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LLOC DE LA 
INTERVENCIÓ 

Carrer de la Princesa núm. 11. Districte de Cuitat Vella.  

UBICACIÓ                         Barcelona (Barcelonès) 

COORDENADES UTM 

ETRS 89 

X: 431388,9 

Y: 4581790,1 

Z: 4,80  m. s. n. m. 

CONTEXT Zona urbana 

TIPUS D’INTERVENCIÓ Preventiva 

CLASSE D’ACTIVITAT Control moviments de terres, excavació arqueològica 

DATES D’INTERVENCIÓ 3 al 14 de juny  de 2019 

PROMOTOR JOMECET SL. 

EQUIP TÈCNIC 
Direcció: Carles Navarro i Barberán 

Planimetria: Oriol Achón 
 

EXECUCIÓ DE LA 
INTERVENCIÓ AGER ARQUEOLOGIA SL. 

 

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).  

 

FITXA TÈCNICA 
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1.- SITUACIÓ 

La intervenció arqueològica es situa carrer de la Princesa 11, al districte de 

Ciutat Vella Barcelona (el Barcelonès). L'edifici en xamfrà es troba a la cruïlla 

dels carrers Princesa i el carrer del Pou de la Cadena i fou construït per Jeroni  

Granell Barrera, l'any 18571, fruit d’una reforma anterior, i segurament tornat a 

reformar l’any 18952. 

Com a conseqüència del Projecte de rehabilitació de l’edifici al núm.11, es 

projectava a la planta baixa de l’esmentada finca, la instal·lació d’un ascensor i 

era necessària l’excavació d’un nou fossat amb unes dimensions inicials de 

2,00 x,1,50 x 1,90m que finalment, per la presència de serveis que s’havien de 

desplaçar, les mesures foren 2,50 x,1,50 x 1,90m. 

L’obertura d’aquest fossat, segons recull el Projecte d’Intervenció Arqueològica 

(PIA) redactat pel Servei d’Arqueologia de Barcelona el mes d’octubre de 2018, 

s’havia de fer sota control arqueològic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 www. Pobles de Catalunya.cat 
2 BORREL, Miquel (2018) 

Fig. 1. Planta de la zona del carrer Princesa, 11. Font: Proyecto técnico para solicitud de licencia de 
obras: Instalación de ascensor (Vol.1) Calle Princesa 11. 08003. Barcelona. JOMECET.SL. 
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Fig. 2. Emplaçament de la intervenció. Font PIA, octubre 2108. Servei d’Arqueologia de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Fig. 3. Habitatge del carrer Princesa, 11 i la situació de l’ascensor. Font: Proyecto técnico para solicitud 
de licencia de obras: Instalación de ascensor (Vol.1) Calle Princesa 11. 08003. Barcelona. 
JOMECET.SL. 
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2.- MARC GEOGRÀFIC3 

La finca a la que està realitzant el seguiment arqueològic es troba al carrer de 

la Princesa 11, en el límit entre els barris de Sant Pere i de la Ribera, Ciutat 

Vella, un indret amb terrenys quaternaris recents, alguns dels quals 

corresponen a nivells de sorres marines.  

La ciutat de Barcelona es troba dins d’un terme municipal que s’estén a la costa 

de la mar Mediterrània en una plana d’uns 5 km. d’amplària (l’extensió total del 

terme és de 91,41 km2), limitada al NW per la serra de Collserola (que culmina 

a 512 m al cim del Tibidabo), entre els sectors deltaics del Llobregat i el Besòs. 

La seva funció de capital ha estat sens dubte afavorida per la situació 

geogràfica d’aquesta plana, on conflueixen els dos grans eixos de comunicació 

que travessen en direcció Nord-Sud la Catalunya central (el Llobregat i l’eix 

dels rius Besós-Congost- Ter) i que accedeixen a la ciutat a través del congost 

de Martorell el primer i del coll de Finestrelles, sota el turó de Montcada, el 

segon.  

El Barcelonès comprèn el territori estès entre la Mediterrània i la Serralada 

Litoral, en el tram conegut per serra de Collserola, és a dir, entre els estrets de 

Martorell i de Montcada, per on els rius Llobregat i Besòs, respectivament, 

s’encaminen a la mar. Des del punt de vista de la morfologia, és fàcil identificar, 

al Barcelonès, dues grans unitats: Collserola i el Pla de Barcelona, que és a on 

s’ubica la ciutat de Barcelona, i per tant és aquella unitat morfològica que ens 

interessa.  

El Pla de Barcelona és limitat per la Serralada de Collserola, i a migjorn, per la 

falla que segueix, ran de mar, des de Garraf i el turó de Montjuïc que és el punt 

més elevat, pels turonets dels Ollers, del Tàber, de les Fazies, de la Bota, fins 

el turó de Montgat, més enllà del Besòs.  

La falla, originada al moment de la fractura del Massís Catalano-Balear, dibuixà 

el que, a grans trets, havia de ser la costa catalana. Per això, el pla inclinat del 

peu de Collserola és de basament paleozoic i d’estructura tabular, havent estat 

                                                
3 CALPENA, Daria (2016) 
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afectat per tots els moviments orogènics alpins. En el miocè i el pliocè, damunt 

del sòcol paleozoic se sedimentaren dipòsits marins, dels quals són testimonis 

el seguit de turons suara anomenats. El Pla, que des de Collserola va baixant 

suaument i d’una manera regular, en el punt de contacte  

Entre la Ciutat Vella i l’Eixample, es produeix una ruptura de continuïtat amb la 

presència d’un salt o esglaó d’uns vint metres, clarament visible en la 

morfologia urbana. Aquest tall va ser aprofitat per la defensa, recolzant-hi les 

muralles, o per a l’economia, instal·lant a les Moles diversos molins aprofitant el 

sallent.  

Així doncs, el Pla es pot dividir en tres sectors: El Pla inclinat, els turons arran 

de mar, i el pla de baix, que correspondria a la zona compresa entre l’esglaó i 

el mar. En aquest sector hi dominen materials al·luvials més fins aportats per 

rieres, torrents i les aigües d’escorrentiu que baixen de la serra i, també, dels 

corrents marins. Aquesta 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 orde i que es repeteix 

cíclicament unes tres vegades, és per aquest motiu que se’l coneix com 

“tricicle”. Aquests nivells son 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. 

Per últim, trobem el 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. 

En aquest 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 
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qual cosa explicaria l’aparició esporàdica de llengües de còdols i graves que 

trenca aquest cicle.  

3.- CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC  

La finca objecte de la intervenció es situa al barri de la Ribera de la ciutat de 

Barcelona, un sector amb un alt valor històric en el qual s'ha documentat 

ocupació humana des de la prehistòria -restes del Bronze inicial a la zona de 

l'actual mercat de Santa Caterina - fins a l'actualitat.4 

Cap a l’any 10 a.C. es fundà la Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino 

al promontori anomenat més tard Mons Tàber. Si bé la major activitat es va 

desenvolupar a l'interior de la muralla construïda aleshores, entre els segles I i 

III dC, la ciutat també es va estendre extramurs: a mesura que avança la 

investigació, continua apareixent una trama urbana composada per edificacions 

públiques i privades adossades a la muralla, una dispersió d'assentaments 

productius (villae) a l'ager i nombroses àrees de necròpolis al llarg de la xarxa 

viaria que sortia de la ciutat romana.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                
4 CALPENA, Daria (2016) 

Fig. 3.- Planta de Barcino i l’ocupació del suburbium amb la indicación dels camins i les zones de 
necrópolis. Hipótesis: Julia Beltran de Heredia. Dibuix: Emili Revilla. MUHBA) 
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Pel que fa a l'àrea on es troba la finca intervinguda, aquesta es trobava al 

suburbium oriental, enmig del triangle que configuraven dues vies d'aquesta 

xarxa que sortien de la porta nord-est de la ciutat: l'actual carrer Carders, ramal 

de la Via Augusta, i l'actual carrer de l'Argenteria. Gràcies a la intervenció 

arqueològica a la propera finca del carrer 215 , veure apartat següent- es coneix 

l'existència d'un centre productor de ceràmica a partir del segle I dC, però de 

l'ocupació de l'espai en època republicana no es tenen gaires notícies: es 

coneix l'existència de restes pertanyents a una vil·la o domus a la Plaça 

d'Antoni Maura i a la Plaça Victor Balaguer, tots dos assentaments a més de 

200 metres de la intervenció actual.  

El centre industrial ceràmic es transformà en època tardorromana, convisquent 

amb les importants àrees sepulcrals que a partir del segle III i IV ocuparen 

grans extensions al voltant de les vies de comunicació de la ciutat romana.6 

L'ocupació més sistemàtica d'aquesta àrea començà a produir-se en època 

medieval, vers el segle X i especialment al XI, quan es formaren petits burgs o 

vilanoves al voltant de la muralla romana.  

L'indret on es troba la finca del carrer Princesa 11 es situaria a l'extrem 

occidental d'un d'aquests burgus, el de la Vilanova de Santa Maria del Mar, 

sorgit al voltant de la primitiva església de Santa Maria de les Arenes, i limitaria 

amb la Vilanova de la Bòria o Vilanova del Mercadal, vinculat al mercat situa a 

tocar de la porta de la muralla romana.  

Al sud de l'actual carrer de la Princesa es trobaven els terrenys que la família 

Montcada va rebre, al segle XII, per la seva participació a la conquesta de 

Tortosa així com l’anomenada rodalia de Corbera, uns sorrals atorgats a la 

mateixa nissaga compresos entre els Puig de les Falzies (Llotja) i el Rec 

Comtal.  

També a finals d'aquest segle es va construir en un indret molt proper a la finca 

on s'ha efectuat la intervenció, la capella i l'Hospital d'en Marcús.  

 
                                                
5 CASAS, Joan (2006);  PIERA, Joan (2007)  
6 BELTRÁN DE HEREDIA, Julia (2010 
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L'obertura dels carrer dels Montcada va significar la unió del barri comercial de 

la Vilanova de la Bòria amb la Vilanova del Mar i entre aquesta via i la rodalia 

de Corbera va néixer l’actual barri de la Ribera.7 

Els nous burgs van ser englobats per la seva protecció dins el recinte de la 

nova muralla que es va iniciar a construir a partir de la segona meitat del segle 

XIII i al llarg d'aquest segle i el següent el barri de la Ribera va créixer des del 

punt de vista econòmic, urbanístic i social i es va convertir en una zona molt 

densa i poblada.8 

En època moderna el barri es va veure afectat per l'enderroc d'una part 

important del mateix per construir la Ciutadella arran de la derrota catalana en 

la Guerra de Successió i al llarg del segle XIX va patir transformacions que en 

modificaren parcialment la fesomia medieval. Un d'ells fou el projecte d'enllaçar 

la Ciutadella amb la Rambla i el Raval mitjançant un gran eix que, en línia 

recta, travessés el laberíntic entramat dels barris medievals i que culminà a 

mitjans de segle amb l'obertura del carrer de la Princesa.  

L'obertura del carrer de la Princesa, a partir de 18539, constitueix l'última fase 

de realització del projecte concebut durant el període constitucionalista de 

1820-1823 d'enllaçar la Rambla i el Raval amb l'Esplanada de la Ciutadella 

mitjançant un nou carrer que, en línia recta, travessés el laberíntic entramat 

dels barris medievals. Repetidament aturades les obres a causa dels 

esdeveniments polítics que trasbalsaren la primera meitat del segle XIX, l'eix 

transversal -format per la plaça de Sant Jaume i els carrer de Ferran, de Jaume 

I i de la Princesa- manté una remarcable unitat tipològica malgrat el gairebé mig 

segle que durà la seva obertura i constitueix un dels primers exemples de 

col·laboració de la nova classe emergent -la burgesia- amb les iniciatives 

municipals i, encara, militars, en la construcció de la Barcelona moderna.  

 

                                                
7 FABRE I HUERTAS, J.Mª (1980). 
8 GUÀRDIA , M i GARCIA ESPUCHE,A  (1992). 
9 PIA. Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament  de Barcelona. (2018) 
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Concretament l’edifici d’habitatges del carrer de la Princesa, núm. 11, es 

conegut com Casa Salvi Noguera, construït l’any 185710 com edifici residencial, 

per Jeroni Granell i Barrera, fruit de la reforma d'una construcció anterior. 

Segons les dades cadastrals11 es tracta d'una finca de l'any 1895 amb una 

superfície construïda de 2485 m2 en una parcel·la de 481m2. 

Es tracta, doncs, d’un edifici d'habitatges de planta baixa i quatre pisos i 

coberta terrat, formant part d'un solar que arriba fins a la plaça Llana i amb 

façana al carrer Pou de la Cadena. L'edifici és la conseqüència de la 

transformació d'un d'existent, en què es modifica la primera crugia, tant a la 

façana del carrer Princesa com a la del carrer Pou de la Cadena. La part de 

l'edifici que dóna al carrer Princesa formant cantonada amb el carrer Pou de la 

Cadena, té totes les característiques de l'arquitectura del seu temps, amb 

façana de pedra a la planta baixa marcant juntes horitzontals, amb cinc arcs 

escarsers, el central dels quals és el portal de veïns, amb la cantonada 

arrodonida segons marquen les ordenances de 1856. També són de pedra les 

llosanes dels balcons i els emmarcats dels forats. La resta del parament està 

estucat. Té les cornises corregudes i el coronament de doble cornisa. Els 

balcons són els típics de l'època, units dos a dos en els extrems de la façana 

de les tres primeres plantes. El balcó central marca la simetria de l'edifici. La 

planta baixa, amb acabats de pedra imitant carreus, s'obre amb cinc portals 

d'arc escarser. Cal destacar l'existència en els baixos d'un exemple interessant 

de local comercial amb una solució d'aparadors que sobresurten del forat, amb 

acabat en fusta pintada. En un d'ells hi ha l'antic aparador de fusta d'El Rey de 

la Magia", establiment fundat el 1881. 

 

 

 

 

                                                
10 www.Pobles de Catalunya 
11 BORRELL, Miquel (2018) 
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Intervencions anteriors  

- Princesa, 2112:  L’any 2003 es dugué a terme una intervenció arqueològica a 

la finca veïna del carrer de la Princesa, 21. La intervenció arqueològica en 

extensió a l’edifici del carrer Princesa, 21 i carrer Boquer, 8-12, va devenir com 

a conseqüència dels resultats positius obtinguts amb els sondejos practicats a 

la intervenció 072/02 i que va permetre acotar l’àrea d’actuació. Així aquesta es 

va centrar a la part nord-oest de la finca, concretament a l’espai que donava al 

carrer Boquer i que era ocupat per l’església de Sant Cugat del Rec, i no es va 

estendre cap la finca situada al carrer Princesa 21, perquè les cales realitzades 

havien constatat que els soterranis existents havien destruït tota l’estratigrafia i 

sota el paviment aflorava el terreny natural. Per motius de seguretat, es van 

delimitar zones que quedaven fora de la zona d’intervenció arqueològica prèvia 

a l’enderroc. Les restes documentades van permetre establir una seqüència 

                                                
12 CASAS, Joan (2006);  PIERA, Joan (2007) 

Localització de l’àmbit del projecte dins del parcel·lari de mitjans del segle XIX (Garriga i Roca: Quarterons, 
núm. 12 , 1860). Es correspondria a edificis “de mediana y Antigua existència”. Font: PIA. Servei 
d’Arqueologia de l’Ajuntament  de Barcelona. (2018) 
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cronològica de la utilització de l’espai des d’època romana, amb un centre de 

producció ceràmica del segle I dC i en ús fins al segle II dC amb algunes 

modificacions estructurals. Així mateix, es documentà un enterrament infantil en 

àmfora.  

El complex industrial es transforma als segles IV-VdC i els arqueòlegs apunten 

la possibilitat que es tracti d’un edifici de funció agrícola per la troballa d’un 

torculum a l’extrem nord-occidental de l’excavació. Als segles VI-VIII hi ha 

continuïtat d’ocupació de l’espai tot i que a la banda sud-est l’estratigrafia alt-

medieval va destruir els nivells arqueològics d’aquest moment.  

Al segle XII i mitjan segle XIII s’abandonen definitivament les estructures 

d’origen romà i es documenten un conjunt de murs de tapia que podrien 

associar-se a una època en al qual la trama urbana en aquesta àrea no està 

encara configurada i predomina l’ús agrícola.  

Aquestes estructures s’amortitzen a finals segle XIII, inicis del XIV, i a la part 

sud-est de l’illa es construeix un edifici de grans dimensions mentre que la resta 

dels murs daten de mitjan segle XIV i XV.  

Dins de les finques medievals es documenten paviments i estructures 

associats, i es produeix al XVI un agrupament de cases per constituir un gran 

casal noble.  

Al segle XVII i primera meitat del segle XVIII l’espai continuarà estructurant-se 

a partir de les quatre finques de la Baixa Edat Mitjana.  

Entre la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX el solar serà fruit 

de diverses remodelacions i ampliacions empreses pels seus propietaris i per la 

reforma urbanística que pateix la zona a mitjan segle XIX.  

- Princesa, 19 13: L’any 2014, l'obertura d'un fossat per encabir un ascensor a la 

planta baixa de la finca del carrer de la Princesa número 19 de Barcelona, va 

permetre documentar restes arqueològiques que defineixen, com a mínim, 

quatre fases d'ocupació des d'època tardoromana fins l'actualitat.  

                                                
13 CALPENA, Daria (2016) 
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És molt probable que existeixen restes anteriors, donats els resultats de les 

intervencions arqueològiques realitzades a la finca adjacent del número 21, 

però l'excavació va finalitzar a la cota de 3,5 m.s.n.m sense exhaurir 

l'estratigrafia.  

Fase I - Època tardoromana i altmedieval  

De cronologia tardoromana és la ceràmica residual associada a l'estrat més 

antic documentat però la seva datació s'ha de portar al segle XI per la 

presència d'un fons d'olla amb acabat brunyit i per un broc espatulat de sitra.  

Es tracta d'un potent paquet molt homogeni en quant a composició i sense cap 

element que permeti formular una hipòtesi entorn la seva formació. Per aquesta 

fase, els arqueòlegs que van intervenir a l'edifici del costat 14  plantegen la 

possibilitat d'un ús agrícola del terreny.  

Fase II - Època medieval (Segles XIV - XV)  

D'època medieval daten les principals estructures documentades durant la 

intervenció: una alfàbia encabida de forma vertical en un retall i una fossa 

sèptica o pou cec de planta rectangular, elements que es podrien relacionar 

amb una àrea d'emmagatzematge i sanejament.  

La fossa estava associada a un paviment de terra rubefactada amb cendres i 

carbons que, per característiques, cronologia i cotes, podria assimilar-se als 

paviments documentats durant la intervenció arqueològica feta l'any 2003 a 

l'adjacent número 23 del mateix carrer, i que es van associar a l'ús progressiu 

d'un gran casal d'origen gòtic 15.  

Fase III - Època Moderna (Segles XVI - XVIII)  

Al llarg dels segles sembla que es manté l'ús continu d'aquesta zona com a 

àrea de sanejament ja que es documenta una segona fossa sèptica del segle 

XVIII.  

 
                                                
14 CASAS, Joan (2006);  PIERA, Joan (2007) 
15 CASAS, Joan (2006) 
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Fase IV-  Època Contemporània (Segles XIX - XX)  

L'any 1859 es construí l'edifici actual i a aquesta data pertanyen el paviment de 

lloses de pedra de les cotxeres i el sistema de sanejament modern, que es van 

veure afectats al llarg del segle XX per reformes en els baixants i finalment, per 

construcció de l'ascensor que implica la present intervenció arqueològica.  

 

4.- MOTIVACIONS I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ  

Les motivacions per realitzar l'excavació arqueològica del sondeig de l'ascensor 

a la finca del carrer de la Princesa, 11 de Barcelona, és que aquesta es troba 

dins una “Zona d’Interès Arqueològic” i d'alt valor històric16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donat això i els antecedents arqueològics del sector, la previsió de localitzar 

estructures arqueològiques era fonamentada i per aquest motiu, des del Servei 

d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona, es va engegar el procés de 

recerca preventiva necessari per localitzar i documentar les possibles restes 

patrimonials que poguessin veure’s afectades per l’actuació urbanística, amb 

l’objectiu que marca la Llei 9/1993 del Patrimoni cultural català i el Decret 

78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.  
                                                
16 PIA. Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament  de Barcelona. (2018) 

Fig. 6.- Entrada de l’edifici del carrer Princesa 11. Font: Carles Navarro 
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Així mateix, l'edifici està inclòs al Catàleg Arquitectònic del Patrimoni Històric-

Artístic de la Ciutat de Barcelona de l’any 1979: conjunt del carrer de la 

Princesa i al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del 

Districte 1 – Sector Oriental, núm. d’element: 130/6, Nivell C, planejament 

12e(p)/12c(p) (identificador 880). Aquest edifici forma part de l’element conjunt 

amb el número d’identificador 1231, que correspon a les finques del carrer de la 

Princesa núms. 3b a 45, i 6 a 44, entre d’altres.  

5.- METODOLOGIA 

Les tasques de documentació arqueològica s’han desenvolupat seguint el 

mètode de registre de dades proposat per E.C. Harris i A. Carandini 17. Es 

tracta d’una metodologia sistemàtica que consisteix a registrar objectivament els 

estrats que s’exhumen, amb l’objectiu d’entendre’n la formació, delimitació i ordre 

de deposició. Per a fer-ho, es numera els estrats sota el nom d’unitat estratigràfica 

(U. E.), de manera que se’ls individualitza uns dels altres. Cada U.E. es registra en 

una fitxa on s’indiquen les dades que permeten la seva correcta identificació i 

descripció (ubicació en el jaciment, característiques físiques, posició física 

respecte a la resta d’U. E. del jaciment amb les quals es relaciona). En el procés 

d’intervenció s’anaren identificant, numerant i documentant totes les capes de 

terra diferenciades, registrant les UE’s a partir del número 100 en endavant.  

Aquest mètode també inclou la realització de material gràfic: planimetria d’una 

banda i fotografia de l’altra. La planimetria es concreta en plantes i seccions, 

les quals ens donen, respectivament, una visió diacrònica i una de sincrònica 

de les troballes realitzades. Pel que fa al material fotogràfic, s’ha realitzat el 

corresponent reportatge fotogràfic de tots els treballs realitzats i de cada una de 

les estructures localitzades per tal de deixar constància dels mateixos. 

Cal esmentar també el tractament que es dóna al material arqueològic, si 

n’apareix durant els treballs d’excavació (com és el cas del seguiment 

d’aquesta memòria). En primer lloc, es renta amb aigua (sempre que sigui 

possible per les característiques del material) i se sigla cada peça, per tal de 

deixar constància del seu lloc de procedència (la sigla consisteix en el codi del 
                                                
17 CARANDINI,A (1997); HARRIS, R. (1991) 
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jaciment –amb l’any– i la unitat estratigràfica a què pertany el material). I, en 

segon lloc, les peces preferents, és a dir, aquelles que tenen forma o una 

decoració prou important, es dibuixen i reben un número, per tal que quedin 

individualitzades.  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de la Princesa  núm.11. Districte de Ciutat 
Vella – Barcelona (Barcelonès) (Codi 064/19). 

 

 18 

6.- TREBALLS,  RESULTATS I INTERPRETACIÓ DE LES 
RESTES  

Els treballs arqueològics es van dur a terme entre els dies 3 i 21 de juny de 

2019 sota la direcció de l'arqueòleg Carles Navarro i Barberàn de l'empresa 

AGER ARQUEOLOGIA SL.  

Els treballs arqueològics han consistit en el rebaix de la caixa per a la 

construcció d’un fossat d’ascensor, afectant a una superfície de 2,00 x 1,35 

metres. La profunditat del fossat requerit per ubicar la caixa de l'ascensor era 

de dos metres per sota el paviment existent, que es trobava a 4,80 m s.n.m.  

 

L'excavació es va realitzar íntegrament de forma manual amb l'ajuda d'un 

martell hidràulic. Donat que algunes estructures documentades es veien 

afectades pel projecte de situació de l'ascensor es va sol·licitar el seu 

desmuntatge mitjançant l'informe preceptiu18.  

 

La intervenció va començat amb la retirada, mitjançant un martell elèctric i 

posteriorment de forma manual, d'un nivell de mosaic i de gres (UE.100), de 

mitjans del segle XX i que cobria la planta baixa de l'edifici. Per sota del qual es 

documentà un nivell d’ anivellament de morter (UE.101) i un nivell de formigó 

(UE.102). Posteriorment apareixia un anivellament de runa contemporània i 

sorres de color gris (UE.103),  molt heterogeni que s’estenia per tota l’àrea que 

ocupa el fossat de l’ascensor, amb una potència que variava entre els 0,60 m al 

sector nord i 1,50 m, el sector sud del fossat,  

Aquest estrat estava compost de restes de material constructiu (plàstics, restes 

tubs PVC, vidres, llaunes, etc.), fragments de ceràmica blava dels segles  XVII-

XIX, (plat d’ala d’orles diverses, plat amb motius d’arracada,), restes d’una 

motllura del segle XVIII-XIX, ceràmica vidriada, així com restes de vaixella de 

vidre, com peus de copes de vidre i altres elements de vidre. Tot fora del seu 

context estratigràfic i cronològic 

                                                
18 NAVARRO.C (2019). Informe  de tractament de restes arqueològiques a la intervenció del carrer de la princesa, 11 

Ciutat Vella, Barcelona. 14 de juny del 2019. 
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Aquest nivell de rebliment però cobria les diverses estructures localitzades 

durant l’obertura del fossat. Entre elles, la més moderna d'aquestes era una 

claveguera feta en PVC de 200 mm de diàmetre (UE.106) actualment en ús.  

L’origen d’aquest nivell de runa (UE.103) podria ser l’anivellament efectuat en 

aquest indret, desprès d’una una explosió de gas que va afectar la planta baixa 

d’aquest immoble, el dia 3 de juliol de 196919. De resultes de l’explosió sembla 

ser que va quedar força malmès el subsòl de la planta baixa. Creiem que 

l’explosió va afectar a la claveguera UE.104-109, feta de pedres, 

majoritàriament treballades i aprofitades d’altres paraments, lligades amb 

morter de calç, que correspondria a la xarxa de desguàs de la finca en el 

moment de la seva construcció l’ any 1895. Arran de l’explosió es produeix el 

seu desmuntatge parcial i es substituïda per la claveguera moderna UE.106.  

Segurament la claveguera  (UE.104-109) correspondria a la xarxa de desguàs 

de la finca en el moment de la seva construcció. La claveguera tenia una solera 

(UE.105-148) de maons de 0,30 x 0,15 x 0,04 m; lligats també amb morter i 

amb pendent oest-est. D’aquesta claveguera no es conservava la coberta, te 

una secció visible de 1,50 m de llarg, una amplada interior entre murs de 0,40 

cm i una alçada variable (UE.104) de 0,57 cm en la part mes alta i de  0,15 cm 

en la part més baixa (UE.109). La claveguera estava amortitzada a la part 

inferior per un nivell de sorra i llims  de color negra (UE.107-149).  

                                                
19 Comunicació verbal dels veïns 

Fig.7.- Ubicació del fossat de l’ascensor a la planta baixa Font: Carles Navarro 

UE.103 
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Es van documentar obres de sanejament anteriors. Concretament, que la 

claveguera UE.104-109, corresponia a una modificació o reforma d’una 

claveguera anterior (UE.104-141), possiblement dels voltants de 1857, quan es 

construeix l’edifici actual. 

Com l’anterior claveguera, te una secció visible, en el perfil, de 1,50 m de llarg, 

una amplada interior entre murs  UE.104-141 de 0,47 cm i una alçada de 0,80 

cm. La claveguera tenia una solera (UE.142) de rajols, lligats també amb 

morter i pendent oest-est i estava amortitzada a la part inferior per un nivell de 

sorra de color negra (UE.143-147).  

 

 

  

 

UE.104 

UE.105 

UE.109 
UE.106 

UE.113 

Fig.8.- Vista zenital del clavegueram del segle XIX UE.104-109. Font: Carles Navarro 
 

Figs. 9-10Vista general del del clavegueram del segle XIX 
UE.104-109 i UE.104-141. Paret est, mur perimetral UE.135.             
Font: Carles Navarro 
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Aquesta modificació i o reforma consisteix en una reducció tant de l’amplada 

com de l’alçada de la claveguera. De la primera claveguera, es conserva el mur 

de pedres UE.104, mentre que es redueix la seva amplada amb la instal·lació 

d’un nou mur de pedres UE.109, a l’interior de la claveguera.  Aquest nou mur 

estava fet de pedres, majoritàriament treballades i aprofitades d’altres 

paraments, lligades amb morter de calç. Durant la seva construcció s’instal·là 

una nova solera (UE.105-148), feta de maons, substituint a l’UE.142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’excavació d’aquestes dues clavegueres i degut a la poca estabilitat i 

compactació de l’estrat UE.103, es va produir un esllavissament d’aquest estrat 

en la part sud del fossat. Això va provocar que quedes al descobert uns murs 

de pedra perimetrals (UE.133, 135, 137, 139), que coincideixen al el perfil sud 

del fossat. Es tracta de murs fets de pedres regulars i algú maó amb lligadura 

de morter blanc de calç, algunes de les pedres presenten restes de arrebossat. 

Segurament construïts amb la tècnica de encofrat perdut. Aquests murs 

delimitaven un espai de 2,90 x 2,10 m i una amplada aproximada de 0,60 m i 

una alçada de 2,00 m, que s’estén més enllà de la cota d’obra a 2,80.s.n.m.m. 

Aquest espai podria correspondre a un pati de llums, segurament de l’edifici de 

1857 i que en Garriga i Roca ja reflexa en els seus Quarterons de 1860. 

Fig. 11.- Vista general del clavegueram 
del segle XIX UE.104-109 i UE.104-141. 
Paret oest, mur perimetral UE.139.         
Font: Carles Navarro 
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Fig. 12.- Vista general del clavegueram UE.106 i de 
l’esllavisada de l’UE.103. Al fons mur perimetral 
UE.138.Font: Carles Navarro 
 

Figs.  13 a 16.- Vista general dels 
murs perimetrals. UE.133, nord 
UE.135, est 
UE.137, sud 
UE.139, oest 
Font: Carles Navarro 
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Hem de remarcar que els murs est i oest (UE.135 i 139), estaven retallats  

parcialment per les dues clavegueres localitzades anteriorment (UE.104-109)  i 

(UE.104-141).  

Cal dir que tota la resta d’estructures localitzades en l’excavació del fossat de 

l’ascensor, concretament quatre claveguerams (UE.113-118), (UE.110), 

(UE.113-122), (UE.122-126)  i un mur (UE.126), van estat retallades i espoliats 

parcialment, al nord pel mur perimetral UE.133, i al sud per la claveguera  

UE.104-109.  

 

 

 

 

 

 

 

El clavegueram (UE.113-119),  era fet de maons en pla i lligats amb morter de 

calç, i la seva construcció podria correspondre a finals del segle XVIII principis 

del S.XIX. Tenia una llargada de 1,50 metres, una amplada de murs de 0,15 cm 

i una alçada conservada de 0,25 cm. L’amplada interior entre murs era de 0,40 

cm, amb una pendent nord-sud. D’aquesta claveguera no es conservava la 

coberta. La claveguera estava amortitzada a la part interior per un nivell llimós 

de color blanc (UE.108) i per un nivell sorrenc negrós (UE.119) que en alguns 

indrets es barrejaven ambdós estrats. En aquest darrer estrat  es van localitzat 

fragments de ceràmica vidrada i ceràmica blanca pisa del segle XVIII. A la part 

sud de la claveguera, es va documentar les restes d’una solera de maons 

(UE.120), molt esmicolada i les restes del seu nivell de preparació (UE.114), fet 

de morter blanc, amb una potència de 0,10 m, on va aparèixer les restes de 

dues aixetes de bronze, molt concrecionades i una moneda, però el seu estat 

 Fig. 17.- Vistes de les diverses estructures aparegudes dins el fossat de l’ascensor: 
UE.113-118, UE.110, mur UE.122 i solera  UE.123.  Font: Carles Navarro 
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impossibilita una adscripció cronològica, ja que caldria restaurar-la. 

Una altra de les estructures localitzades a la intervenció, i que estava coberta 

per l’estrat UE.103, corresponent a les restes d’un petit clavegueró UE.110, fet 

de maons lligats en pla amb morter blanc de calç, localitzat en el perfil nord  

(UE.133), del fossat amb una secció interior de 0,20 m d’alt i 0,15 m d’amplada. 

Amb les restes de la coberta (UE.112) i de la solera (UE.111), ambdues fetes 

de maons. Amb una pendent nord-sud. La claveguera estava amortitzada a la 

part interior (UE.117), per un nivell de matriu sorrenca de color gris molt 

heterogeni. Però desconeixem els motius que van provocar el seu desmuntatge 

i on evacuaven les seves aigües. A destacar que aquest clavegueró 

descansava sobre les restes muraries d’UE.122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altra estructura apareguda, son les restes d’un mur (UE.122) fet de pedres 

irregulars, lligades amb morter blanc de calç molt degradat i les restes d’una 

possible solera feta de maons (UE.123), localitzat a la seva cara est, a tocar de 

l’UE.113. La secció visible del mur UE.122, te una llargada de 0,70 m i una 

alçada màxima de 0,45 m i la seva amplada és 0,25-0,30 m. Podria tractar-se 

de les restes d’un antic clavegueram afectat a mitjans del segle XIX, per la 

construcció del clavegueram UE.113-119. 

 Fig.18.- Vista del clavegueró UE.110.  Font: Carles Navarro 
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Es tracta d’una estructura amb una doble afectació. En un primer moment, la 

seva cara est, per la construcció de la claveguera UE.113-118 i en 

conseqüència  part del mur UE.122 i la solera UE.123, son desmuntats i 

retallats (UE.129), per la construcció, concretament del mur de maons UE.113. 

En posterioritat i durant la construcció de la claveguera UE.104-141,  el mur 

UE.122, queda afectat i retallat (UE.128) en la seva part sud. Amb una pendent 

nord-sud. La claveguera estava amortitzada a la part interior (UE.121), per un 

nivell de rebliment de matriu sorrenc-argilós de color negra molt homogeni i 

plàstic, localitzat entre  els murs UE.113 i 122, amb una potència de 0,24 m. En 

aquest estrat es van localitzar fragments de ceràmica vidrada de dol, del segle 

XVIII-XIX.  

El mur UE.122, en el seu costat oest formaria part d’un nou clavegueram, 

juntament amb el mur UE.132. Aquest darrer es fet de pedres irregulars, 

lligades amb morter blanc de calç molt degradat. La secció visible del mur 

UE.132, te una llargada de 0,90 m, una alçada màxima de 0,40 m i la seva 

amplada és 0,15 m. Amb una pendent nord-sud. Curiosament com la solera 

aprofitaria el coronament del mur UE.126. La claveguera estava amortitzada a 

la part interior per un estrat UE.131, format per argiles de matriu sorrenca de  

color negra molt homogeni i plàstic, amb una potència de 0,40/45 m. d’alt per 

0,30 m d’ampla. Durant la seva excavació no van aparèixer restes de material 

UE.113 

UE.108 

UE.122 

UE.123 

 Fig.19.- Vistes de les diverses estructures aparegudes dins el fossat de 
l’ascensor: UE.113, mur UE.122 i la solera UE.123.  Font: Carles Navarro 
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ceràmic, que ens poguessin situar cronològicament aquesta estructura. Però 

tenint en compte, que s’assenten sobre el mur (UE.126), podríem situar a 

aquesta estructura en un moment, entre finals del segle XVIII i principis del 

segle XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mur UE.12620, està fet de pedres lligades amb morter de calç. La seva 

secció visible te una llargada de 1,00 m i una alçada màxima de 0,60 m i la 

seva amplada és 0,70 m. Tot ell està lligat amb morter de calç. Tenia una 

direcció nord-sud. La seva secció nord estava retallada pel mur perimetral 

UE.133, mentre que al seu costat oest, el mur perimetral UE.139, se l’ 

entregava. 

Al no tenir cap referència cronològica, per la manca de material ceràmic durant 

la seva excavació, per poder situar el mur, es va fer un sondeig de 0,70 x 0,40 

x 0,25 m., en la seva base de la cara est. Concretament es va baixar fins a una 

profunditat de 2,35 m ( la cota d’obra es de 2,00 m de profunditat). Hem de 

remarcar que durant l’excavació d’aquest sondeig tampoc van aparèixer cap 

                                                
20 NAVARRO.C (2019). Informe  de tractament de restes arqueològiques a la intervenció del carrer de la 
princesa, 11 Ciutat Vella, Barcelona. 14 de juny del 2019. 

Figs. 20-21.- Foto esquerra: Vistes dels  murs UE.122 i 126. Foto dreta: 
Claveguera UE.122-132 i mur UE.126.  Font: Carles Navarro 
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mena de restes materials, que ens ajudessin a situar cronològicament aquesta 

estructura. 

El mur UE.126, va aparèixer a una cota de 1,50 m del nivell d’ús i s’acabava a 

una profunditat de 2,10 m. Descansava sobre un nivell de sorres marrons 

(UE.127) amb restes de morter molt disgregat, aquest nivell s’estenia, per sota 

del nivell sorrenc negre (UE.125) molt plàstic que s’havia localitzat per sota de 

les clavegueres (UE.104, 109, 113 i 119), ambdues del segle XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com hem comentat anteriorment, no  ha aparegut cap resta material per poder 

situar cronològicament les dues estructures, el clavegueram UE.122-132 i el 

mur UE.126,  però si podem dir que segurament es tracta d’una estructura 

anterior a la construcció de la finca que ens ocupa, 1857 en una primera fase i 

1895 en una segona fase.  

 

 

L'obertura del fossat per la instal·lació d’un ascensor a la planta baixa de la 

UE.122 

UE.126 

UE.127 

UE.131 

UE.129 

UE.122 

UE.110 
UE.133 

UE.108 

UE.125 

UE.126 

UE.139 

UE.132 

UE.126 

Fig. 23-24.- Foto esquerra: Vistes de a claveguera UE.122-132 i mur UE.126.   
Foto dreta: Vista general de les estructures UE.122-132, UE.126 i diversos estrats   
Font: Carles Navarro 

UE.131 

UE.134 
UE.117 

UE.126 
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finca del carrer de la Princesa número 11 de Barcelona, ha permès documentar 

restes arqueològiques que defineixen, com a mínim, tres fases d'ocupació des 

d'època moderna fins l'actualitat.  

És molt probable que existeixen restes anteriors, donats els resultats de les 

intervencions arqueològiques realitzades a la finca adjacent del número, 19 i 

21, però l'excavació va finalitzar a la cota de 2,80 m.s.n.m sense exhaurir 

l'estratigrafia.  

FASE 1 (S.XVII-XVIII) 
 
D’època moderna daten les restes del mur UE.126, del que desconeixem la 

seva funcionalitat. Amb una direcció nord-sud i estava retallat en la seva secció 

nord, pel mur perimetral UE.133. 
Així mateix les restes del clavegueram UE.122-132, són d’aquest període, una 

vegada el mur UE.126, ha perdut la seva funcionalitat primària, s’aprofita el  

coronament superior del mur UE.126  com a solera.  
La solera UE.123, podria formar part de les restes d’un altre clavegueram, amb 

una paret UE.122 i l’altra desmuntada durant la construcció d’UE.113-118, a 

principis del S.XIX. El fet de tenir aquestes dues clavegueres ens pot portar a 

pensar que estem davant d’una zona habilitada com a àrea de sanejament. 

Només podem dir que es tracta d’estructures anteriors a la construcció de la 

finca del carrer Princesa, 11. Ja que durant l’excavació del fossat i del sondeig 

a la base de l’esmentat mur, no han aparegut restes materials que ens situen 

cronològicament aquestes estructures.  

Per tant, en vista dels resultats, només ens podem limitar a dir que segurament 

el mur UE.126, podrien ser les restes estructurals d’una dependència, 

pertanyent a algun moment del segle XVIII i anterior a la construcció de la finca 

actual, en primera instancia a l’any 1857 i posteriorment reformat  l’any 1895. 

 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de la Princesa  núm.11. Districte de Ciutat 
Vella – Barcelona (Barcelonès) (Codi 064/19). 

 

 29 

FASE 2 (S.XIX) 
 
Al llarg dels segles sembla que es manté l'ús continu d'aquesta zona com a 

àrea de sanejament ja que es documenten dos clavegueram més, fruit de dues 

reformes de l’habitatge en qüestió. 

Principis del S.XIX. 

L’edifici d’habitatges del carrer de la Princesa, núm. 11, es conegut com Casa 

Salvi Noguera, construït l’any 1857 com edifici residencial, per Jeroni Granell i 

Barrera, fruit de la reforma d'una construcció anterior, de la que deurien formar 

part de la xarxa de sanejament les clavegueres UE.110 i UE.113-119 

Concretament per la construcció de l’UE.113-119, retallen la solera UE.123, el 

probable mur paral·lel a l’UE.122, i es desmunta parcialment el mur UE.126.  

Segurament en un moment del principi del segle XIX, anterior a 1860, es 

construeixen els murs perimetrals UE.133, 135, 137, 139, com queda reflectit 

en els Quarteró de Garriga i Roca (1860), i escapcen a les clavegueres abans 

mencionades, que en aquests moments perdrien la seva funcionalitat primària. 

Aquestes clavegueres seran substituïdes per una de nova, concretament 

UE.104-141, que retallarà els murs perifèrics UE.135 i 139. 

Finals del S.XIX. 
A finals d’aquest període, l’any 1895, es produeix una nova reforma estructural 

de l’edifici d’habitatges del carrer de la Princesa, núm. 11, construït l’any 1857, i 

que comportaria una nova modificació del sistema de sanejament. En aquest 

cas es modifica l’amplada i l’alçada del clavegueram UE.104.141, amb la 

instal·lació d’una nova paret de pedres l’UE.109 (molt treballades) a l’interior de 

la claveguera i al mateix temps es construeix una nova solera, UE.105. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

141 

106 109 
139 

104-109 

106 
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FASE 3 (S.XX) 
 
Com hem dit l'any 1895 es construí l'edifici actual i a aquesta data pertany la 

claveguera UE-104-109. Però com a conseqüència d’una explosió de gas, el 

dia 3 de juliol de 1969, va resultar afectada la planta baixa d’aquest immoble. 

De resultes de l’explosió sembla ser que va quedar força malmès el subsòl de 

la planta baixa. En aquestes dates hauríem de situar la construcció de la 

claveguera de PVC (UE.106), i en ús actualment, per substituir la claveguera 

UE.104-109, que com a conseqüència de la deflagració de gas, deuria resultar 

bastant malmesa i a la que s’amortitza parcialment el seu interior amb restes de 

material constructiu utilitzat per la construcció de la nova claveguera de PVC. 

D’aquesta manera s’explica i s’entén l’anivellament de runa contemporània 

(UE.103) que cobria tota la superfície del fossat de l’ascensor. 

 

Com hem dit, aquest sistema de sanejament instal·lat l‘any 1895, es va veure 

afectat mitjans del segle XX per reformes en el sistema de sanejament modern 

i finalment, per construcció de l'ascensor que implica la present intervenció 

arqueològica.  

 

 

 

135 104-141 

Figs. 25-26-27.- Diverses vistes del fossat de l’ascensor: 
Foto esquerra: desmuntatge total UE.122-126. Font: Carles Navarro 
Foto centre: Preparació del planxé de formigó del fossat. Font: Georges Ciprian. Grup Senza 
Foto dreta: Fossat de l’ascensor amb les parets de gero. Font: Georges Ciprian. Grup Senza 
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7.-  CONCLUSIONS  

Els resultats de la intervenció arqueològica efectuats als baixos de l'edifici del 

carrer Princesa número 11 amb motiu de la instal·lació d'un ascensor, son 

positius, documentant-se restes muraries i claveguerams des de el segle XVII 

fins l'actualitat.  

La datació de les estructures localitzades, fins a una cota de 2,80 m.s.n.m. es 

situa a cavall entre els segles XVII i XIX. Aquesta cronologia i la tipologia del 

clavegueram com sanejament d'ús domèstic, es poden relacionar directament 

amb el procés de creixement i desenvolupament urbanístic del barri de la 

Ribera, iniciat al segle XIII i consolidat al llarg dels segles fins als nostres dies. 
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ANNEX 1. RESOLUCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA 
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ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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LLISTAT DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
 

CODI NÚM DESCRIPCIÓ 
064/19 001 Façana edifici carrer princesa núm.11 
064/19 002 Façana edifici carrer princesa núm.11 
064/19 003 Vista general planta fossat ascensor 
064/19 004 Vista general claveguera  UE.104-109  i UE.106 
064/19 005 Vista general clavegueró UE.110 
064/19 006 Vista dels obrers rebaixant el fossat de l’ascensor 
064/19 007 Vista general claveguera  UE.104-109,UE.105  i UE.106 
064/19 008 Detall solera UE.105 
064/19 009 Detall claveguera  UE.104-109,UE.105  i UE.106 
064/19 010 Detall mur UE.109 
064/19 011 Detall mur UE.109 
064/19 012 Detall mur UE.104 
064/19 013 Detall mur UE.104 
064/19 014 Desmuntatge clavegueram UE.104-109 
064/19 015 Vista general claveguera  UE.113-118  i UE.110 
064/19 016 Vista general reompliment UE.103, paret nord fossat 
064/19 017 Vista general reompliment UE.103, paret oest fossat 
064/19 018 Vista general reompliment UE.103, paret est fossat 
064/19 019 Vista general UE.110, UE.113, UE.122, UE.123 
064/19 020 Detall mur UE.110, UE.113, UE.122, UE.123 
064/19 021 Detall mur UE.110, UE.113, UE.122, UE.123 
064/19 022 Detall solera UE.123 
064/19 023 Detall solera UE.123 
064/19 024 Vista general UE.113, UE.122, UE.123 
064/19 025 Claveguera UE.113-118. Detall solera UE.120 i rebliment UE.108 
064/19 026 Claveguera UE.113-118. Detall solera UE.120 i rebliment UE.108 
064/19 027 Claveguera UE.113-118. 
064/19 028 Detall mur UE.122 
064/19 029 Vista general UE.122, clavegueró UE.110 i mur UE.113 
064/19 030 Vista general treballs fossat ascensor 
064/19 031 Vista general perfil nord fossat i UE.110, UE.113 i mur UE.122 
064/19 032 Vista general perfil nord fossat i UE.110, UE.113 i mur UE.122 
064/19 033 Vista general fossat. UE.110, UE.113-118 mur UE.122 
064/19 034 Vista reompliment UE.103 i afectació de UE.106 a la paret oest fossat 
064/19 035 Detall clavegueró UE.110 
064/19 036 Detall clavegueró UE.110 
064/19 037 Desmuntatge parcial clavegueram UE.104-109 
064/19 038 Vista general mur UE.122 i UE.126 
064/19 039 Detall base mur UE.126 i estrat UE.127 
064/19 040 Vista general mur UE.122 i UE.126 
064/19 041 Vista general mur UE.126 
064/19 042 Vista general mur UE.122 i UE.126 (solera) 
064/19 043 Vista general desprès desmuntatge parcial clavegueram UE.104-109 
064/19 044 Vista general desmuntatge clavegueram UE.104-109 
064/19 045 Vista general desmuntatge clavegueram UE.104-109 
064/19 046 Vista general fossat amb el buidatge d’UE.103 al sector sud  
064/19 047 Vista zenital fossat amb el buidatge d’UE.103 al sector sud 
064/19 048 Vista sector sud del fossat, amb l’esllavissada d’UE.103  
064/19 049 Vista sector sud del fossat, amb l’esllavissada d’UE.103 
064/19 050 Detall sector sud del fossat, esllavissada d’UE.103 al fons UE.137 
064/19 051 Detall sector sud del fossat, mur perimetral UE.137 
064/19 052 Detall sector sud del fossat, mur perimetral UE.137 
064/19 033 Detall sector sud del fossat, mur perimetral UE.137 
064/19 054 Detall sector est del fossat, mur perimetral UE.135 
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064/19 055 Detall sector est del fossat, mur perimetral UE.135 
064/19 056 Detall UE.122-132 i mur UE.126. Clavegueró UE.110, murs UE.133-139 
064/19 057 Detall sector sud del fossat, mur perimetral UE.137 
064/19 058 Detall sector sud del fossat, mur perimetral UE.137 
064/19 059 Detall sector sud del fossat, mur perimetral UE.137 
064/19 060 Detall sector oest del fossat, mur perimetral UE.139 
064/19 061 Detall sector oest del fossat, mur perimetral UE.139 i claveguera UE.104-141 
064/19 062 Detall sector oest del fossat, mur perimetral UE.139  
064/19 063 Vista general oest del fossat, mur perimetral UE.139, UE.110, UE.122-132 
064/19 064 Detall sector est del fossat, mur perimetral UE.135, restes encofrat perdut 
064/19 065 Detall sector est del fossat, mur perimetral UE.135 i claveguera UE.104-141 
064/19 066 Detall sector est del fossat, claveguera UE.104-141 
064/19 067 Detall claveguera UE.104-109, soleres UE.105 i UE.142. Reompliments UE.107 i  UE.147 
064/19 068 Detall sector nord fossat, mur perimetral UE.133. Reompliments UE.108 i UE.125 
064/19 069 Detall sector nord fossat, mur perimetral UE.133.  Clavegueró UE.110. Mur UE.126. 

Reompliments UE.108 i UE.125 i clavegueram UE.122-132 i  
064/19 070 Detall clavegueró UE.110. 
064/19 071 Vista zenital claveguera UE.122-132 i la solera mur UE.126 
064/19 072 Vista general claveguera UE.122-132 i la solera mur UE.126. Clavegueró UE.110 
064/19 073 Vista general claveguera UE.122-132 i la solera mur UE.126. Clavegueró UE.110 i UE.106 
064/19 074 Vista zenital claveguera UE.122-132 i la solera mur UE.126 
064/19 075 Vista zenital claveguera UE.122-132 i la solera mur UE.126 i mur perimetral UE.139 
064/19 076 Vista general sector sud fossat, desenrunant esllavissada UE.103 
064/19 077 Desmuntatge claveguera UE.122-132 i mur UE.126 
064/19 078 Desmuntatge claveguera UE.122-132 i mur UE.126 
064/19 079 Desmuntatge claveguera UE.122-132 i mur UE.126 
064/19 080 Desmuntatge claveguera UE.122-132 i mur UE.126 
064/19 081 Desmuntatge claveguera UE.122-132 i mur UE.126 
064/19 082 Desmuntatge claveguera UE.122-132 i mur UE.126 
064/19 083 Vista del fossat de l’ascensor sense cap estructura 
064/19 084 Vista del fossat de l’ascensor sense cap estructura 
064/19 085 Vista del fossat de l’ascensor sense cap estructura 
064/19 086 Vista zenital fossat ascensor per la construcció del planxé de formigó (foto: George Ciprian) 
064/19 087 Vista general  construcció fossat ascensor (foto: George Ciprian) 
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ANNEX 3. REPERTORI UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 100 
Codi: 064/19                   Cronologia: XX 

DEFINICIÓ : Estructura 

DESCRIPCIÓ  Paviment entrada de la finca format per un enrajolat  mixta a trencajunt  ( tova de 
0,25 x 0,25 x 0,04 m) i de punta (rajola de gres de 0,30 x0,30 x 0,02 m) 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 101 
Codi: 064/19   Cronologia: XX 

DEFINICIÓ : Estrat  

DESCRIPCIÓ  Nivell de preparació  del paviment en ús fet de morter de 0,03 m 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 102 És cobert per 100 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 102 
Ref. 064/19   Cronologia: XX 

DEFINICIÓ : Estrat  

DESCRIPCIÓ  Nivell de formigó de potencia variable amb un màxim de 0,28 m de gruix, amb 
restes de pedres irregulars i maons en pla. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 103 És cobert per 102 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 103 
Codi: 064/19                   Cronologia: XX 

DEFINICIÓ : Estrat 

DESCRIPCIÓ  Rebliment de runa moderna amb restes de material constructiu, plàstics amb 
bossades de sorres de color gris i marró, que cobria tot el fossat de l’ascensor amb 
una potència variable d’entre 0,90 i 1 metre. Nivell molt heterogeni. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

Ceràmica blava, ceràmica vidriada, peus de copes de vidre 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 104, 106,109, 112, 113, 

118, 121 
És cobert per 102 

Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 104 
Codi: 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura - clavegueram  UE.104-109. En desús en el moment de la 
intervenció 

DESCRIPCIÓ  Mur de pedres treballades i fragments de maons lligats amb morter blanc de calç 
amb una llargada de 1,50 m, una amplada de 0,40 m i una alçada de 0,50 m 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 107 
Cobreix a  És cobert per 103 
Talla a 113, 118, 122, 126 Tallat per 135, 139 
Es recolza a  Se li recolza  108, 119,143, 

144 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega 105 
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 105 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura - clavegueram  UE.104-109. En desús en el moment de la 
intervenció 

DESCRIPCIÓ  Solera de maons amb pla i lligadura de morter de calç amb pendent oest-est, amb 
una longitud de 1,50m per 0,30 d’ampla i 0,05 m de gruix. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a 148 Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 143 És cobert per 107 
Talla a  Tallat per 135 
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a 104, 109 Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 106 
Codi: 064/19   Cronologia: XX 

DEFINICIÓ : Estructura – clavegueram. En servei en el moment de la intervenció 

DESCRIPCIÓ  Col·lector de tub de PVC de 200 mm de diàmetre, de 1,50 metres de llargada, amb 
pendent  
 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 103 
Talla a 109, 136, 139 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 107 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat rebliment clavegueram. En desús en el moment de la intervenció 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment sorrenc de color marró molt homogeni de 0,15 m de potència 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a 149 Equivalent a  
Rebleix a 104-109 És reblert per  
Cobreix a 105 És cobert per 103 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 104-109 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 108 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat rebliment clavegueram. En desús en el moment de la intervenció 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment llimós i plàstic de color blanc molt homogeni de 0,30 m de 
potència, localitzat a la part nord del clavegueram 113-118. A la part sud, es 
barreja amb el nivell 119. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a 119 
Rebleix a 113-118 És reblert per  
Cobreix a 120 És cobert per 103 
Talla a  Tallat per 104 
Es recolza a 113-118 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 109 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura – clavegueram UE.104-109. En desús en el moment de la 
intervenció 

DESCRIPCIÓ  Mur de pedres treballades lligades amb morter blanc de calç amb una llargada de 
1,20 m, una amplada de 0,15 m i una alçada de 0,15 m 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 107 
Cobreix a  És cobert per 103, 144 
Talla a  Tallat per 106, 135, 139 
Es recolza a 144 Se li recolza 119,143 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega 105, 142 
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 110 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura - clavegueram solidari UE.104-109 

DESCRIPCIÓ  Parets del clavegueram fet de maons de cantell lligats amb morter blanc de calç, 
de 0,30 x 0,15 x 0,05 m, localitzat al perfil nord del fossat ascensor. La seva caixa 
interior es de 0,20 x 0,15 m. Clavegueram solidaria mb els murs UE.104-109, 
sense connexió física actual. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 117 
Cobreix a  És cobert per 103, 112 
Talla a  Tallat per 133 
Es recolza a 111 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 111 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura - clavegueram solidari UE.104-109 

DESCRIPCIÓ  Solera de maons amb pla i lligadura de morter de calç amb pendent nord- sud 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 117 
Cobreix a  És cobert per 103 
Talla a  Tallat per 133 
Es recolza a 122 Se li recolza 110 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 112 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura - clavegueram solidari UE.104-109 

DESCRIPCIÓ  Coberta claveguera UE.110, fet amb dues fileres de maons en pla de 0,30 x 0,15 x 
0,05 m. i lligats amb morter blanc de calç. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 117 
Cobreix a 110 És cobert per 103 
Talla a  Tallat per 133 
Es recolza a 110 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 113 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura – clavegueram UE.113-118. En desús en el moment de la 
intervenció 

DESCRIPCIÓ  Paret de clavegueram fet de maons en pla lligats amb morter blanc de calç amb 
una llargada de 1,50 m, una amplada de 0,15 m i una alçada  conservada de de 
0,20 m 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 108, 119 
Cobreix a  És cobert per 103 
Talla a 121, 123 Tallat per 104, 105, 

109,133 
Es recolza a 125 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega 120 
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 114 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat - clavegueram UE.113-118. En desús en el moment de la intervenció 

DESCRIPCIÓ  Nivell de preparació de la solera clavegueram UE.120 fet de morter blanc, amb una 
potència de 0,10 m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

Moneda i aixetes de bronze 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 119, 120 
Talla a  Tallat per 104, 105, 

109,133 
Es recolza a 125 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 115 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment de matriu sorrenca de color gris molt heterogènia, amb restes 
de morter, situat al sud del fossat, situat per sota UE.103, entre mur UE.109 i el 
mur perimetral UE.138, amb una potència de 0,60 m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a 130 Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 127 És cobert per 103 , 125 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 135, 138, 139 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 116 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Negatiu - retall 

DESCRIPCIÓ  Rasa de construcció de la claveguera U.E.104-109.  

 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 104, 109, 141 
Cobreix a  És cobert per  
Talla a  Tallat per 135 
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 117 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat - clavegueram solidari UE.110 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment de matriu sorrenca de color gris molt heterogeni.  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a 110 És reblert per  
Cobreix a 111 És cobert per  
Talla a  Tallat per 133 
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 118 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura – clavegueram UE.113-118. En desús en el moment de la 
intervenció 

DESCRIPCIÓ  Paret de clavegueram fet de maons en pla lligats amb morter blanc de calç amb 
una llargada de 1,55 m, una amplada de 0,15 m i una alçada  conservada de de 
0,20 m 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 108, 119 
Cobreix a  És cobert per 103 
Talla a 121, 123 Tallat per 104, 105, 

109,133 
Es recolza a 125 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega 120 
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 119 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat - clavegueram UE.113-118 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment de matriu sorrenca de color negra molt homogeni i plàstic, 
localitzat a la secció sud del clavegueram, per sota de UE.104., amb una potència 
de 0,20 m.  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

Ceràmica blanca pisa 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a 113, 118 És reblert per  
Cobreix a 115, 125, 130 És cobert per 104,105, 109 
Talla a  Tallat per 138 
Es recolza a  Se li recolza 120 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 120 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura – clavegueram UE.113-118 

DESCRIPCIÓ  Solera de maons amb pla i lligadura de morter de calç amb pendent nord- sud, molt 
deteriorada 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 119 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 121 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment de matriu sorrenc-argilós de color negra molt homogeni i plàstic, 
localitzat entre  els murs UE.113 i 122, amb una potència de 0,24 m; i entre el mur 
132 i el mur perimetral 139, amb una potència de 0,55 m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

Ceràmica de dol 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 123, 126 És cobert per 103 
Talla a  Tallat per 113, 133, 139 
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a 122, 132 Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 122 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura – clavegueram UE.122-132 

DESCRIPCIÓ  Restes d’un  mur de clavegueram fet de pedra lligat amb morter molt blanc de calç 
molt degradat. La part visible està formada per tres pedres regulars, amb una 
llargada de 0,60 m i una alçada de 0,40 m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 131 
Cobreix a  És cobert per 103 
Talla a  Tallat per 104, 133 
Es recolza a 126 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega 123 
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 123 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura – clavegueram UE.122- ? 

DESCRIPCIÓ  Solera de maons amb pla de 0,30 x 0,15 x 0,05 m,  i lligadura de morter de calç 
amb pendent nord- sud, mot deteriorada 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a 122 És reblert per  
Cobreix a 124 És cobert per 121 
Talla a  Tallat per 113 
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a 122 Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 124 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat - clavegueram UE.122- ?. En desús en el moment de la intervenció 

DESCRIPCIÓ  Nivell de preparació de la solera clavegueram UE.123 fet de morter marró amb 
textura sorrenca, amb una potència de 0,08 - 0,10 m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 125 És cobert per 123 
Talla a  Tallat per 113 
Es recolza a 122 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 125 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat 

DESCRIPCIÓ  Rebliment de matriu sorrenca de color negrós, amb una potencia de 0,70 m, situat 
per sota UE.113-118, fins el límit de la fonamentació de la claveguera UE.104-109. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 127 És cobert per 113,114, 118, 

119 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 126 Se li recolza 104, 141, 142 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a 126, 133, 135, 138 Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 126 
Ref. 064/19   Cronologia: XVII-XVIII 

DEFINICIÓ : Estructura - Mur 

DESCRIPCIÓ  Restes d’un mur fet de pedres irregulars lligat amb morter blanc de calç. Te una 
secció visible de 0,90 m de llarg x 0,80 m de ampla i una alçada de de 0,65 m. 
Posteriorment aprofitat com solera del clavegueram UE.122-132 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 131 
Cobreix a  És cobert per  
Talla a  Tallat per 104, 133 
Es recolza a  Se li recolza 110, 111,132 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega 125 
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 127 
Ref. 064/19   Cronologia: XVII-XVIII 

DEFINICIÓ : Estrat 

DESCRIPCIÓ  Rebliment de matriu sorrenca color marró fosc, localitzat en un sondeig sota 
UE.126. amb una potència de 0,25 m, que s’estén més enllà de la cota d’obra a 
2,80 m.s.n.m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 125, 126 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 128 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Negatiu - retall 

DESCRIPCIÓ  Retall del desmuntatge de UE.126 per la construcció de la claveguera U.E.104-
109. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 125 
Talla a 122, 26 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 129 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Negatiu - retall 

DESCRIPCIÓ  Retall del desmuntatge de UE.122 per la construcció de la claveguera U.E.113-118 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 125, 115, 130 
Talla a 122, 126 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 130 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment de matriu sorrenca de color gris molt heterogènia, amb restes 
de morter, situat al sud del fossat, situat per sota UE.103, entre mur UE.109 i el 
mur perimetral UE.137, amb una potència de 0,60 m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a 115 Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 127 És cobert per 103 , 125 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 135, 137, 139 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 131 
Ref. 064/19   Cronologia: XVII-XVIII 

DEFINICIÓ : Estrat - clavegueram UE.122- 132.  En desús en el moment de la intervenció 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment de matriu sorrenc-argilós de color negra molt homogeni i plàstic, 
localitzat entre  els murs UE.122 i 132, amb una potència de 0,24 m; i entre el mur 
132 i el mur perimetral 139, amb una potència de 0,40 m. d’alt per 0,30 m d’ampla. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 126 És cobert per 121 
Talla a  Tallat per 104, 133 
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a 122,132 Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 132 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura – clavegueram UE.122-132 

DESCRIPCIÓ  Restes d’un  mur clavegueram, molt degradat, fet de pedra irregular lligat amb 
morter molt blanc de calç molt degradat, amb una llargada de 0,90 m, una amplada 
de 0,20 m i una alçada de 0,25 m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 121 
Talla a  Tallat per 104, 133, 138 
Es recolza a 126 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega 131 
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 133 
Ref. 064/19   Cronologia: XVII-XVIII 

DEFINICIÓ : Estructura- mur nord perimetral pati de llum 

DESCRIPCIÓ  Mur fet de pedres regulars i algú maó amb lligadura de morter blanc de calç, 
algunes de les pedres presenten restes de arrebossat. Segurament construït amb 
la tècnica de encofrat perdut. Te una llargada de 2,10 m una amplada aproximada 
de 0,60 m i una alçada de 2,00 m, que s’estén més enllà de la cota d’obra a 
2,80.s.n.m.m 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 102,103, 115-130, 

125 
Talla a 122, 126, 110, 113, 118 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a 135, 139 Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 134 
Ref. 064/19   Cronologia: XVII-XVIII 

DEFINICIÓ : Negatiu - retall 

DESCRIPCIÓ  Retall de la fonamentació de UE.133  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 133 
Cobreix a  És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 135 
Ref. 064/19   Cronologia: XVII-XVIII 

DEFINICIÓ : Estructura- mur est perimetral pati de llum 

DESCRIPCIÓ  Mur fet de pedres regulars i algú maó amb lligadura de morter blanc de calç, algunes de les 
pedres presenten restes de arrebossat. Segurament construït amb la tècnica de encofrat 
perdut. Te una llargada de 2,90 m una amplada aproximada de 0,60 m i una alçada de 2,00 
m, que s’estén més enllà de la cota d’obra a 2,80.s.n.m.m 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 102,103, 115-130, 

125 
Talla a  Tallat per 104, 106,141 
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a 133, 137 Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 136 
Ref. 064/19   Cronologia: XVII-XVIII 

DEFINICIÓ : Negatiu - retall 

DESCRIPCIÓ  Retall de la fonamentació de UE.135 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 135 
Cobreix a  És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 137 
Ref. 064/19   Cronologia: XVII-XVIII 

DEFINICIÓ : Estructura- mur sud perimetral pati de llum 

DESCRIPCIÓ  Mur fet de pedres regulars i algú maó amb lligadura de morter blanc de calç, 
algunes de les pedres presenten restes de arrebossat. Segurament construït amb 
la tècnica de encofrat perdut. Te una llargada de 2,10 m una amplada aproximada 
de 0,60 m i una alçada de 2,00 m, que s’estén més enllà de la cota d’obra a 
2,80.s.n.m.m 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 102,103, 115-

130, 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a 135, 139 Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 138 
Ref. 064/19   Cronologia: XVII-XVIII 

DEFINICIÓ : Negatiu - retall 

DESCRIPCIÓ  Retall de la fonamentació de UE.137  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 137 
Cobreix a  És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 139 
Ref. 064/19   Cronologia: XVII-XVIII 

DEFINICIÓ : Estructura - mur oest perimetral pati de llum 

DESCRIPCIÓ  Mur fet de pedres regulars i algú maó amb lligadura de morter blanc de calç, 
algunes de les pedres presenten restes de arrebossat. Segurament construït amb 
la tècnica de encofrat perdut. Te una llargada de 2,90 m una amplada aproximada 
de 0,60 m i una alçada de 2,00 m, que s’estén més enllà de la cota d’obra a 
2,80.s.n.m.m 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 102,103, 115-

130,121 
Talla a 132 Tallat per 147 
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a 133, 137 Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 140 
Ref. 064/19   Cronologia: XVII-XVIII 

DEFINICIÓ : Negatiu - retall 

DESCRIPCIÓ  Retall de la fonamentació de UE.139 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 139 
Cobreix a  És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 141 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura - claveguera 104-141. En desús en el moment de la intervenció 

DESCRIPCIÓ  Mur fet de pedres regulars arrebossat amb morter blanc de calç. Te una alçada de 
0,80 m, una amplada de 0,12-0,14 m i desconeixem la llargada. Pendent oest-est 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 143, 144 
Cobreix a  És cobert per 103,  
Talla a 135 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza 109 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega 142 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de la Princesa  núm.11. Districte de Ciutat 
Vella – Barcelona (Barcelonès) (Codi 064/19). 

 

 60 

 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 142 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura – clavegueram UE.104-141 

DESCRIPCIÓ  Solera de maons amb pla de 0,15 x 0,05 m,  i lligadura de morter de calç amb 
pendent oest-est  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a  És cobert per 105, 143 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 135 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a 104, 141 Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 143 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat - clavegueram UE.104-141. En desús en el moment de la intervenció 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment de matriu sorrenc-argilós de color grisós i homogeni. Localitzat 
a la part baixa dels murs UE.104 i 141, amb una potència de 0,20 m. amb restes de 
pedres i maons. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a 148 Equivalent a  
Rebleix a 104, 141 És reblert per  
Cobreix a 142 És cobert per 105, 109 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 144 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat - clavegueram UE.104-141.  En desús en el moment de la intervenció 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment de matriu de pedres i runa. Localitzat a la part alta dels murs 
UE.104 i 141, amb una potència de 0,36 m.  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a 104,141 És reblert per  
Cobreix a 107, 109 És cobert per 102, 105 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 145 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Negatiu - retall 

DESCRIPCIÓ  Retall de la fonamentació de la claveguera UE.141 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 141 
Cobreix a  És cobert per  
Talla a 135 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 146 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Negatiu - retall 

DESCRIPCIÓ  Retall de la fonamentació de la claveguera UE.104 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 104, 141 
Cobreix a  És cobert per  
Talla a 135, 139 Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 147 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat - clavegueram UE.104-141. En desús en el moment de la intervenció 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment de matriu sorrenc-argilós de color grisós i homogeni, que forma 
part de la claveguera UE.104.141, però sense murs divisoris. Localitzat al mur 
perifèric oest UE-149. Té una potència de 0,18 m. amb restes de pedres i maons, 
amb pendent oest-est. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a 143 Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 139 És cobert per 148 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 148 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estructura - clavegueram  UE.104-141. En desús en el moment de la 
intervenció 

DESCRIPCIÓ  Solera de maons amb pla i lligadura de morter de calç amb pendent oest-est, amb 
una longitud de 1,50m per 0,30 d’ampla i 0,05 m de gruix amb pendent oest-est. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a 105 Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 147 És cobert per 149 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a 139 Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 149 
Ref. 064/19   Cronologia: XVIII-XIX 

DEFINICIÓ : Estrat - clavegueram UE.104-141. En desús en el moment de la intervenció 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment sorrenc de color marró molt homogeni de 0,05 m de 
potència, amb pendent oest-est. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a 117 Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 148 És cobert per 150 
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 139 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
 
Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 150 
Ref. 064/19   Cronologia: XX 

DEFINICIÓ : Estrat - clavegueram UE.106. En  servei en el moment de la intervenció 

DESCRIPCIÓ  Nivell de rebliment de pedres i carreus irregulars juntament amb runa lligat 
amb morter  per subjectar l’UE.106, amb una potència de 0,50 m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per  
Cobreix a 106, 149 És cobert per  
Talla a  Tallat per  
Es recolza a 139 Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d'unitat estratigràfica : Carrer de la Princesa, 11     U. E. : 151 
Ref. 064/19   Cronologia: XVII-XVIII 

DEFINICIÓ : Negatiu - retall 

DESCRIPCIÓ  Retall de la fonamentació de la claveguera UE.132 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

Igual a  Equivalent a  
Rebleix a  És reblert per 132 
Cobreix a  És cobert per  
Talla a  Tallat per 139 
Es recolza a  Se li recolza  

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

S’entrega a  Se li entrega  
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ANNEX 4. INVENTARI DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS 

 



 

INVENTARI  DE MATERIALS JACIMENT: Carrer Princesa núm. 11. Barcelona CODI: 064/19 
 
UE 

 
Nº. 
INV 

 
PRODUCCIÓ 

 
FORMA 

 
TIPOLOGIA 

 
INF. 

 
VORES 

 
BASES 

 
NANCES 

 
ALTRES 

 
TECNICA 

 
PASTA 

ACABAT 
INTERN 

ACABAT 
EXTERN 

Nº 
MINIM 

 
CRONOLOGIA 

 
OBSERVACIONS 

 
103 

 
0 

 
14106 

 
PAT 

  
1 

 
 

    
TO 

 
AO 

 
VI 

 
VI 

 
1 

 
S.XVII-XIX 

 

 
103 

 
0 

 
14104 

 
PAT 

   
1 

    
TO 

 
AO 

 
VI 

 
VI 

 
1 

 
S.XVII-XIX 

 
 

 
103 

 
0 

 
50036 

 
 

  
1 

     
MO 

 
AO 

 
 

 
VI 

 
1 

 
S.XIX 

 
 

 
103 

 
0 

 
14006 

 
NA 

  
1 

   
1 

  
EN 

 
AO 

 
VI 

 
VI 

 
1 

 
S.XVIII-XIX 

nansa  acanalada 
 

 
103 

 
0 

 
50035 

 
 

  
1 

 
1 

    
TO 

 
AO 

 
VI 

 
AL 

 
1 

 
S.XVIII-XIX 

 
Vora canaló 

 
103 

 
0 

 
14006 

 
FTA 

  
1 

 
1 

    
TO 

 
AO 

 
VI 

 
AL 

 
1 

 
S.XVIII-XIX 

 
Fragment vora 

 
103 

 
0 

 
60003 

 
BOT 

       
MPM 

 
 

   
1 

 
S.XVII-XIX 

 
14 mm diàmetre 

 
103 

 
0 

 
30000 

 
PE 

 
COP 

   
1 

   
VG 

    
1 

 
S.XVII-XIX 

 
Base decàgon arranca. peu 

 
103 

 
0 

 
30000 

 
SD 

 
 

      
VG 

    
1 

 
S.XVII-XIX 

 
53 mm diàmetre 

 
103 

 
0 

 
30000 

 
SD 

 
DEN 

      
VG 

    
1 

 
S.XVII-XIX 

 
25 mm diàmetre 

 
103 

 
0 

 
30000 

 
FO 

 
VIN 

      
VG 

    
1 

 
S.XVII-XIX 

 
95 mm diàmetre 

 
114 

 
0 

 
20001 

 
MON 

       
RP 

    
1 

 
S.XVII-XIX 

 
30 mm diàmetre s/restaurar 

 
114 

 
0 

 
20001 

 
ATI 

 
AIXETA 

      
FS 

    
1 

 
S.XVII-XIX 

 
 

 
114 

 
0 

 
20001 

 
ATI 

 
AIXETA 

      
FS 

    
1 

 
S.XVII-XIX 

 
 

 
119 

 
0 

 
20001 

 
BOT 

       
FS 

    
1 

 
S.XVII-XIX 

 
23 mm diàmetre s/restaurar 

 
119 

 
0 

 
20001 

 
BOT 

       
FS 

    
1 

 
S.XVII-XIX 

 
16 mm diàmetre s/restaurar 

 
119 

 
0 

 
14200 

 
NA 

     
1 

  
EN 

 
AO 

 
EN 

 
EN 

 
1 

 
S.XVII 

 
 

 
119 

 
0 

 
14003 

 
SD 

 
FIN 

 
1 

     
TO 

 
AO 

 
VI 

 
AL 

 
1 

 
S.XVII-XIX 

 
 

 
119 

 
0 

 
14300 

 
FO 

 
PAT 

   
1 

   
TO 

 
AO 

 
VI 

 
VI 

 
1 

 
S.XVII-XIX 

 
 

 
119 

 
0 

 
14302 

 
LL 

 
 

  
1 

    
TO 

 
AO 

 
EM 

 
EM 

 
1 

 
S.XVII-XIX 

 
 

 
121 

 
0 

 
14306 

 
SD 

 
PAT 

 
3 

     
TO 

 
AO 

 
VI 

 
AL 

 
1 

 
S.XVIII-XIX 

 
Ceràmica de dol 
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ANNEX 5. TRACTAMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES 21 

Les restes arqueològiques documentades durant  aquesta intervenció s’han vist 

afectades  total o parcialment durant per l’excavació del fossat de l’ascensor, previst en 

el projecte constructiu. Atesa aquesta afectació, un cop documentades les restes de les 

UE.122, 123, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya ha 

emès informe favorable per el tractament dels vestigis següents: 

 

UE DEFINICIÓ CRONOLOGIA GRAU AFECTACIÓ 

122 Mur de pedres S.XVIII Total 

123 Solera de maons S.XVIII Total 

 

 

Les esmentades Unitats Estratigràfiques han estat documentades planimetricàment, 

fotogràfica i estratigràfica i la seva afectació s’ha dut a terme amb un seguiment 

exhaustiu per part de l’arqueòleg director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 NAVARRO.C (2019). Informe  de tractament de restes arqueològiques a la intervenció del carrer de la princesa, 11 Ciutat Vella, 
Barcelona. 14 de juny del 2019. 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de la Princesa  núm.11. Districte de Ciutat Vella – 
Barcelona (Barcelonès) (Codi 064/19). 

 

 81 

ANNEX 6.DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA  
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