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FITXA TÈCNICA 
 

Jaciment: Barcelona. 

Intervenció: Carrer del Regomir 37-43 i  carrer Ample, 41. 

Municipi: Barcelona.     Comarca: Barcelonès. 

Codi d’intervenció: 048/21 

Coordenades UTM: X: 431461.1 / Y: 4581378.0 

Promotor: CITELUM IBERICA S.A. 

Realització: Arqueòlegs.cat 

Direcció tècnica: Joan Oller Guzmán 

RESUM: Amb motiu del projecte de renovació del cablejat elèctric de l’enllumenat 

públic al tram urbà situat entre el carrer del Regomir, 37-43 i el carrer Ample, 41 

(Barcelona), es plantejà la necessitat de realitzar una intervenció de control arqueològic 

de les remocions de terres, a causa de la possible presència de restes arqueològiques, 

ateses les troballes fetes per les zones properes i la documentació existent. 

Tipus d’intervenció: Control arqueològic. 

Cronologia: Contemporani. 

Temps d’intervenció: 10 i 11 de maig de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica als carrers Regomir 37-43 i Ample, 41. Codi 048/21 

4 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

La present memòria té com a objectiu oferir els resultats de la intervenció de control 

arqueològic de l’obra duta a terme al carrer del Regomir, 37-43 i carrer Ample, 41, dins 

el districte de Ciutat Vella de Barcelona, entre el 10 i l’11 de maig de 2021. Aquesta 

intervenció es deu a la renovació del cablejat elèctric de l’enllumenat públic en aquest 

tram del viari urbà. Els treballs planificats consistien en la realització d’un seguit de 

rases que implicaven el foradament dels paviments actuals del carrer i el rebaix de les 

terres fins a la cota necessària per a la introducció del nou cablejat elèctric.  

Davant d’aquest projecte, i tenint en compte la presència de restes arqueològiques a 

zones properes, el Servei d’Arqueologia de Barcelona considerà pertinent realitzar un 

seguiment i control dels rebaixos de terres realitzats a l’hora de dur a terme les rases pel 

cablejat elèctric. El seguiment es dugué a terme entre els dies 10 i 11 del mes de maig 

de 2021. 
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2. SITUACIÓ 

Com dèiem, la zona afectada se situa entre els carrers del Regomir, 37-43 i Ample, 41, 

al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Es tracta d’una zona de Ciutat Vella, propera 

al nucli primigeni de Barcelona, un indret amb terrenys quaternaris, situat a l’exterior de 

la muralla romana i dins dels límits de la ciutat medieval.  

 

Fig. 1: Situació de la finca (font: Projecte d’Intervenció Arqueològica). 

Es tracta, doncs, d’una zona situada en el centre històric de la ciutat, en els suburbis de 

la ciutat romana i la vila medieval. Aquesta situació, juntament amb la documentació de 

restes arqueològiques a finques properes, feia pensar en l’existència de la possibilitat de 

que es poguessin documentar evidències associades a l’evolució d’aquesta àrea de la 

ciutat. 
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Fig. 2: Emplaçament de la intervenció (font: Projecte d’Intervenció Arqueològica). 

 

Fig. 3: Vista aèria de la zona intervinguda (font: Projecte d’Intervenció Arqueològica). 
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3. MOTIUS I OBJECTE DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
 

La present intervenció arqueològica es dugué a terme a causa del projecte de renovació 

de l’enllumenat públic a aquest sector de Ciutat Vella, concretament al tram situat entre 

el carrer del Regomir, 37-43 i el carrer Ample, 41. Aquest projecte, promogut per 

CITELUM IBERICA S.A., consistia en la instal·lació d’un nou cablejat elèctric en 

aquest espai de l’entramat viari de Ciutat Vella i per a fer-ho es requeria de la realització 

d’un seguit de rases en el subsol.  

Per motiu de la presència de restes arqueològiques de tipologia i cronologia diverses a 

zones properes a aquesta zona, juntament al seu interès històric i arqueològic, des del 

Servei d’Arqueologia de Barcelona es plantejà la necessitat de realitzar aquesta 

intervenció de control arqueològic per tal de documentar i, si fos el cas, excavar les 

possibles restes existents.  
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4. CONTEXT HISTÒRIC I ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS 
 

La zona intervinguda presenta un alt interès històric i arqueològic a causa de la seva 

situació, dins del nucli antic de la ciutat de Barcelona.1 Així, es troba dins una de les 

zones pertanyent al suburbium de la ciutat romana de Barcino, proper al sector on hi 

podria haver hagut la zona portuària.  

Pel que fa als antecedents arqueològics, en diverses intervencions als entorns s’hi van 

localitzar diverses restes de cronologies variades. Així, arran de la pavimentació del 

carrer del Regomir, l’any 1997, es van fer diverses obertures al carrer a una fondària 

d’entre 40 i 60cm que van permetre recuperar material romà descontextualitzat. A la 

zona propera al carrer Ample, es van poder documentar restes d’opus signinum, estuc 

pintat i terra sigil·lada clara D, just a sobre del col·lector.2  

Per una altra banda, en el decurs de la intervenció al carrer d’Ataülf, 11,3 iniciada el 

2007 i amb notables interrupcions, es van poder documentar diverses estructures 

d'època romana, que van des del moment fundacional de la ciutat a l'alt imperi, fins a 

època tardana. De fet, l'edifici actual ja aprofita en la seva construcció un pany de 

muralla i el mur lateral d'una torre de la muralla tardana fins a l'alçada de l'entresol. És 

en aquest context que es va poder documentar un nou tram de muralla i una claveguera 

que la creuava des de l'interior de l'anomenat castellum. També a l'interior, es va 

localitzar el praefurnium d'una zona termal que havia ocupat aquest sector de la ciutat i 

un tram de mur, d'època alt imperial, del qual se'n conserven uns 3m d'alçada. El 2009,4 

durant una nova intervenció, es va documentar en el perfil de la rasa restes d’un mur 

construït amb la tècnica de l’opus vittatum. Les petites dimensions de la rasa (es va dur 

a terme per a la construcció d’un clavegueró) només van permetre documentar una 

petita part del mur sense poder conèixer ni la seva profunditat ni la seva amplada reals. 

A més, el mur estava afectat pel col·lector central del carrer. 

 

 
1 Seguim aquí les dades del Projecte d’Intervenció Arqueològica del Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
2 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/589). 
3 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3134). 
4 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3178). 



Memòria de la intervenció arqueològica als carrers Regomir 37-43 i Ample, 41. Codi 048/21 

9 
 

La intervenció arqueològica realitzada al número 17-19 del carrer d’en Gignàs,5 va 

documentar dues fases constructives, una d’època romana i una altra d’època 

contemporània. Dins la fase d’època romana es van diferenciar diversos moments. Així, 

el moment més antic es correspondria amb el fragment del paviment d’opus signinum 

del sondeig 2 i el tram de mur de petits carreus que seguia la tècnica de l’opus vittatum 

amb el que seria el seu corresponent nivell de circulació. Aquest paviment d’opus 

signinum formaria part del fons d’algun dipòsit. Es va situar aquesta estructura cap al 

segle I-II dC. Aquest paviment hauria estat amortitzat entre la segona meitat del segle II 

i el segle IV dC. Sobre aquest paviment es va observar una sèrie de retalls, i 

amortitzacions posteriors, així com una sèrie d’aportacions de terres per anivellar el 

terreny. Aquestes accions es van realitzar al llarg d’un arc cronològic que va abastar el 

segles IV i V dC. La següent fase constructiva al sondeig 2, corresponia a època 

contemporània. Es va documentar: una claveguera que discorria paral·lela a la paret del 

local, un dipòsit, restes d’un paviment i una altra claveguera, construïda sobre del 

dipòsit anteriorment esmentat. La construcció de totes aquestes estructures podria datar-

se als segles XIX-XX i pertanyerien a l’actual edifici, que es va construir a mitjans del 

segle XIX. En el sondeig 1, dins de la fase romana es va documentar un tram d’un mur 

que també seguia la tècnica constructiva d’opus vittatum. Tenint en compte la tipologia 

constructiva, es va poder situar aquesta estructura cap al segle I-II d. C. Així mateix, 

l’amortització parcial del mur s’hauria realitzat entre els segles IV i V dC. Es va 

documentar una estructura de combustió que es trobava tallada per la fonamentació de 

la paret del local. Aquesta es va datar al segle V dC. A partir d’aquest moment es van 

trobar diversos estrats d'amortització diferenciats tots ells amb material que es va datar 

entre els segles V i VII dC. 

Una altra intervenció interessant seria la del carrer de Riudarenes, 5-9,6 l’any 2014, que 

permeté acumular noves dades sobre la dinàmica urbana del barri del Palau, dins el 

nucli antic de Barcelona. Arran de l’excavació es pogueren diferenciar varies fases 

cronològiques constructives, destacant una primera associada a la prolongació del 

decumanus maximus fora ciutat (15-40 dC); una segona on es documentà la reforma 

d’aquest decumanus (60-90 dC); una tercera on s’identificaren fases de la urbanització 

del suburbium marítim (150-200 dC); una quarta amb evidències al voltant de la 

 
5 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/434). 
6 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3768). 
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urbanització d’època gòtica (segles XIII-XIV); i una darrera amb diverses reformes 

d’època moderna i contemporània (segles XVI-XIX). 

Per una altra banda, en una intervenció de l’any 2011 a la finca núm. 46 del carrer 

Ample,7 que va consistir en la realització d’una rasa de serveis i un fossat d’ascensor, es 

van localitzar diverses estructures pertanyents a diversos horitzons cronològics, incloent 

diversos materials romans associats a un gran mur compost per grans blocs de pedres 

lligades amb morter; per època medieval, un llenç de mur de grans dimensions fet a 

base de blocs de pedra i maons lligats amb morter argilós i, sota aquest mur, un altre 

molt malmès i que s’adreçava de forma transversal a l’eix de l’edifici; finalment, per la 

fase moderna, un mur longitudinal a l’eix de l’edifici fet de pedres lligades amb morter 

de calç que es va considerar que podria correspondre als fonaments d’una antiga 

construcció prèvia a l’edifici noucentista contemporani.  

Cal recordar, també, que aquesta és una de les àrees d’ampliació de la ciutat en època 

medieval, al costat del mar. Així, aquest sector és sotmès a remodelació en època 

medieval i durant els segles XVIII i XIX amb la construcció dels edificis actuals. Forma 

part de l’antiga Vilanova del Còdols, gestada al primer quart del segle XII i es troba al 

costat d’on va ser edificat el Convent de Framenors.  

Finalment, l’any 20027, es dugué a terme l’excavació d’una rasa de 38m entre els núm. 

18 i 26 del carrer de la Mercè,8 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 que s'endinsava per sota de l'edifici actual, que possiblement correspondria a una 

de les parets dels edificis que van formar part de la trama urbanística de l'antic barri de 

la Mercè, i que van ser enderrocats entre els segles XVIII i XIX.  

 

 

 

 

 
7 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3280). 
8 Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/159). 
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5. METODOLOGIA 
 

El mètode de registre de les dades que s’ha utilitzat per a l’excavació és el proposat per 

EC. Harris i per A. Carandini, modificat a partir de la pràctica arqueològica en aquest 

tipus de jaciments i de les circumstàncies concretes de l’excavació. Per al registre 

objectiu dels elements i estrats que s’ha exhumat s’ha realitzat una numeració 

correlativa d’aquests denominats Unitats Estratigràfiques (UE) que permet 

individualitzar un dels altres. Cada UE té una fitxa a la qual s’indica la seva ubicació en 

el context general del jaciment, en les plantes i seccions, la seva definició i la posició 

física respecte les altres unitats estratigràfiques.  

El material gràfic es compon de plantes generals i de detalls concrets. També s’ha 

realitzat el reportatge fotogràfic imprescindible per a la constància visual dels treballs 

realitzats.  

Les actuacions arqueològiques s’han emmarcat dins dels termes establerts per les 

directrius de l’article 47 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, així com pel 

Decret 78/2002 del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic 

(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 3594, pp.4608-4615) on es regulen 

les intervencions arqueològiques i paleontològiques i a on es garanteix la solvència 

tècnica de les intervencions.  
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6. TASQUES ARQUEOLÒGIQUES REALITZADES 
 

El control arqueològic de les tasques de rebaix de terres per a la renovació del cablejat 

de l’enllumenat públic en el carrer del Regomir, 37-43 i carrer Ample, 41, es dugué a 

terme durant els dies 10 i 11 de maig. La tasca fonamental consistí a controlar la 

realització de les rases per a la instal·lació del cablejat. En concret, es dugueren a terme 

dues rases: una de principal que s’iniciava al número 41 del carrer Ample i girava en 

direcció al carrer del Regomir, arribant fins al número 37 del mateix. Una segona es feu 

entre els números 37 i 41 del carrer del Regomir, però al costat oposat de l’altre rasa. 

Ambdues rases, finalment, s’acabaren unificant. En tots els casos, la rasa tenia una 

amplada de 40 cm i una fondària màxima de 60-65 cm. Les rases foren realitzades 

mitjançant l’ús de dues màquines retroexcavadores i amb mitjans mecànics; per una 

banda, un martell neumàtic per picar el paviment actual i el planxé de formigó en el 

qual està basat i, segonament, una pala plana sense pues de 20 cm d’amplada. 

 

Fig. 4: Zona afectada del carrer Ample. 
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Fig. 5: Zona afectada del carrer del Regomir. 

Abans de començar a obrir les rases, però, es feren tres petites cates de 60x30 cm a 

diversos punts del tram afectat (al carrer Ample, a la meitat del tram de Regomir i al 

límit amb el carrer de Gignàs) per tal de comprovar per on passaven els serveis actuals i 

evitar afectacions que podien suposar variacions en el seu recorregut. Com que aquestes 

cates s’acabaren integrant a la rasa principal i com que la estratigrafia identificada en les 

mateixes no suposa cap variació amb la general, unificarem la seva explicació amb la 

general de la Rasa 1.  

 

Fig. 6: Una de les cates realitzades on es poden veure alguns dels serveis actuals identificats. 
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Pel que fa a la Rasa 1, la principal de la intervenció, com dèiem arrencava al carrer 

Ample per fer una L en direcció cap al carrer del Regomir i arribant fins al número 37 

d’aquest, creuant també el carrer de Gignàs. D’unes dimensions de 40 cm d’amplada i 

un màxim de fondària d’entre 60 i 65 cm, l’estratigrafia identificada era molt similar 

arreu. En tots els casos, es podia identificar primerament el paviment actual, format per 

llambordes de pedra de 60x30cm amb uns 10 cm de gruix (UE 001), lligades amb una 

petita cap de ciment pobre de 2 cm de gruix (UE 002) sobre un potent planxé de 

formigó d’entre 30 i 40 cm de gruix (UE 003).  

 

Fig. 7: Detall del paviment actual del carrer, UE 001. 

Per sota d’aquesta capa de planxé, anaren apareguen nivells i estructures associats als 

serveis actuals de les finques del carrer. Així, en el tram del carrer Ample, sota el planxé 

aparegué un nivell de rebliment de sauló de tonalitat marró i poc compactat (UE 010) 

amb una potència d’entre 15 i 20 cm. Aquest nivell cobriria una altra UE de rebliment 

formada per terra marró vermellosa de textura argilosa (UE 012) que marcaria el punt 

més profund del rebaix en aquest punt i, per tant, no se’n podria determinar la funció 

exacta, tot i que probablement es vincularia a la configuració més recent del carrer. En 

algun punt, el nivell 010 cobria algunes estructures associades amb serveis actuals, com 
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un nou planxé de formigó d’uns 40 cm d’amplada (UE 011) que probablement es 

vincularia al servei d’aigua a partir de la proximitat d’una arqueta.  

 

Fig. 8: Imatge del tram de rasa al carrer Ample un cop finalitzat el rebaix. 

Pel que fa a la continuació de la Rasa 1, ja al carrer Regomir, la situació estratigràfica 

continua sent la mateixa, amb la documentació del paviment (001), la capa de ciment 

pobre (002), el planxé (003) i un nivell de rebliment saulonós de tonalitat marró d’uns 

15-20 cm de gruix (UE 004). De la mateixa manera que en el tram anterior, sota aquest 

rebliment apareixerien diferents elements associats als serveis actuals del carrer. Així, 

per exemple, a la cantonada amb el carrer Ample es documentarien dos tubs de plàstic 

d’uns 20 cm de diametre, possiblement associats a l’enllumenat (UE 005) i, per sota 

d’aquests, aparegué una petita estructura feta de totxanes, probablement associada a un 

clavegueró que uniria la finca colindant amb el col·lector central del carrer (UE 006). 

En qualsevol cas, aquesta estructura no quedà afectada en estar per sota de la cota de 

rebaix.  
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Fig. 8: Tubs de serveis UE 005. 

Al punt mig d’aquest tros de carrer del Regomir, davant del número 41, aparegué un tub 

de PVC negre associat al servei d’aigua (UE 007) i, just al costat, un altre planxé de 

formigó de funcionalitat indeterminada i documentat parcialment. De nou, estaríem 

davant d’un element de protecció d’un servei actual que no quedaria afectat per la cota 

de rebaix. En el cas del tub d’aigua només entrava puntualment a la rasa i la major part 

del seu recorregut era paral·lel a la mateixa, entre aquesta i les façanes de les finques, 

com es pogué comprovar en una petita cata puntual feta al costat de la rasa (fig. 9). 

Finalment, a la cantonada del carrer del Regomir amb el carrer Ample, la rasa afectà 

una arqueta de formigó de 40x40 cm amb tapa metàl·lica (UE 009), mentre que a la 

cantonada del carrer del Regomir amb el carrer de Gignàs n’afectà una altra, de 

característiques similars, però en aquest  associada al servei de trànsit (UE 015). 
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Fig. 9: Servei d’aigua identificat a la Rasa 1.  

 

Fig. 10: Rasa 1 al carrer del Regomir un cop finalitzada, vista des de l’oest. 
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Fig. 11: Rasa 1 al carrer del Regomir un cop finalitzada, vista des de l’est. 

Cal remarcar que, a l’encreuament amb el carrer de Gignàs, es féu una petita ampliació 

de la rasa cap al sud, amb una extensió d’1,20 m. L’estratigrafia seria idèntica, però, en 

aquest cas, sota el planxé de formigó aparegué un tub de PVC negre de 20 cm de 

diàmetre que sortia de l’arqueta 015 i, per tant, vinculat amb els serveis de trànsit (UE 

014). 
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Fig. 12: Detall de l’extensió de la rasa 1 a l’encreuament amb el carrer de Gignàs. 

Per acabar, es dugué una altra petita rasa (la Rasa 2, fig. 13) al costat oposat del carrer 

en relació amb la Rasa 1 i atravessant el carrer de Gignàs, amb una amplada de 40 cm, 

llargada de 2,40 m i una fondària màxima de 50 cm. La rasa, finalment, s’acabà unint 

amb la Rasa 1 a l’inici del carrer del Regomir, atravessant el citat carrer i unificant-se 

amb l’extensió transversal feta al límit oest de la Rasa 1 (fig. 12). De nou, 

l’estratrigrafia fou exactament la mateixa documentada en la resta de casos: el paviment 

de llambordes (UE 001), la capa de ciment pobre (UE 002), el planxé de formigó (UE 

003) i un nivell de rebliment saulonós (UE 004). 
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Fig. 13: Detall de la Rasa 2, un cop finaltizada la seva obertura. 

En definitiva, el control de rebaixos de terres fet als carrers del Regomir 37-43 i Ample, 

41 només ha permès identificar estructures i nivells associats amb els usos actuals, tant 

del carrer com de les corresponents finques. 
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7. CONCLUSIONS 
 

Com a conclusió, el control arqueològic per la renovació del cablejat el·lèctric de 

l’enllumenat públic en els carrers del Regomir, 37-43 i Ample, 41, només ha permés 

documentar estructures i nivells associats al funcionament actual del carrer i de les 

seves finques. Per tant, el seguiment ha resultat negatiu pel que fa a la documentació 

d’estructures i nivells arqueològics previs al segle XX. Cal tenir en compte que 

aquests resultats només són aplicables pel que fa a la cota màxima excavada durant la 

intervenció (-65 cm) i, per tant, no es pot descartar en cap cas l’existència de restes i 

materials arqueològics a major profunditat en aquest punt de la ciutat. 
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ANNEX I: INVENTARI FOTOGRÁFIC 
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UE 004 
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UE 006 

 

 
 

UE 007 

 
UE 008 

 
UE 009 

 
UE 010 

 
UE 011 

 
UE 012 
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UE 014 

 
UE 015 

 
General Rasa 1 

 
General rasa 1 – c. Ample 

 
General rasa 1 – C. Regomir 

 
General rasa 1 – C. Regomir 

 
General Rasa 2 

 
General Rasa 2 
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ANNEX II: PLANIMETRIA 
 

 
 

 

Situació de la zona afectada dins la ciutat de Barcelona. 
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Situació de les rases a l’àrea intervinguda. 
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+                                        ANNEX III: Llistat d’unitats estratigràfiques 
                                                                                    

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 001  Estructura 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:048/21 
Sector: Rasa 1-2 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: Paviment. Criteris de diferenciació: 

 

Color: Gris 
Mínima: 0m segons cota inicial 

 

 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: Alta 

 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa: 

S’adossa a: 

Orgànics 

 

 

Cobert per: 

Cobreix: 002 

Tallat per: 

Artificials 

Llambordes de 60x30cm 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Paviment actual del carrer, composat per llambordes de 60x30 cm. Cronologia: segle 

XX. 

Data d’actuació: 

10/05/2021 

Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 



 

+                                                                                                                                                  

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 002 Estrat 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:048/21 
Sector: Rasa 1-2 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: Capa de ciment pobre. Criteris de diferenciació: 

 

Color: gris 
Mínima: -10cm segons cota inicial 

 

Màxima: -12cm segons cota inicial 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa: 

S’adossa a: 

Orgànics 

 

Cobert per: 001 

Cobreix: 003 

Tallat per: 

Artificials 

 

 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Capa de ciment pobre de 2 cm de gruix per a fixar el paviment 001. Cronologia: segle 

XX. 

Data d’actuació: 10/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 



 

+                                                                                                                                                  

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 003   Estructura 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:048/21 
Sector: Rasa 1-2 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: Planxé de formigó. Criteris de diferenciació: 

 

Color: blanc 
Mínima: -12cm segons cota inicial 

 

Màxima: -40cm segons cota inicial 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa: 

S’adossa a: 

Orgànics 

 

 

Cobert per: 002 

Cobreix: 004, 010 

Tallat per: 

Artificials 

Formigó 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Fonament de la pavimentació actual consistent en un planxé de formigó d’uns 30 cm 

de gruix. Cronologia: segle XX 

Data d’actuació: 10/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 



 

+                                                                                                                                                  

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 004  Estrat 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:048/21 
Sector: Rasa 1-2 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: nivell de reblert Criteris de diferenciació: 

 

Color: marró fosc 
Mínima: -40cm segons cota inicial 

 

Màxima: -65cm segons cota inicial 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Flonja  

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

Sauló 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa: 

S’adossa a: 

Orgànics 

 

 

Cobert per: 003 

Cobreix: 005, 006, 007, 008, 014. 

Tallat per: 

Artificials 

 

 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Nivell de rebliment al carrer del Regomir, format per terra marró fosca saulonosa 

d’uns 15-20 cm de gruix. Cronologia: segle XX 

Data d’actuació: 10/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 



 

+                                                                                                                                                  

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 005  Estructura 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:048/21 
Sector: Rasa 1 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: Tub de serveis. Criteris de diferenciació: 

 

Color: Vermell 
Mínima: -40cm segons cota inicial 

 

Màxima: -50cm segons cota inicial 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa: 

S’adossa a: 

Orgànics 

 

 

Cobert per: 004 

Cobreix: 006 

Tallat per: 

Artificials 

Plàstic 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Tub doble de plàstic vermell per a serveis actuals. Cronologia: segle XX Data d’actuació: 10/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 



 

+                                                                                                                                                  

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 006  Estructura 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:048/21 
Sector: Rasa 1 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: Possible clavegueró. Criteris de diferenciació: 

 

Color: Ataronjat. 
Mínima: -45cm segons cota inicial 

 

Màxima: - 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura. 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa: 

S’adossa a: 

Orgànics 

 

 

Cobert per: 004, 005 

Cobreix:  

Tallat per: 

Artificials 

Totxanes, formigó. 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Estructura feta de totxana identificada a la cantonada entre el carrer del Regomir i el 

carrer Ample. Possible clavegueró d’una de les finques. Cronologia: segle XX. 

Data d’actuació: 10/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 



 

+                                                                                                                                                  

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 007  Estructura 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:039/14 
Sector: Rasa 1 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: Tub de serveis. Criteris de diferenciació: 

 

Color: Negre 
Mínima: -40cm segons cota inicial 

 

Màxima: -50cm segons cota inicial 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa:  

S’adossa a: 008, 009 

Orgànics 

 

 

Cobert per: 004 

Cobreix:  

Tallat per: 

Artificials 

PVC 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Tub de PVC negre de 20 cm de diàmetre per serveis actuals. Cronologia: segle XX. Data d’actuació: 10/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 



 

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 008  Estructura 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:039/14 
Sector: Rasa 1 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: Planxé de formigó Criteris de diferenciació: 

 

Color: Gris 
Mínima: -40cm segons cota inicial 

 

Màxima: - 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa: 007 

S’adossa a:  

Orgànics 

 

 

Cobert per: 004 

Cobreix:  

Tallat per: 

Artificials 

Formigó. 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Planxé de formigó situat al costat de 007 per cobrir serveis actuals. Cronologia: segle 

XX. 

Data d’actuació: 10/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 

 



 

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 009  Estructura 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:039/14 
Sector: Rasa 1 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: Arqueta de serveis. Criteris de diferenciació: 

 

Color: Gris 
Mínima: -00cm segons cota inicial 

 

Màxima: -40cm segons cota inicial 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa:  

S’adossa a: 007 

Orgànics 

 

 

Cobert per:  

Cobreix:  

Tallat per: 

Artificials 

Formigó, tapa metàl·lica. 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Arqueta de serveis de formigó amb tapa metàl·lica. 40x40 cm. Per serveis actuals. 

Cronologia: segle XX. 

Data d’actuació: 10/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 

 



 

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 010  Estrat 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:039/14 
Sector: Rasa 1 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: nivell de rebliment. Criteris de diferenciació: 

 

Color: marró grisós. 
Mínima: -40cm segons cota inicial 

 

Màxima: -60cm segons cota inicial 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

Sauló 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa:  

S’adossa a:  

Orgànics 

 

 

Cobert per: 003 

Cobreix: 011, 012, 013 

Tallat per: 

Artificials 

 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Nivell de terra marró grisós, saulonosa, d’uns 20 cm de potència, actuant cm a 

rebliment al carrer Ample. Cronologia: segle XX. 

Data d’actuació: 11/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 

 



 

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 011  Estructura 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:039/14 
Sector: Rasa 1 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: planxé de formigó. Criteris de diferenciació: 

 

Color: gris. 
Mínima: -60cm segons cota inicial 

 

Màxima: - 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa:  

S’adossa a:  

Orgànics 

 

 

Cobert per: 010 

Cobreix:  

Tallat per: 

Artificials 

Formigó 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Planxé de formigó cobrint serveis actuals. Cronologia: segle XX. Data d’actuació: 11/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 

 



 

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 012  Estrat 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:039/14 
Sector: Rasa 1 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: Nivell de rebliment Criteris de diferenciació: 

 

Color: gris. 
Mínima: -60cm segons cota inicial 

 

Màxima: - 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

Argiles 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa:  

S’adossa a:  

Orgànics 

 

 

Cobert per: 010, 013. 

Cobreix:  

Tallat per: 

Artificials 

 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Nivell de terra marró vermellosa, de textura argilosa, actuant com a nivell de rebliment 

al carrer Ample. Cronologia: segle XX. 

Data d’actuació: 11/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 

 



 

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 013  Estructura 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:039/14 
Sector: Rasa 1 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: Tub de serveis. Criteris de diferenciació: 

 

Color: blau. 
Mínima: -50cm segons cota inicial 

 

Màxima: -60cm segons cota inicial 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa:  

S’adossa a:  

Orgànics 

 

 

Cobert per: 010. 

Cobreix: 012 

Tallat per: 

Artificials 

PVC 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Tub de PVC de 10 cm de diàmetre per serveis actuals. Cronologia: segle XX. Data d’actuació: 11/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 

 



 

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 014  Estructura 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:039/14 
Sector: Rasa 1 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: Tub de serveis. Criteris de diferenciació: 

 

Color: negre. 
Mínima: -50cm segons cota inicial 

 

Màxima: -60cm segons cota inicial 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa:  

S’adossa a: 015 

Orgànics 

 

 

Cobert per: 004 

Cobreix:  

Tallat per: 

Artificials 

PVC 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Tub de PVC de 20 cm de diàmetre per serveis actuals. Cronologia: segle XX. Data d’actuació: 11/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 

 



 

 
FITXA D’UNITATS ESTRATIGRÁFIQUES U.E.: 015  Estructura 

INTERVENCIÓ: Carrer del Regomir 37-43, carrer Ample 41 CODI:039/14 
Sector: Rasa 1 Zona: Cala: Àmbit: Cotes 

Definició: Arqueta de serveis. Criteris de diferenciació: 

 

Color: gris. 
Mínima: --00cm segons cota inicial 

 

Màxima: -40cm segons cota inicial 
Superfície: Fiabilitat estratigràfica: 

Alta 

Consistència: Dura 

COMPONENTS SEQÜÈNCIA FÍSICA CROQUIS UBICACIÓ/ EXTENSIÓ SEQ. ESTRATIGRÀFICA 

Geològics 

 

Igual a:   

 

 +                +              +                 + 

 

 

 

 

 +                +                +                + 

 

 

 

 

 +                 +                 +              + 

En contacte amb: 

Se li adossa: 014 

S’adossa a:  

Orgànics 

 

 

Cobert per:  

Cobreix:  

Tallat per: 

Artificials 

Formigó, tapa metàl·lica. 

Talla: 

Reomplert per: 

Reomple: 

Descripció: Arqueta de formigó de 40x40 cm i amb tapa metàl·lica, per serveis de trànsit. 

Cronologia: segle XX. 

Data d’actuació: 11/05/21 Fitxa revisada per: Joan Oller. 

Estat de conservació: Bo Responsable: Joan Oller. Compr. de documentació: 
   Fitxa                 Dibuix                  Foto 
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