptica quadrangular (0,90x1 m), realitzada 
amb totxanes i ciment

CRONOLOGIA Segle XX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Fossa sèptica

FET/ESTRUCTURA

Fossa sèptica

SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 1009
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIX 1008TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 1001 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Farciment de la fossa sèptica UE 1008, formada per 
runa contemporània

CRONOLOGIA Segle XX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 1010
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIXTALLA  1003, 1004

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PER 1008TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Rasa per a la fossa sèptica UE 1008

CRONOLOGIA Segle XX

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 1011
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIXTALLA  1003, 1004

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER  1002 FARCIT PER 1012TALLAT PER 1010

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Retall de forma irregular, afectat per la 
fonamentació de l’edifici i la rasa UE 1010

CRONOLOGIA Segle XVII

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Retall

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 1012
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIX 1011TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 1002 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Farciment del retall UE 1011, sorrenc gris

CRONOLOGIA Segle XVII

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 1013
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIX  1014TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 1002 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA 1008 S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Possible riosta paral•lela al mur N de l’àmbit 1,  
realitzada en maons i morter blanc

CRONOLOGIA Posterior al 1880

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Fonamentació

FET/ESTRUCTURA

Fonament

SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 1014
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIXTALLA 1004

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PER 1013TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Rasa per l’estructura UE 1013

CRONOLOGIA Posterior al 1880

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 1015
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIX 1016TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 1002 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estructura quadrangular  la cantonada NE de 
l’àmbit 1,  possible continuació de l’estructura UE 
1013

CRONOLOGIA Posterior al 1880

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Fonamentació

FET/ESTRUCTURA

Fonament

SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 1016
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIXTALLA 1004

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PER 1015TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Rasa per l’estructura UE 1015

CRONOLOGIA Posterior al 1880

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,65

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,15

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 1017
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIXTALLA 1003, 1004

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PER 1018TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Retall de forma circular, al costat de la porta que 
conecta els àmbits 1 i 2

CRONOLOGIA Contemporània

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Retall

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,60

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,10

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 1018
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2012

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 1

COBREIX FARCEIX 1017TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER  1002 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Farciment del retall UE 1017, sorrenc gris

CRONOLOGIA Contemporània

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,60

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,10

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 2001
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX 2002 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Paviment actual, de rajoles vermelles de 20 x 20 cm

CRONOLOGIA Segle XX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Paviment

FET/ESTRUCTURA

Paviment

SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,93

Z INF

3,88

POTÈNCIA

0,05

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 2002
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX 2003, 2005, 2
007 2009

FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 2001 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Preparació per al paviment UE 2001

CRONOLOGIA Segle XX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Preparació de paviment

FET/ESTRUCTURA

Paviment

SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,88

Z INF

3,85

POTÈNCIA

0,03

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 2003
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX 2004, 2006 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A  1003

COBERT PER 2002 FARCIT PERTALLAT PER 2018

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Argila vermellosa, sense material

CRONOLOGIA A partir de finals del segle I dne

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,88

Z INF

3,80

POTÈNCIA

0,08

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Molt afectada per rebaixos anteriors, només es 
conserva en alguns punts de l'Àmbit 2

UE 2004
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIXTALLA 2003,2009

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PER 2005TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Retall situat a la cantonada SO de l’àmbit 2, amb 
farciment de sorres fines, afectat per la 
fonamentació de l’edifici

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne i anterior al segle XVII

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Retall

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,88

Z INF

3,60

POTÈNCIA

0,28

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 2005
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIX 2004TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 2003 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Farciment del retall UE 2004, de sorres soltes 
groguenques

CRONOLOGIA Posteior al segle I dne i anterior al segle XVII

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,88

Z INF

3,60

POTÈNCIA

0,28

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 2006
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2012

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIX 2007TALLA 2009, 2019

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Rasa de fonamentació del mur UE 2007

CRONOLOGIA A partir de finals del segle I dne

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,80

Z INF

3,00

POTÈNCIA

0,80

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 2007
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIX 2006TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 2002, 2003, 2
011

FARCIT PERTALLAT PER 2021

SE LI ADOSSA 2008, 2010, 2
022

S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Mur bastit amb pedres sense escairar  i material 
constructiu romà, lligat amb morter blanquinós

CRONOLOGIA A partir de finals del segle I dne

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Mur

FET/ESTRUCTURA

Mur

SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,89

Z INF

3,00

POTÈNCIA

0,89

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Orientació N‐S

UE 2008
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA 2007 IGUAL A

COBERT PER 2002 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat sorrenc de color gris fosc, que s’entrega al 
mur UE 2007 pel seu constat E

CRONOLOGIA 1880

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,89

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,39

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Estrat relacionat amb la construcció de l'edifici 
actual
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 2009
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A 1004

COBERT PER  2003, 2010 FARCIT PERTALLAT PER 2004, 2006, 2
021

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Sorres vermelloses compactes

CRONOLOGIA Finals del segle I dne‐prinicipis del segle II dne

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,90

Z INF

3,18

POTÈNCIA

0,72

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 2010
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX  2009 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA 2007 IGUAL A

COBERT PER  2003 FARCIT PERTALLAT PER 2004, 2018

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat argilós grisenc que s’entrega al mur UE 2007

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne i anterior al segle XVII

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,82

Z INF

3,58

POTÈNCIA

0,24

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 2011
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX 2007, 2009,20
12 2014 201

FARCEIX 2018TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 2002 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat format per argiles i sorres barrejades amb 
material ceràmic contemporani

CRONOLOGIA 1880

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat d'anivellament

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,89

Z INF

3,68

POTÈNCIA

0,21

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Format arrel de la pavimentació de l'Àmbit 1

UE 2012
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIX 2013TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 2011 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Arqueta realitzada amb maó i pedra, lligada amb 
morter blanc,  adossada a la fonamentació de 
l’edifici

CRONOLOGIA Posterior a 1880

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Arqueta

FET/ESTRUCTURA

Arqueta

SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 2013
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIXTALLA 2022

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 2011 FARCIT PER  2012TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Rasa per la UE 2012

CRONOLOGIA Posterior a 1880

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,70

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,20

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 2014
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2012

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIX 2015TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 2011 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

 Estructura indeterminada, adossada a la 
fonamentació de l’edifici,  realitzada amb pedra i 
maó lligat amb morter blanc

CRONOLOGIA Posterior a 1880

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Fonamentació

FET/ESTRUCTURA

Indeterminada

SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,67

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,17

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 2015
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIXTALLA 2022

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PER 2014TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Rasa per l’estructura UE 2014

CRONOLOGIA Posterior a 1880

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,67

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,17

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 2016
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIX 2017TALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 2011 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estructura indeterminada, adossada a la 
fonamentació de l’edifici,  realitzada amb pedra i 
maó lligat amb morter blanc

CRONOLOGIA Posterior a 1880

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Fonamentació

FET/ESTRUCTURA

Indeterminada

SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,75

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,25

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 2017
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIXTALLA 2022

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PER 2016TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Rasa per la UE 2016

CRONOLOGIA Posterior a 1880

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Rasa de construcció UE

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,75

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,25

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 2018
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIXTALLA 2003, 2010

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PER 2011TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Retall originat per la pavimentació de l'Àmbit 2

CRONOLOGIA 1880 o posterior

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Retall

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,89

Z INF

3,50

POTÈNCIA

0,39

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 2019
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 2009 FARCIT PERTALLAT PER 2006, 2021

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat de sorres compactes marró clar

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat geològic

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,20

Z INF

2,98

POTÈNCIA

0,22

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Sense restes d'activitat antròpica

UE 2020
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 2019 FARCIT PERTALLAT PER 2021

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat de sorres soltes color beige

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat geològic

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

2,95

Z INF

2,50

POTÈNCIA

0,45

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Sense restes d'activitat antròpica
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 2021
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIXTALLA 2006, 2007, 2
009 2019 20

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PER 2022TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Retall anterior a la construcció de la finca, que 
afecta la meitat de l’ambit 2 i talla el mur UE 2007

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne i anterior a 1880

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

Retall

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,50

Z INF

3,00

POTÈNCIA

0,50

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 2022
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

Àmbit 2

COBREIX FARCEIX 2021TALLA

S'ADOSSA 2007 IGUAL A

COBERT PER 2011 FARCIT PERTALLAT PER  2013, 2015, 2
017

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Farciment de la UE 2021

CRONOLOGIA Posterior al segle I dne i anterior a 1880

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani1

Z SUP

3,50

Z INF

3,00

POTÈNCIA

0,50

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 3001
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 3002 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Paviment actual del local 4. Rajola hidràulica

CRONOLOGIA Finals segle XIX ‐ Inicis segle XX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Paviment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani2

Z SUP

6,30

Z INF

6,27

POTÈNCIA

0,03

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 3002
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 3003 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3001 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Morter de calç

CRONOLOGIA Finals segle XIX ‐ Inicis segle XX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de preparació

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani2

Z SUP

6,27

Z INF

6,14

POTÈNCIA

0,13

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 3003
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3002 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

volta de maons

CRONOLOGIA ca 1874

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Volta del soterrani

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani2

Z SUP

6,14

Z INF POTÈNCIA

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 3004
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 3005 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Paviment actual del soterrani 2. Rajola de 30x15

CRONOLOGIA Segle XX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Paviment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani2

Z SUP

3,60

Z INF

3,56

POTÈNCIA

0,04

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 3005
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 3006 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3004 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Morter de calç

CRONOLOGIA Segle XX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de preparació

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani2

Z SUP

3,56

Z INF

3,52

POTÈNCIA

0,04

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 3006
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 3007 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3005 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA 3008 S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Paviment original de la finca

CRONOLOGIA ca 1874

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Paviment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani2

Z SUP

3,52

Z INF

3,49

POTÈNCIA

0,03

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Només es localitza en la meitat occidental del 
local.
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 3007
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 3009 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3006 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA 3008 S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Morter de calç

CRONOLOGIA ca 1874

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Paviment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani2

Z SUP

3,49

Z INF

3,42

POTÈNCIA

0,07

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 3008
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 3009, 3010 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA 3006, 3007 IGUAL A

COBERT PER 3005 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Estrat d'argila que substitueix el paviment original 
de la finca en la meitat oriental

CRONOLOGIA ca 1874

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Nivell de circulació

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani2

Z SUP

3,50

Z INF

3,42

POTÈNCIA

0,08

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 3009
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA 3010 IGUAL A

COBERT PER 3007. 3008 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Sorres de platja.

CRONOLOGIA > segle XIX

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat d'anivellament

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani2

Z SUP

3,50

Z INF

3,42

POTÈNCIA

0,08

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 3010
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER 3008 FARCIT PERTALLAT PER 3011

SE LI ADOSSA 3009, 3012 S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Mur de funcionalitat indeterminada. Es situa el 
esbiaix respecte al eix de l'edifici

CRONOLOGIA > segle XIX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Mur

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani2

Z SUP

3,48

Z INF POTÈNCIA

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Pertanyent a una construcció medieval o 
moderna prèvia
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
Barcelona (Barcelonès)

UE 3011
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIXTALLA 3009

S'ADOSSA 3010 IGUAL A

COBERT PER 3008 FARCIT PER 3012TALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Rasa de construcció del soterrani

CRONOLOGIA ca. 1874

TIPUS

Negativa

DEFINICIÓ

rasa de construcció

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani2

Z SUP

3,45

Z INF POTÈNCIA

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

UE 3012
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX FARCEIX 3011TALLA

S'ADOSSA 3010 IGUAL A

COBERT PER 3008 FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Rebliment de la rasa de construcció del soterrani

CRONOLOGIA ca. 1874

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat de rebliment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Soterrani2

Z SUP

3,45

Z INF POTÈNCIA

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 
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Intervenció Arqueològica 
Carrer d'en Gignàs, 22‐24. 
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UE 3013
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 3014 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Paviment actual de l'entrada a l'immoble i al local 3

CRONOLOGIA 2a meitat segle XX

TIPUS

Estructura

DEFINICIÓ

Paviment

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Entrada

Z SUP

6,30

Z INF

6,25

POTÈNCIA

0,05

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

Inclou l'estrat de preparació: ciment/formigó

UE 3014
INTERVENCIÓ

Carrer d'en Gignàs, 22‐24

ANY

2018

ZONA/ÀMBIT

COBREIX 3014 FARCEIXTALLA

S'ADOSSA IGUAL A

COBERT PER FARCIT PERTALLAT PER

SE LI ADOSSA S'UNEIX A

INTERPRETACIÓ

Paquet de runa que colmata els espais entre 
soterranis de la finca

CRONOLOGIA 1874 ‐ 1950

TIPUS

Positiva

DEFINICIÓ

Estrat d'anivellament

FET/ESTRUCTURA SECTOR

Entrada

Z SUP

6,25

Z INF POTÈNCIA

MUNICIPI I COMARCA

Barcelona, Barcelonès

OBSERVACIONS 

També es documenta en el fossat de l'ascensor 
(local 4)
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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 carrer d'en Gignàs, 22‐24, Barcelona, el Barcelonès            CODI BCN 091/18

1004 000 13309 AMF 36 TO 1ª 1/2 segle I 
dne

Tot i que la pasta permet catalogar 
aquests fragmanets com a àmfora bètica, 

també podrien pertànyer a la tipologia 
Pascual 1 de pasta blanca

1004 000 13310 AMF 38 TO Segle I dne

1004 000 13310 AMF 7 TO Segle I dne Formes Dressel 2/4 o Pascual 1

1004 000 13310 AMF 1 TO Segle I dne Possible nansa de la forma Dressel 8

1004 000 13310 AMF 1 TO 2ª 1/2 segle I 
dne

1004 000 13310 AMF 4 TO 1ª 1/2 segle I 
dne

Vores d'àmfora Pascual 1

1004 000 13310 AMF 4 TO Segle I dne Pivots d'àmfora tipus Pascual 1 o Dressel 
2/4

1004 000 13312 AMF 2 TO Segle I dne

1004 000 12053 AMF 1 TO Segle I dne Pivot d'àmfora ibèrica

1004 001 13258 PTF 1 Finals segle I 
dne-Principis 
segle II dne

Forma Ostia III 332

1012 000 14003 GIB 1 TO VI AL 1600- 1670

1012 000 14103 1 MO 1600- 1670 Rajola amb motius heraldics.  Es 
distingeixen les quatre barres del casal de 

Barcelona i motius vegetals.

2004 000 13309 AMF 36 TO Podrien ser fragments de les anomenades 
Pascual I de pasta blanca, descrites per 

C. Carreras Montfort

2004 000 13106 FIN 1 TO Segle I dne

2004 000 13310 AMF 42 TO Segle I dne
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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 carrer d'en Gignàs, 22‐24, Barcelona, el Barcelonès            CODI BCN 091/18

2004 000 13310 AMF 7 TO Segle I dne Formes Dressel 2/4 o Pascual 1

2004 000 13310 AMF 1 TO Segle I dne Possible nansa de la forma Dressel 8

2004 000 13310 AMF 4 TO Segle I dne Pivots d'àmfora tipus Pascual 1 o Dressel 
2/4

2004 000 13312 AMF 2 TO Segle I dne

2004 000 12053 AMF 1 TO Segle I dne Pivot d'àmfora ibèrica

2004 001 13258 OPC 1 TO Finals segle I 
dne-Principis 
segle II dne

Forma Ostia III 267

 Inventari de materials    Pàgina 2 de 2



Intervenció arqueològica 
Carrer d’en Gignàs, 22-24 
Barcelona, el Barcelonès 
 
 
 
 

 

   

Memòria científica [ANNEXOS] 

ANNEX 6. LÀMINES DE MATERIALS 
 
 
 
 




	00 - Portada
	01 - Text_corregit_2019.12.09
	1.  SITUACIÓ
	2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC
	Cal situar el carrer d’en Gignàs dins el quadrant meridional de l’entramat urbà de la Colonia Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino, extramurs però a pocs metres de la muralla, en un indret de terrenys quaternaris i arenals.
	3. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC
	3.1. Context històric
	3.2. Context arqueològic

	4. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS
	5. FONAMENTS DE DRET
	La intervenció és de caràcter preventiu, atenent a:
	 Llei 9/1993 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 de l’11 d’octubre de 1993)
	 Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC 3594 de 13 de març de 2002).
	 Normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la Ciutat de Barcelona. Districte de Ciutat Vella (BOP Núm.277 del 18 de novembre de 2000). Fitxa 0, identificador 7504 (C. Gignàs, 22-24).
	6. TREBALLS REALITZATS
	6.1. Fase I
	6.2. Fase II
	6.3. Fase III
	6.4. Fase IV

	7. METODOLOGIA
	Registre estratigràfic
	Topografia i planimetria
	Documentació fotogràfica

	8. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ
	8.1. Soterrani 1. Àmbit 1
	8.2. Soterrani 1. Àmbit 2
	8.3. Soterrani 2
	8.4. Rasa de serveis, clavegueram i fossat d’ascensor

	9. CONCLUSIONS
	10. BIBLIOGRAFIA

	02a - ANNEX 1. Autoritzacions-portada
	ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

	02b - ANNEX 1. Autoritzacions
	1.Gignàs 22-24 - autorització intervenció Lluís - 26 juny a 20 juliol 2018
	2.Gignàs 22-24 - autorització intervenció Lluís - 1-3 agost 2018
	3.Gignàs 22-24 - autorització tractament restes - 1-3 agost 2018
	4.Gignàs 22-24 - autorització intervenció Oscar - 16-26 octubre 2018
	5.Gignàs 22-24 - autorització intervenció Oscar - 28nov-5des 2018
	6.Gignàs 22-24 - autorització intervenció Oscar - 9-25 gener 2019

	03 - ANNEX 2. Fotografies
	ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

	04a - ANNEX 3. Planimetria-portada
	ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA

	04b - ANNEX 3. Planimetria
	P1

	05a - ANNEX 4. UEs-PORTADA
	ANNEX 4. UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

	05b - ANNEX 4. UEs
	06a - ANNEX 5. Inventari-portada
	ANNEX 5. INVENTARI DE MATERIALS

	06b - ANNEX 5. Inventari
	07a - ANNEX 6. Làmines-portada
	ANNEX 6. LÀMINES DE MATERIALS

	07b - ANNEX 6. Làmines


 
     077CGBPQ6ZA0QUASLI9OVVO80DQ19UHI
     DOC_ORIG
     2018-08-03T14:10:05.000+02:00
     2018-08-03T14:10:05.000+02:00
     DGS
     PDF
     CAdES-attached
     STD
     37722746D
     GENCAT
     0
     2021-08-03+02:00
	 PAPER



 
     078O446BPPSJWN0WSMP2TYSC37VNNLMH
     DOC_ORIG
     2018-08-09T09:21:28.000+02:00
     2018-08-09T09:21:28.000+02:00
     DGS
     PDF
     CAdES-attached
     STD
     37722746D
     GENCAT
     0
     2021-08-09+02:00
	 PAPER




