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1. SITUACIÓ 

La intervenció arqueològica s’ha dut a terme al llarg del carrer de la Mercè, entre els números 2 i 
46, al Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. S’han obert ramals als carrers annexos 
al carrer de la Mercè com son: el carrer de la Fusteria, passeig de Colom, carrer de la Plata, 
carrer de Simó Ollé, plaça de la Mercè i plaça del duc de Medinaceli. Aquest indret es troba situat 
en una zona d’interès Arqueològic i d’alt valor històric. 

2. CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 

La ciutat de Barcelona està situada en una depressió del Massís Catalano-Balear. Ocupa un pla 
inclinat cap al mar entre els deltes del Besòs i del Llobregat. Els processos tectònics propicien 
l'aparició d'una sèrie de falles al llarg de la costa que la delimiten. Com l'horst de Collserola, que 
forma part de la Serralada Litoral, entre la fossa del Vallès i la de Barcelona. 

L'àrea coneguda com el Pla de Barcelona es veu restringida pel relleu de l’horst Collserola, amb 
la muntanya del Tibidabo com a punt més elevat (512 msnm), els turons de la Peira, la Rovira, el 
Carmel, la Creueta, el Putxet i Monterols i petits promontoris naturals dispersos com els turonets 
dels Ollers, del Tàber, de les Fazies i de la Bota fins el turó de Montgat, passat el Besòs. Per la 
vessant marina en direcció sud-oest trobem el massís de Montjuïc amb 189 msnm, dic natural 
que preserva les sorres provinents de la sedimentació del delta del Llobregat. 

Geològicament Barcelona pot dividir-se en dues unitats geomorfològiques bàsiques, el sector 
muntanyenc i el pla, amb materials totalment diferenciats. 

Litològicament Collserola conté els materials més antics d’origen Paleozoic. Trobem roques 
metasedimentàries paleozoiques com pissarres, sorrenques i conglomerats. Aquests sediments 
estan en contacte amb infiltracions de granitoides al peu de la serralada, ocasionat pel magma 
durant l'orogènesi herciniana.  (DAURA, PARCERISA, 2008) 

Al Pla de Barcelona els sediments mencionats, provinents de l'erosió posterior dels massissos, 
estan coberts per dipòsits d'origen col·luvial durant el Pleistocè (Quaternari Antic). Aquesta 
formació quaternària està agrupada en una seqüència de tres nivells, que tendeixen a repetir-se, 
anomenats tricicle, formats per argiles, llims i crostes calcàries o tortorà: 

• Argiles vermelles de procedència col·luvial i que seria la conseqüència d’un sòl format en 
condicions de clima humit.  

• Llims groguencs d’origen eòlic, que constitueixen un loess amb nòduls calcaris formats 
en un clima sec i fred. 

• Tortorà, 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. Pot 
arribar a tenir una potència d’un metre. 

3. CONTEXT HISTÒRIC, ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC 

3.1. Notícies històriques 

El carrer de la Mercè és una de les artèries principals del barri de la Mercè, al districte de Ciutat 
Vella. Aquest sector es situa a l’antic suburbium de la ciutat romana de Barcino, davant de la 
muralla de mar i als peus del castellum. Durant els primers segles d’ocupació sembla que 
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aquesta zona està minsament poblada, però hi trobem presència d’activitat marinera, restes de 
construccions i diversos enterraments. Això indica la possible existència d’una zona portuària 
propera i d’un camí que seguint la línia de costa arriba a Montjuïc.  

Hem de tenir en compte que en època romana el front marítim arriba fins l’actual Passeig de 
Colom (RIERA S. JULIÀ R 2012), prop del carrer de la Plata, on s’hi troben restes d’una 
escullera relacionada amb un port (PETIT J. CASTILLO R. 2013). Remarcar que durant les obres 
de l’edifici de Correus apareix material ceràmic romà en abundància, majoritàriament àmfores, 
indicatiu de la existència d’una zona portuària i dels usos comercials que adopta per la ciutat. 

Aquesta àrea extra muraria es manté sense canvis destacats fins a principis del segle XIII. El 
creixement de la ciutat per l’empenta comercial, l’obertura de nous mercats al mediterrani per 
l’expansió territorial de la corona i l’augment de la demografia fan que s’habilitin nous espais 
aprofitant els suburbis i assentant nous barris o vilanoves. 

És en aquest context que el rei Pere I dona a la Seu de Barcelona l'arenal de la ciutat, i es 
realitzen establiments emfitèutics a les famílies més poderoses per tal de que la zona s’urbanitzi.  

El 1218 Sant Pere Nolasc funda la “Ordre de la Mare de Déu de la Mercè de la redempció dels 
captius de Santa Eulàlia de Barcelona” coneguda com “la Orde de la Mercè” amb la missió de 
rescatar els captius del pirates musulmans. L’Orde oficialment establert en el 1222 és afavorit pel 
rei Jaume I d’Aragó i és confirma a Barcelona davant del bisbe Berenguer de Palou i de Sant 
Ramon de Penyafort. El bisbe Berenguer de Palou el dota amb l’antic hospital de Santa Eulàlia o 
d’En Guitart, construït a principis del segle XI per acollir el pelegrins malalts. Cap a la primera 
meitat del segle XIII encara no s’ha projectat la nova muralla de la ciutat i a extramurs es 
construeixen petits nuclis de població i cases de pescadors. L'any 1229 es funda la capella de 
Sant Nicolau de Bari que més tard es converteix en el convent de Sant Francesc, a l’actual plaça 
de Medinaceli. El 1232, un dels arenals propers la muralla, anomenat com de l'Arenal de les 
Roquetes o dels Còdols és comprat pel lloctinent barceloní Ramón de Plegamans i cedit a Pere 
Nolasc, procurador de l’almoina dels captius i als seus successors. El 1234 els Mercedaris 
construeixen el seu primer convent que inclou un nou hospital dedicat també a l’advocació de 
Santa Eulàlia. L’espai que ocupa l’actual Palau de la Capitania és destinat a hort.  

La Construcció de l'església gòtica s’inicia quan el segon general de la Mercè, fra Guillem de 
Bas, demana el 1249 els permisos al Bisbe de Barcelona, Pere de Centelles, per aixecar un 
temple públic dedicat a la Mare de Déu de la Mercè. Aconsegueix també la protecció reial i el 
patronatge de Jaume I . L'Església no queda acabada fins a la dècada de 1410, amb una nau de 
cinc creueries i onze capelles. Aquesta nova església obliga a traslladar algunes de les 
dependències del convent al solar de l'hort. El 1265 es crea l’orde femení de la Mercè i n’és la 
primera superiora Santa Maria de Cervelló. El 1267 restà enllestit el primer temple d’estil gòtic. 

Entre 1336 i 1377 l’arquitecte Jaume Cercés dirigeix importants obres de reforma de l’església i 
el 1343 s’obre la porta del carrer Ample. El 1389 es basteix el campanar de l’església gòtica. El 
1401 el rei Martí I, l’Humà concedeix a l’església el títol de capella reial i als frares de la Mercè la 
dignitat de capellans reials. El 1419 es completa la façana gòtica de l’església. 

L’any 1605, fra Antoni de Simon construeix un nou convent degut al mal estat de l’edifici i la 
manca d’instal·lacions adequades als terrenys de l’hort. Entre 1605 i 1608 es comença la obra a 
la planta baixa i l’entresòl amb el finançament extret de les almoines i els ingressos al culte. 
S’aixeca el nou convent en estil renaixentista obra dels arquitectes Jeroni Santacana i Jacint 
Santacana. L’actual Capitania General. El 1613 el Virrei de Catalunya, Francisco Hurtado de 
Mendoza i Cárdenas, col·loca la primera pedra de l’edifici al carrer de la Mercè.  

Durant tot el segle XVI i XVII, el barri s’omple de cases senyorials, fruit de la puixança de 
l’aristocràcia i la burgesia comercial. El carrer Ample comença a vertebrar la zona , atraient a les 
famílies benestants de la ciutat que iniciaren a construir els seus palaus. El 1687 el Consell de 
Cent proclama a la Mare de Déu de la Mercè patrona de Barcelona. 
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Durant la guerra de Successió la zona pateix el bombardeig de les diferents campanyes contra la 
ciutat, quedant molts dels edificis danyats, com l’església de la Mercè on el 1705 cau una bomba 
d’artilleria al presbiteri. 

El 1760 la recuperació del municipi sota el regnat de Carles III i el deteriorament que pateix 
l’església gòtica durant la guerra de Successió motiva a la comunitat Mercedària a enderrocar 
l’església i construir una de nova planta. La obertura del comerç amb Amèrica des de Barcelona 
és un gran revulsiu per l’economia de la urbs que comença a projectar grans obres. El temple 
actual de la Basílica es comença a bastir el 1765, obra de l’arquitecte Josep Mas Dordal. El 
marquès de Mina, Capità General de Catalunya, en delegació del rei Carles III, posa la primera 
pedra del temple. S’utilitza l’estil barroc emprat en l’església de Santa Marta i al palau del duc de 
Sessa. 

La Guerra del Francès i les successives polítiques de desamortització espanyoles afecten a totes 
les propietats eclesiàstiques fent que els convents i esglésies del barri transformin 
progressivament els seus usos. 

 

Planta de la Basílica de la Mercè i la Capitania General, indicant el traçat de la rasa en vermell. 

Quarterons de Garriga i Roca. 1958. Arxiu Històric de la Ciutat. 

Durant el trienni liberal de 1823, l’Ajuntament ordena la demolició dels ponts damunt del carrer 
de la Mercè. El mateix any una Reial Ordre suprimeix el convent de la Mercè. Entre 1835 i 
principis de la dècada de 1840, amb la desamortització de Mendizábal es produeix l’exclaustració 
dels Mercedaris i  el convent és ocupat per un Batalló de la Milícia Nacional. El 1844 un 
Regiment d'Infanteria. Una Ordre Reial, signada per Isabel II el 1845 aprova que el Palau de la 
Mercè passi a dependre del cos Militar i el 1846 es decideix finalment que sigui la seu del Capità 
General de Catalunya.  

Els nous plans urbanístics de la ciutat porten a l’enderroc de la Muralla de Mar entre els anys 
1878 i 1883. Es fa necessària una nova reforma del Palau de la Capitania General, ja que hi ha 
un accés directe a través d'un pont sobre el «carrer sota muralla». S’obre una nova porta d'accés 
directe al claustre i es reforma la façana de mar que des d'aquest moment es converteix en la 
façana principal del futur passeig de Colom. Altres zones del barri s’obren al mar com la plaça 
del duc Medinaceli que aprofita un dels claustres del convent de Sant Francesc. 
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La última reforma portada a terme per la Exposició Universal que acull Barcelona l'any 1929, i 
atès que el Palau de Capitania es situa en l'anomenat «barrio de la Exposición», corre a càrrec 
de l’arquitecte Antoni Florensa Ferrer per encàrrec de el Capità General, Emilio Barreda i 
Luyando i l’Ajuntament de Barcelona . 

Durant els primers dies de la Guerra Civil l’any 1936 es cala foc a l’església, on cremen les 
pintures de la volta major però la estructura queda relativament intacta. Acabada la guerra es 
comença immediatament el procés de restauració amb l’ajut dels Capitans Generals que posaren 
a disposició de la parròquia diversos batallons d’enginyers. 

Ja en democràcia es decideix oxigenar l’entramat urbà del barri i crear un espai ampli amb la 
projecció de la plaça de la Mercè l’any 1981. S’hi instal·la la font de Neptú, obra de Adrià Ferran i 
inaugurada en 1826. 

3.2 Antecedents arqueològics 

Les diferents intervencions portades a terme els darrers anys han permès generar una visió més 
amplia de la realitat arqueològica de la zona: 

 Carrer Ample 11. Sota la direcció de David Prida, Arqueociència, es documentaren 
estructures dels segles I i II dC i una necròpolis baix imperial. També es documentaren 
retalls i una estructura de combustió dels segles XIV – XV.  
 

 Carrer Ample 52. Direcció Vanesa Triay. ATICS. Es localitzà un enterrament del segle I 
dC. 
 

 Carrer Ample 463. Director Oscar de Castro, ACTIUM, 2011. Es van localitzar diverses 
estructures pertanyents a diversos horitzons cronològics. Fase moderna; estava 
representada per un mur longitudinal a l’eix de l’edifici. La seva cronologia relativa ve 
donada pel tipus de parament, característic d’aquesta època; pedres lligades amb morter 
de calç i presentava una cara vista a la filera superior.  
 

 Carrer de la Mercè 18-244. Direcció Eva Orri. ATICS, 2002. ES dugué a terme 
l’excavació d’una rasa de 38m entre els núm. 18 i 26 del carrer de la Mercè, en el tram 
entre els carrers de Simó Oller i de la Plata. El resultat del seguiment va ser la 
localització d’un mur que transcorria paral•lel a la rasa i s'endinsava per sota de l'edifici 
actual, que possiblement correspondria a una de les parets dels edificis que formaren 
part de la trama urbanística de l'antic barri de la Mercè, i que foren enderrocats entre els 
segles XVIII i XIX. Cal esmentar que la profunditat que va assolir la rasa no va permetre 
arribar a la base d'aquest mur. Cobrint aquesta estructura es va trobar un nivell de 
rebliment aportat, format bàsicament per sauló fruit de la remoció anterior d'aquest tram 
per a instal•lar altres serveis. En definitiva, el control arqueològic realitzat en aquesta 
rasa no va proporcionar cap mena de material ceràmic ni de nivell arqueològic associat a 
l'estructura descoberta. 
 

 Passeig Colom 65. Direcció Emili Revilla. 1995 arran de les obres de rehabilitació de 
l’edifici es va dur a terme una intervenció arqueològica basada en l’obertura de 8 
sondejos que permeteren exhumar una sèrie d’estructures arqueològiques. Les 8 cales, 
normalment de planta quadrada, s’efectuaren repartides per tota la planta baixa de la 

                                                      
1 http://cartaarqueologica.bcn.cat/3280 
2 http://cartaarqueologica.bcn.cat/191 
3 http://cartaarqueologica.bcn.cat/3280 
4 http://cartaarqueologica.bcn.cat/159  
5 http://cartaarqueologica.bcn.cat/943 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3280
http://cartaarqueologica.bcn.cat/191
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3280
http://cartaarqueologica.bcn.cat/159
http://cartaarqueologica.bcn.cat/943
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finca i presentaven diferents mides que oscil•laven entre els 2 m. i els 3 m. de costat amb 
una fondària màxima d’1’90 m. La intervenció arqueològica va permetre documentar 
diferents fonaments i clavegueres als quals, per fàbrica, se’ls hi atorgà una cronologia 
d’època contemporània. A banda, també s’exhumaren un pou i altres fonaments de mur 
que semblaven més antics – malgrat se’n desconeix la cronologia-, bastits amb morter 
de calç de color taronja. 

 
 Passeig de Colom 9 6.Jordi Petit i Rony Castillo. ABANS. 2013. Per a la construcció de 

l’edifici del segle XIX que ocupava aquest solar es dugueren a terme grans rebaixos que 
afectaren l’estratigrafia del solar gairebé eliminant-la en la seva major part fins a una cota 
de -4m sota el nivell de circulació actual. Per construir l’edifici es construïren riostes i es 
reompliren els buits entre riostes amb runa i sorres del litoral marí. En un dels espais 
entre riostes es localitzà un pou d’origen medieval que es va datar d’entre els segles XIII 
i XIV i que sembla que fou amortitzat a la darreria del segle XV. En un altre dels espais 
entre riostes es localitzà un altre pou, en aquest cas datat d’entre els segles XV i XVI, 
amortitzat entre els segles XVII i XIX.  
A la base d’ambdós pous es trobaren fustes unides per claus i tallades en forma circular 
que servien per assentar i distribuir el pes de la construcció feta a les sorres del litoral 
marí. En arribar al nivell de destrucció ocasionat per la construcció de l’edifici del segle 
XIX van aparèixer encara les restes d’un altre pou datat d’entre els segles XIII i XIV i que, 
en aquest cas sí que havia quedat afectat per l’obra del segle XIX. Sota aquest darrer 
pou, i un cop drenades les aigües, aparegueren dos paviments de pedra inclinats l’un 
cap a l’altre en forma de V, al mig dels quals s’assentava el pou. Posteriorment 
aparegueren tres noves estructures indeterminades fragmentades i un altre tros petit de 
paviment, de característiques similars a les anteriors. Tot el conjunt es datà d’època 
romana ( segles II-V dC) i sembla que formaven part, en origen, d’una sola estructura, 
posteriorment trencada i moguda per la força del mar. Donada la seva situació i 
cronologia es possible que formessin part d’algun element relacionat amb l’ús marítim o 
portuari de l’antiga Bàrcino. Així es possible que es tractés d’un dic marítim que servís 
d’aixopluc pels vaixells que fondejaven. Altra possibilitat es que formés part d’un conjunt 
d’estructures distribuïdes per tot el litoral proper a la ciutat de Bàrcino i que servia per 
contenir les sorres marítimes i protegir-les de les onades. 

 Plaça de Duc de Medinaceli,1-1 amb Nou de Sant Francesc 217 Director Jordi 
Choren. ABANS-ESTRATS. 2012-2014. Cal destacar-ne l'estratigrafia d'època romana 
conservada que té uns dos m de potència, amb nivells que van entre els segle I i II d.C. 
Sembla que se situa gairebé exclusivament entre el segle I i III dC amb una sèrie 
d’aportacions per crear successius nivells de circulació i algunes estructures construïdes: 
una hipotètica latrina i dos ramals de canalitzacions amb base de tègula plana i 
revestiment ceràmic parietal. Durant aquesta campanya es continuà amb l’excavació del 
casal dels Montcada-Cardona, bastit a finals del segle XIII-inicis del segle XIV. Els 
treballs es concretaren en l’excavació i la documentació dels pilars que podrien haver 
sustentat diversos arcs de diafragma, i un total de cinc pous. Quant als pous, tots 
destinats a la captació d’aigua potable, se’n van excavar quatre de planta circular i un de 
planta rectangular de grans dimensions 

 Passeg de Colom, 20, Plaça del Duc de Medinaceli, 4 ,carrer de la Mercè, 28. Director 
Miquel Gea. ACTIUM. 2015. El seguiment arqueològic va posar de manifest la pràctica 
inexistència d’elements arqueològics anteriors a la construcció del segle XIX. Tot i així es 
va documentar un pou d’aigua dolça del segle XVII i diversos claus de bronze 
possiblement d’època romana. 

 
                                                      
6  http://cartaarqueologica.bcn.cat/3577 
7  http://cartaarqueologica.bcn.cat/3494 
8  http://cartaarqueologica.bcn.cat/3805 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3577
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3494
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3805
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 Carrer de Gignàs 17-199. Directora Rebeka Garcia, TEA. 2006. es van documentar 
restes d’època romana, en concret un paviment d’opus signinum corresponent al fons 
d’un dipòsit i un tram de mur de petits carreus amb el seu corresponent nivell de 
circulació. Aquestes estructures es situarien al voltant del segle I-II dC, i s’amortitzarien 
entre la segona meitat del segle II i el segle IV-V dC. 

3.3 Patrimoni arquitectònic i urbanístic10 

Remarcar que al llarg de tot el carrer de la Mercè hi trobem un seguit d’edificis destacats i 
catalogats amb diferents nivells de protecció urbanística i patrimonial. Val la pena senyalar 
aquells edificis inventariats amb el nivell de protecció B, Bé Cultural d’Interès Local, situats en 
dita via. 

 PALAU BRU. Ubicat entre el passeig Colom, 6; carrer Marquet, 6; i carrer Mercè, 34. Es 
tracta d'un edifici entre mitgeres, del segle XVI de planta força rectangular organitzada al 
voltant d'un petit pati i que comprèn planta baixa entresòl i tres plantes. Actualment és 
seu de la SGAE. 

 EDIFICI AL CARRER DE LA MERCÈ, 23. Edifici d'habitatges entre mitgeres i en 
cantonada, del segle XVIII, de planta baixa i quatre pisos, amb dos portals al carrer 
Mercè, un amb llinda de fusta i l'altra l'arc rebaixat amb bones motllures. Els balcons són 
de ferro forjat i un dels del primer pis ressegueix l'angle de la construcció sense arribar, 
però, a cap obertura de la façana que dóna al carrer de Marquet. 

 EDIFICI AL CARRER DE LA MERCÈ, 21. Edifici d'habitatges, entre mitgeres, de planta 
baixa, tres pisos i golfes, probablement bastit al segle XVIII sobre un altre l'anterior, 
testimoni del qual és el portal adovellat dels baixos, entre dos de rectangulars més grans. 
La façana l'ordena amb tres eixos verticals, i les obertures són balcons amb les llosanes 
ceràmiques i baranes de ferro, amb més vol a la planta principal, el qual es redueix 
gradualment a les plantes superiors.  

 PALAU DEL DUC DE SESSA, PALAU SESSA-LARRARD O COLEGI CALASSANÇ. 
Ubicat entre el carrer Ample, 28 el carrer de la Mercè , 15 i el carrer de la Plata. El palau 
es construí per encàrrec del duc de Sessa, virrei de Catalunya, i les obres es portaren a 
terme entre 1772 i 1778, segons projecte de l'arquitecte Josep Rivas i Margarit. . L'edifici 
és de planta rectangular, amb tres façanes, torratxa i un pati central proveït d'escalinata, 
tot plegat d'un aspecte classicista propi de l'academicisme català de la segona meitat del 
segle XVIII. El gran portal d'entrada està flanquejat per columnes estriades sobre 
basaments, amb capitells corintis que sostenen un entaulament coronat per una gran 
balconada amb barana de ferro de forja abarrocada. 

 EDIFICI D’HABITATGES AL CARRER DE LA MERCÈ, 13; CARRER AMPLE, 24. 
Edifici entre mitgeres, de planta baixa i quatre plantes pisos bastit sobre un solar regular 
que dóna davant dels dos carrers, Ample i Mercè, i que pren més dimensió per la façana 
d'aquest darrer carrer. L'edifici s'organitza a partir d'un espai central que conté l'escala i 
dos patis de notables dimensions, als quals s'accedeix a través d'un pas centrat en la 
façana del carrer Ample, i cobert per voltes rebaixades que es recolzen sobre arcs 
carpanells.  

 EDIFICI CONDEMINAS. Passeig de Colom, 11 i Carrer de la Mercè, 20-24. Edifici de 
planta baixa i cinc plantes pis amb doble façana al carrer de la Mercè i al passeig Colom. 
Tot i formar part de la mateixa parcel·la, es diferencien dues construccions clarament 
unificades, molt probablement a l'inici del segle XX en el moment de la construcció de 

                                                      
9  http://cartaarqueologica.bcn.cat/434 
10  Informació extreta del PIU. Portal d’informació Urbanística de l’Ajuntament de Barcelona. 
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l'edifici de Colom, 11. La senzilla i sòbria façana del carrer de la Mercè, clara tipologia de 
mestre d'obres amb sis eixos de simetria verticals amb obertures en forma de balcons 
individualitzats llevat de la planta principal on s'agrupen les quatre centrals, contrasta 
amb el plantejament més complex de la façana del passeig Colom.  

 CAPITANIA GENERAL DE BARCELONA-ANTIC CONVENT DE LA MERCÈ. Ubicat 
entre el Passeig de Colom, 14 , carrer de Boltres, 1, carrer de la Mercè, 14, plaça de la. 
Mercè i carrer de Simó Oller, 4. Construït entre 1605 i 1653, és un exemple fonamental 
entre les edificacions conventuals barcelonines del segle XVII, que arribà a crear una 
tipologia de considerable continuïtat. Fou iniciat seguint la traça original de Jeroni 
Santacana, però diverses dificultats econòmiques van aturar la construcció entre 1608 i 
1613 i, de nou, el 1621. La decoració es començà el 1636 i hi intervingueren Jaume 
Granger i, molt probablement, Josep Ratés en tasques escultòriques, a més de Jaume 
Flori, en el portal que s'obre a la plaça Mercè (1641), i del mestre d'obres Salanova. El 
conjunt es distribuïa en una part noble -tocant al carrer Boltres- de dependències 
monacals al voltant del gran claustre, i una altra destinada als serveis -a la banda del 
carrer Simó Oller- com són la cornisa, el refectori, el rebost. En estat original només ens 
ha arribat el claustre columnat, amb pilastres angulars i arrambador de rajoles de 
València, obra d'Amador Soler. Totes les altres parts han sofert moltes transformacions, 
especialment originades pel seu ús militar des de 1846. La darrera, feta per instal·lar-hi 
la Capitania General i que va deixar l'edifici en el seu estat actual, és la de 1926-1929 
d'Adolf Florensa, autor, especialment, de la façana al passeig de Colom i dels 
sumptuosos salons interiors. 

 BASÍLICA DE LA MERCÈ. Plaça de la Mercè, 12. Malgrat que els orígens del conjunt 
conventual es poden fixar al segle XIII, amb reformes durant els dos segles següents, 
l'actual església és obra de Josep Mas l'Ordal, que posà la primera pedra el 1765 i, 
probablement, només exercí com a contractista i no com a dissenyador. Consta de 
planta de creu llatina derivada dels models congregacionals contrareformistes, amb 
cúpula al creuer i quatre capelles a cada costat, a més de l'anomenada del Santíssim. El 
fet l'adjuntar un cambril on es conserva la imatge gòtica de la Mare de Déu, atribuïda a 
Pere Moraga assimila al temple l'esquema de santuari, casuística insòlita en una 
església urbana, per bé que encara és més significativa la façana, l'únic exemple 
barceloní en què es planteja un joc combinatori entre frontis pla i murs corbats plenament 
barroc, enriquit amb ornaments escultòrics de Carles Grau. El 1775 l'enllestiren les 
obres. La luxosa decoració interior és del darrer quart de segle i va ser greument 
danyada el 1936.  

 DEPENDÈNCIES i RECTORAT UNIVERSITAT POMPEU FABRA. Carrer de la Mercè, 
10. Conjunt de dos edificis d'habitatges de característiques molt similars, tant 
tipològicament com formalment, cosa que permet apuntar la hipòtesi de la mateixa 
autoria. 
L'edifici situat al número 12 del carrer Mercè, i el més emblemàtic, fou bastit com a 
residència familiar, és de grans dimensions i se situa en la testera de l'illa de cases on 
s'emplaça, assolint una volumetria i formalització arquitectònica conjunta amb l'edificació 
veïna. L'ordena segons una planta baixa, un entresòl de dimensions reduïdes i tres 
plantes pis, desenvolupant-se l'estructura interna a l'entorn del pati central molt decorat. 
A l'actualitat ambdós edificis han perdut les escales en la unificació dels nuclis de 
comunicació vertical, de les quals només s'ha mantingut la principal del carrer Mercè 
número 12, que juntament amb la recuperació i restauració del vestíbul i pati ennobleixen 
l'edificació.  

 PLAÇA DEL DUC DE MEDINACELI. Es tracta d'un espai rectangular definit en tres dels 
seus costats per edificis d'alçades força regulars, amb façanes de notable interès 
algunes d'elles decorades amb terracotes i obert a l'antic passeig de la Muralla. Centrant 
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la plaça, hi ha un espai enjardinat, igualment quadrangular, presidit per l'estàtua de 
l'almirall Galceran Marquet.  

 

 

              Entorn patrimonial del carrer de la Mercè. 

4. MOTIVACIÓ 

La realització de la intervenció arqueològica ve motivada per la necessitat de l’empresa AGBAR 
d’executar una obra de substitució d’una canonada pel subministrament d’aigua en un tram de 
407 m de longitud al llarg del carrer de la Mercè entre els números 2 i 46, al Districte de Ciutat 
Vella. L’obra ha estat portada a terme per l’empresa constructora ACSA-SORIGUÉ. L’ entorn del 
carrer de la Mercè està sota protecció de la normativa dels Plans Especials de Protecció del 
Patrimoni arquitectònic i artístic de la ciutat de Barcelona, on es recullen les qüestions relatives al 
tractament dels edificis inclosos en un entorn amb nivell B (BCIL), C (Béns amb elements 
d'interès) i D (Béns d'interès documental). 
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Traçat del projecte d’obra. 

 

 

Tram 1. Del passeig de Colom al carrer de la Plata. 
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Tram 2. Del carrer de la Plata a la plaça de la Mercè. 

 

 

Tram 3. De la plaça de la Mercè a la plaça de Medinaceli. 
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5.  OBJECTIUS 

Tenint en compte els antecedents històrics i arqueològics de la zona i l’execució de l’obra, s’ha 
dut a terme una intervenció arqueològica amb els següents objectius: 

 Determinar l’existència de restes arqueològiques i vetllar per la seva integritat. 

 Documentar i valorar l’entitat de les possibles restes arqueològiques que es localitzin. 

 Valorar l’afectació de les possibles restes arqueològiques per part de l’obra i proposar les 
mesures correctores més adients. 

6. FONAMENTS DE DRET 

 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). 

 Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme de Catalunya. 

7. METODOLOGIA 

Les tasques de documentació arqueològica s’han desenvolupat seguint el mètode de registre de 
dades proposat per E.C. Harris i A. Carandini, modificat a partir de la pràctica arqueològica en 
aquest tipus de jaciment i de les circumstàncies concretes de l’excavació. Es distingeixen i retiren 
cada un dels diversos nivells i estrats localitzats, d’acord amb criteris estratigràfics, de textura, 
composició i color. Per el registre objectiu dels elements i estrats que s’exhumen es realitza una 
numeració correlativa d’aquests denominats Unitat Estratigràfica (UE), que individualitza els uns 
dels altres i de la qual se’n realitza una fitxa. En aquesta, s’indica la seva ubicació en el context 
general del jaciment, la descripció i la posició física respecte a la resta d’UE amb què es 
relaciona així com la seva datació.  

S’ha realitzat l’aixecament planimètric dels diferents àmbits d’actuació, tot assenyalant les zones 
intervingudes, els diferents nivells i restes localitzades, així com també, les plantes generals del 
jaciment, plantes concretes i seccions que complementin la documentació de cadascuna de les 
tasques desenvolupades. Els plànols s’han digitalitzat amb el programa AutoCAD 2016. 

El material arqueològic s’ha netejat i inventariat segons el plec de condicions tècniques del 
projecte d’intervenció arqueològica del Servei d’Arqueologia de Barcelona (ICUB). 

8. TREBALLS REALITZATS 

El control arqueològic realitzat de l’11 de febrer al 20 de maig de 2019 ha consistit en la obertura 
d’una rasa de 407 m de longitud al llarg del carrer de la Mercè, per la banda de mar i els carrers 
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propers de la Fusteria, passeig de Colom, carrer de la Plata, carrer de Simó Ollé, plaça de la 
Mercè i plaça del duc de Medinaceli. L’amplitud del projecte ha obligat a dividir l’obra en tres 
fases diferenciades per a regular l’accés al carrer de forma eficient. 

 

FASE I 

Aquesta primera fase s’ha portat a terme entre l’11 de febrer i el 18 de març al carrer de la Mercè 
entre els carrers de la Fusteria i de la Plata. S’ha tallat el carrer afectant al trànsit rodat privat. 
S’ha procedit al rebaix de terres emprant una màquina excavadora amb el suport de peonatge. 
La rasa presenta una amplada de 136,9 m, una amplada de 0,60 m i una profunditat de 0,80 m. 
S’han instal·lat brancals i connexions amb la xarxa d’abastiment d’aigua de la zona. S’ha 
identificat una sèrie d’elements relacionats amb edificis contemporanis, com serveis i 
canalitzacions annexes. Un cop finalitzats els rebaixos, s’ha procedit a la instal·lació de la nova 
canonada d’aigua cobrint-la seguidament de sauló i refent la voravia afectada. 

 

FASE II 

La segona fase s’ha portat a terme entre el 18 de març i el 22 d’abril al carrer de la Mercè entre 
els carrers de la Plata i de Boltres. S’ha tallat el carrer afectant al trànsit rodat privat. S’ha 
procedit al rebaix de terres emprant una màquina excavadora amb el suport de peonatge. La 
rasa presenta una longitud de 145,5 m, una amplada de 0,60 m i una profunditat de 0,80 m 
passant per la façana posterior de l’edifici de la Capitania General. S’han instal·lat brancals i 
connexions amb la xarxa d’abastiment d’aigua de la zona. S’ha identificat una sèrie d’elements 
relacionats amb edificis contemporanis, com serveis i canalitzacions annexes. Un cop finalitzats 
els rebaixos, s’ha procedit a la instal·lació de la nova canonada d’aigua cobrint-la seguidament 
de sauló i refent la voravia afectada. 

 

FASE III 

Per últim, la tercera fase s’ha portat a terme entre el 22 d’abril i el 29 de maig al carrer de la 
Mercè entre els carrers de Boltres i de la plaça del Duc de Medinaceli. S’ha tallat el carrer 
afectant al trànsit rodat privat. S’ha procedit al rebaix de terres emprant una màquina excavadora 
amb el suport de peonatge. La rasa presenta una longitud de 96,6m, una amplada de 0,60 m i 
una profunditat de 0,80 m creuant la plaça de la Mercè. S’ha identificat una sèrie d’elements 
relacionats amb edificis contemporanis, com serveis i canalitzacions annexes. Un cop finalitzats 
els rebaixos, s’ha procedit a la instal·lació de la nova canonada d’aigua cobrint-la seguidament 
de sauló i refent la voravia afectada. 

9. RESULTATS OBTINGUTS 

El seguiment dels rebaixos associats a les obres d’instal·lació de la canonada d'aigua han 
permès identificar diverses estructures contemporànies. El paviment actual (UE 100) format per 
rajola i rigola -60 x 40 x 7 cm- assentats sobre una capa de Portland (UE 101) que correspon a la 
preparació de la voravia. Aquesta està reforçada amb mallot de ferro per estabilitzar l’estructura 
davant el pas de vehicles rodats. Sota hi trobem un estrat d’anivellament format per sauló i 
sorres (UE102) que cobreix el col·lector central y els serveis existents. 

S’han localitzat diversos serveis al llarg de la via, com cablejat elèctric i canonades d’aigua i gas. 
La majoria han aparegut sota el nivell de circulació, en una cota no inferior a 40 cm, amb ramals 
que abasteixen les finques. Sota d’aquestes línies i paral·lelament al carrer ha aparegut una 
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canonada de ferro de 20 cm de diàmetre. Aquesta és part de la xarxa d’aigua potable executada 
a mitjans del segle XX i actualment en desús.  

Finalment senyalar l’existència d’escomeses domèstiques contemporànies associades al 
clavegueram central que transcorre pel carrer de la Mercè. Aquest per la seva banda canalitza 
l’aigua fins a dos col·lectors situats al carrer de la Plata i a la plaça d’Antonio López. Les 
escomeses localitzades son estructures de maó i morter de calç. Mostren l’existència d’una xarxa 
de sanejament d’aigües residuals i pluvials que són recollides per baixants i desguassos 
connectats al col·lector. 

10. CONCLUSIONS 

El seguiment arqueològic dut a terme al carrer de la Mercè, entre l’edifici de Correus i la plaça de 
Medinaceli no ha evidenciat cap resta arqueològica rellevant tot i trobar-se situat al suburbium de 
la ciutat de Barcino. Aquesta zona entre l’antic litoral de la ciutat i la muralla no manté una 
ocupació constant fins al segle XIII, moment on trobem una urbanització intensa fins l’actualitat. 

Remarcar que a partir de finals del segle XIX i mitjan del XX es dota al barri d’una xarxa de 
sanejament eficient amb l’objectiu d’eliminar les epidèmies causades per l’amuntegament de 
població, recuperar les platges per a l’ús ciutadà i dotar als edificis d’un sistema eficient de 
recollida i tractament de les aigües brutes. 

L’afectació de la zona durant el segle XX per la instal·lació de serveis i clavegueram, fa complicat 
trobar restes d’interès arqueològic, més enllà de les contemporànies. Amb tot no es pot descartar 
la presència de possibles restes ja que l’escassa potència dels treballs efectuats a la present 
intervenció i les cotes on apareixen restes en intervencions properes a l’àrea treballada, així ho 
indiquen.  
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següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic. 
 

Fets 

 

1. En data 29 de gener de 2019 (registre núm. 258/0390E/2019) els senyors Jaume Moreno, cap de 
planificació i projectes de Barcelona Sud-Aigües de Barcelona, i Carles Vicente Guitart, director de 
Memòria, Història i Patrimoni de l’ICUB, han presentat una sol·licitud d’autorització d’intervenció 
arqueològica preventiva de control i excavació al carrer de la Mercè 2-46 de Barcelona 
(Barcelonès), sota la direcció d’Antoni Bosch Bullich (Antequem) de l’11 de febrer al 18 d’abril de 
2019.  
 

2. En data 6 de febrer de 2019 l’arqueòloga territorial va emetre informe favorable sobre la sol·licitud 
esmentada.  

 
3. En data 6 de febrer de 2019 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia proposa autoritzar la 

intervenció.  
 

Motivació 

 

Canalització de canonada d’aigua.  
 
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: 
 
Lloc de la intervenció: carrer de la Mercè 2-46 de Barcelona, (Barcelonès).   
Institució autoritzada: Aigües de Barcelona.  
Direcció de la intervenció: Antoni Bosch Bullich (Antequem). 
Activitat autoritzada: control i excavació. 
Termini de realització: de l’11 de febrer al 18 d’abril de 2019. 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: Museu ‘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.  
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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, 6 de febrer de 2019  
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora 
 
 
 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll  
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Expedient 470 K121 NB 2019-2-23682 d’autorització de pròrroga d’una intervenció arqueològica 
preventiva a carrer de la Mercè 2-46, 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. En data 29 de gener de 2019 (registre núm. 258/0390E/2018) els senyors Jaume Moreno, cap de 

planificació i projectes de Barcelona Sud- Aigües de Barcelona, i Carles Vicente Guitart, director de 
Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud de d’ autorització d'intervenció 
arqueològica preventiva de control i excavació al carrer de la Mercè 2-46 de Barcelona 
(Barcelonès), sota la direcció d’ Antoni Bosch Bullich (Antequem) de l’11 de febrer al 18 d’abril de 
2019, que fou resolta favorablement. 
 

Fets 

 
1. En data 11 d’abril de 2019 (registre núm. 1132/0390E/2018) els senyors Jaume Moreno, cap de 

planificació i projectes de Barcelona Sud- Aigües de Barcelona, i Carles Vicente Guitart, director de 
Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB, han presentat una sol·licitud de pròrroga de l’autorització 
d'intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al carrer de la Mercè 2-46 de Barcelona 
(Barcelonès), sota la direcció d’ Antoni Bosch Bullich (Antequem) del 23 d’abril al 31 de maig de 
2019. 
 

2. En data 23 d’abril de 2019 l’arqueòloga territorial ha emès informe favorable a l’esmentada 
sol·licitud. 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 24 d’abril al 31 de maig  de 2019. 
 

3. En data 24 d’abril de 2019, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia, rep la documentació de 
l’expedient i proposa autoritzar la intervenció.   

 

Motivació 
 
Canalització de canonada d’aigua. 
 
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: 
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Lloc de la intervenció: carrer de la Mercè 2-46 
Persona o institució autoritzada: Aigües de Barcelona   
Direcció de la intervenció: Antoni Bosch Bullich (Antequem) 
Activitat autoritzada: control i excavació. 
Termini de  realització: del 24 d’abril al 31 de maig de 2019. 
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 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 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, 24 d’abril de 2019 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
La directora 
 
 
 
 
 
 
M. Àngels Torras Ripoll  
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ANNEX 2. LLISTAT D’UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES 



Intervenció arqueològica 
Carrer de la Mercè, 2-46 (024/19) 

Barcelona, Barcelonès 
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer de la Mercè, 2-46 UE: 100 

CODI     024/19 CRONOLOGIA :    s. XXI   

DEFINICIÓ 
 

Estructura. Pavimentació contemporània 

DESCRIPCIÓ 
 

Rajola de paviment exterior i/o rigola -60 x 40 x 7 cm 

Z SUP. : 4,60 m Z INF. : 4,45 m POTÈNCIA . 0,15 m 

SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a 101 Cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega  

 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer de la Mercè, 2-46 UE: 101 

CODI     024/19 CRONOLOGIA :    s. XX-XXI 

DEFINICIÓ 
 

Estrat. Anivellament Contemporani. 

DESCRIPCIÓ 
 

Nivell de Portland endurit amb reforç de mallot de ferro. 

Z SUP. : 4,45 m Z INF. : 4,20 m POTÈNCIA . 0,25 

SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a 102 Cobert per 100 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega  

 
 
 
 
 
 
 



Intervenció arqueològica 
Carrer de la Mercè, 2-46 (024/19) 
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FITXA UNITAT ESTRATIGRÀFICA: Carrer de la Mercè, 2-46 UE: 102 

CODI 024/19 CRONOLOGIA : s. XX 

DEFINICIÓ 
 

Estrat.  

DESCRIPCIÓ 
 

Sauló. 

Z SUP. : 4,20 m Z INF. : 3,80 POTÈNCIA . 0,40 

SEQÜÈNCIA 
ESTRATIGRÀFICA 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Reblert per  

Cobreix a  Cobert per 101 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S'entrega a  Se li entrega  
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Carrer de la Mercè, 2-46 (024/19) 
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ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 

 

 

 



Intervenció arqueològica 
Carrer de la Mercè, 2-46 (024/19) 
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1. Fase I. Tram de rasa amb serveis actuals carrer Fusteria 

 

 

2. Fase I. Rasa al carrer de la Fusteria. 

 

3. Fase I. Instal·lació de servei i cobriment al carrer Fusteria 

 

4. Fase I. Vista de la rasa amb els serveis actuals al carrer de la 
Mercè. 

 

5. Fase I. Serveis localitzats al Carrer de la Mercè. 

 

6. Fase I. Tram de rasa al carrer de la Mercè amb carrer de la 
Plata. 



Intervenció arqueològica 
Carrer de la Mercè, 2-46 (024/19) 

Barcelona, Barcelonès 
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7. Fase II. Cantonada del bar La Plata. Anys 80. 

 

8. Fase II. Llinda carrer de la Mercè i de la Plata. Any 1648. 

 

 

9.Fase II. Detall del ramal al carrer de la Mercè . 

 

10. Fase II. Vista de la rasa amb serveis i fonamentació de 
l’edifici al carrer de la Mercè. 

 

11. Fase II. Vista del obertura del ramal al Palau de Capitania 
General. 

 

12. Fase II. Detall dels serveis al carrer de la Mercè. 

 



Intervenció arqueològica 
Carrer de la Mercè, 2-46 (024/19) 

Barcelona, Barcelonès 
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13. Fase II. Vista de la rasa al carrer de la Mercè. 

 

14. Fase III. Vista de la rasa al la plaça de la Mercè. 

 

15. Fase III. Obres davant de la basílica de la Mercè 

 

16.Fase III. Detall del portal de Sant Miquel. Basílica de la Mercè 

 

17. Fase III. Detall d’un desguàs contemporani. 
 

18. Fase III. Tram de la rasa amb la plaça del duc de Medinaceli. 

 



Intervenció arqueològica 
Carrer de la Mercè, 2-46 (024/19) 

Barcelona, Barcelonès 
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19 Fase III. Vista de descobriment a ma de serveis 
contemporanis al carrer de la Mercè. 

 

20. Fase III. Detall de clavegueram contemporani. 

 

 

21 .Fase III. Tram de rasa a la Plaça de la Mercè. 

 

 

22. Fase III. Vista descobriment serveis. Plaça de la Mercè. 

  

23. Fase III. Vista campanar basílica de la Mercè. 24. Fase III. Detall portal de la Basílica de la Mercè. 
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