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FITXA TÈCNICA 
 
 
Nom del jaciment: Monestir de Sant Pau del Camp. 
 
Nº Resolució: 470 K121-2013-1-10278 
 
Municipi: Barcelona   Comarca: Barcelonès 
 
Coordenades UTM : ETRS89  E (X): 430555.2  N (Y): 4580879.3 
 
Alçada s.n.m: 5,10  
 
Superfície avaluada: Aproximadament uns 8m2 
 
 
Tipus d’intervenció :  Preventiva 

Urgència X 
Investigació  

 
Tipus d’activitat :   Excavació X  Mostreig 

Prospecció   Documentació 
Control X  Tractament de restes  

 
Cronologia:  modern 
 
Dates d’execució: 4 a 7 d’agost de 2015. 
 
Promotor: Arquebisbat de Barcelona. 
 
Directors/es: Sílvia Llobet      
 
Redactors/es de la memòria: Sílvia Llobet i Conxita Ferrer Alvarez 
 
Paraules clau: excavació, sondeig, estrats, pavimentació, fonamentació. 

 
Resum: En la present memòria es descriu la intervenció arqueològica motivada 

pel fet que el paviment de mosaic de l’església presentava diversos 

bombaments distribuïts arreu de la seva superfície que requerien urgentment 

una actuació de restauració. Atès que es desconeixen les causes que 

provocaven aquestes alteracions, es dur a terme una intervenció de diagnosi 

amb l’objectiu de conèixer el tipus de preparació del mosaic –materials i mode 
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d’execució– i esbrinar les causes que poden haver ocasionat el deteriorament 

que presenta. Aquesta intervenció de diagnosi consisteix en la realització de 

tres sondejos en els punts on el paviment presenta alteracions més greus, fent 

que s’hagi d’excavar amb metodologia arqueològica l’interior d’aquests. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

La present memòria fa referència a la intervenció arqueològica de restauració i 

adequació realitzada al monestir de Sant Pau del Camp i concretament al 

paviment del mosaic de l’església (Barcelona, Barcelonès).  

 

L’església de Sant Pau del Camp i els Jardins dels Horts de Sant Pau són Bé 

Cultural d’Interès Nacional i estan inclosos al Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni arquitectònic i Catàleg del Districte 1 – Ciutat Vella, Raval, amb el 

nivell de protecció A, núm. element 64. Planejament: 7a. Està inclosa al 

Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de Barcelona 

del 1979: Categoria A, cap. I (fitxa núm. 759); Monument Històric Artístic 

d’Interès Nacional, RO 18/7/1879, Gac. 30/7/1879.  

 

La intervenció que ens ocupa ve motivada pel fet que el paviment de mosaic de 

l’església presenta diversos bombaments distribuïts arreu de la seva superfície 

que requereixen urgentment una actuació de restauració. Atès que es 

desconeixen les causes que han provocat aquestes alteracions, es proposa dur 

a terme una intervenció de diagnosi amb l’objectiu de conèixer el tipus de 

preparació del mosaic –materials i mode d’execució– i esbrinar les causes que 

poden haver ocasionat el deteriorament que presenta. Aquesta intervenció de 

diagnosi consistirà en la realització d’una sèrie de sondejos en els punts on el 

paviment presenta alteracions més greus. 

 

El paviment de l’església de Sant Pau del Camp és un mosaic de tessel·les de 

marbre constituït per quatre plafons decorats amb motius geomètrics i 

emmarcats amb sanefes. Els colors que es combinen són el blanc, negre, 

mangra i diferents tonalitats de grisos. Respecte l’època de la seva realització i 

autoria, sembla que podria atribuir-se a la família de mosaïcistes Brú, tot i que 
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fins el moment no tenim coneixements per precisar si correspon a finals del 

segle XIX o principis del segle XX.  

 

El paviment ha estat objecte de diverses intervencions de restauració de les 

quals en tenim constància, com la de l’any 1984 i la més recent del 1991. En 

aquesta última el taller de mosaics –dirigit per Lluís Brú– de l’Escola Taller del 

Laberint d’Horta de Barcelona va fer una intervenció de la qual en tenim una 

petita descripció: s’ha restituït una gran zona que havia desaparegut i s’han 

adobat petites parts de l’absis i dels laterals1.  

 

El codi d’intervenció donat pel Servei d’arqueologia i de Restauració i 

Adequació de Barcelona ha estat el 012/15. La intervenció ha estat realitzada 

entre els dies 4 i 7 d’agost de 2015. 

 

Les tasques realitzades, han estat dirigides per Sílvia Llobet de l’empresa, 

ABAC, amb la col·laboració de l’arqueòloga Conxita Ferrer Alvarez, de 

l’empresa CODEX, d’acord amb la corresponent resolució de la direcció 

General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. El promotor 

d’aquets treballs, és l’Arquebisbat de Barcelona i són portats a terme per 

l’empresa URCOTEX. 

 

                                                 
1 “Escola‐Taller del Laberint d’Horta”. Ajuntament de Barcelona. Districte Horta‐Guinardó. Barcelona, 
1991. Pàg. 24.  
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2. SITUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 

La intervenció arqueològica de restauració i adequació que ens ocupa esta 

situada concretament a l’església de Sant Pau del Camp de Barcelona. El 

conjunt monumental està delimitat pels carrers de Sant Pau, Hort de Sant Pau, 

de les Tàpies i de l’Abat Safont. 

 

 
 

BCNPIC: Punt informació cartogràfica de Barcelona 

 

Les coordenades UTM 31N-ETRS89 de l’església de Sant Pau del Camp són : 
E 430555.2  N 4580879.3. I es troba a una cota de 5,16 metres snm. 
 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica de restauració i adequació al Monestir de Sant 
Pau del Camp. Paviment de Mosaic de l’església. Carrer de Sant Pau 99. Districte de 

Ciutat Vella (Barcelona). Codi:012/15 
 

 
 

CODEX- ARQEOLOGIA I PATRIMONI 
ABAC-Conservació i Restauració SL 

                                                                                                                           7        
                                

 

Planta del Monestir i situació de la intervenció 
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3. CONTEXT HISTÒRIC  
 
La zona que ens ocupa forma part del suburbium de la ciutat romana i ja 

posteriorment es troba dins del recinte emmurallat d’època medieval, al costat 

d’una de les vies tradicionals d’accés a la ciutat  des d’època romana. 

 

La ciutat romana de Barcino o Colònia lulia Augusta Faventia Paterna Barcino, 

la fundació de la qual es data tradicionalment entre els anys 15 i 13 aC, 

s’ubicava a la zona del Monts Tàber, pròxim a la Catedral i a l’actual plaça de 

Sant Jaume. La ciutat es trobava encerclada per una muralla de morfologia 

octagonal allargada construïda poc desprès de la seva fundació (segle I dC) pel 

magistrat C. Coelius. La destrucció de la ciutat per part dels francs al segle III 

dC comportà que entre els segles IV i V dC la fortificació fos reforçada donant 

més amplada als murs i afegint-hi un conjunt de torres al seu voltant 

(Granados, 1990). La muralla, que delimitava una superfície no superior a les 

10,4 hectàrees, comptava amb un total de quatre portes que coincidien amb els 

accessos als dos carrers o eixos principals de la ciutat, el cardo maximus, i el 

decumanus maximus, de les quals arqueològicament només se’n coneixen les 

dues que corresponen a l’eix del decumanus: la porta nord-oest que s’ubica on 

avui dia es troba la plaça Nova i, d’altra banda, la del sud-est al carrer de 

Regomir. 

 

Aquesta construcció va esdevenir l’únic sistema defensiu de la ciutat de 

Barcelona al llarg de centenars d’anys, però va quedar obsoleta a partir del 

segle XIII com a conseqüència del creixement urbanístic fora muralles. Els 

burgs o vilanoves esdevenen incipients focus de població que es relacionen 

amb centres d’ordre econòmic o religiós com convents, monestirs, el mercadal 

o les drassanes, que amb el temps esdevenen àrees plenament urbanitzades 

(Banks, 1991). D’aquests suburbis destaquem els dos grans nuclis situats a la 

zona oriental de la muralla romana: el primer, el burg del Mercadal, es va 

formar a ambdues bandes del camí que comunicava la porta de la muralla de 
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l’actual plaça de l’Àngel amb Santa Maria del Mar. L’activitat inicial del mercat 

era la venda de productes agrícoles, artesanals, bestiar, espècies o fins hi tot 

esclaus. El segon, s’ubicava als voltants del monestir de Sant Pere de Puelles, 

fundat l’any 945, que esdevé un dels principals exemples d’aquest procés 

d’urbanització dels espais extramurs al voltant dels camins de sortida de la 

ciutat, en aquest cas de la via Francisca. 

 

No és fins a finals del segle XI i inicis del segle XII quan es comença a ocupar 

la zona de forma més sistemàtica. A partir del segle XIII la muralla romana perd 

la seva funció defensiva i resta darrera de les noves construccions, encara que 

es manté com un important element de delimitació de l’espai urbà. Així doncs, a 

l’interior de la ciutat es localitzen els principals edificis polítics i religiosos, el call 

jueu i les residències aristocràtiques. Pel que fa a l’exterior, s’accelera el 

creixement al voltant dels antics burgs, com per exemple el de Santa Maria del 

Mar, on es documenta un important barri de pescadors i mariners en 

creixement constant arrel de l’expansió del comerç a la mediterrània. 

 

A finals del segle XIII comença una època d’esplendor amb l’edificació al carrer 

Montcada de grans palaus i l’assentament de diversos ordes eclesiàstics, entre 

ells cal destacar la fundació del Convent de Santa Caterina, el més gran de la 

ciutat de Barcelona. La construcció d’aquest convent va motivar una divisió 

molt clara de la ciutat, així com el canvi del traçat de diversos carrers, creant 

una illa dins de la xarxa urbana. 

En època de Jaume I, i coincidint amb importants canvis organitzatius i 

econòmics, es comença a construir una nova muralla que transcorria per les 

actuals Rambles o l’antiga riera d’en Malla.  Aquesta comptava amb un total de 

cinc portals d’accés a la ciutat flanquejats per torres: Framenors o Drassanes, 

Trentaclaus o dels Ollers, Boqueria, Portaferrissa i Santa Anna o dels Bergants. 

També del segle XIII data el tram que discorria al llarg de l’actual Ronda de 

Sant Pere, Arc de Triomf, passeig Lluís Companys i el Parc de la Ciutadella, 

que comptava amb els portals dels Orbs, el de Jonqueres i el de Sant Pere.  
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El nou perímetre murat, que s’estenia al llarg d’uns 5000 m, complia una triple 

funció: per una banda, renovava i millorava les defenses de la ciutat contra 

possibles atacs enemics; el traçat encabia al seu interior els suburbis o nuclis 

poblacional i econòmics localitzats fora de la muralla de l’antiga ciutat romana i, 

finalment, realitzava una funció de dic de contenció de les aigües dels torrents 

que baixaven des de la serralada de Collserola (Huertas, 2000).  

 

En temps de Pere el Cerimoniós, al segle XIV, es va realitzar una nova 

ampliació del recinte emmurallat, tancant d’aquesta forma el que actualment 

coneixem com a Raval. Aquesta zona de la ciutat restaria com a primera línia 

de defensa per davant de la muralla de Les Rambles. Amb aquest projecte es 

pretenia protegir, en cas de setge, un espai que aportava a la ciutat recursos 

alimentaris de primer ordre, així com protegir els incipients nuclis de població 

establerts en aquest indret. 

 

Abans de la construcció del tram de muralla del segle XIV, les notícies 

històriques ens parlen d’aquesta zona com un destacat espai rural al servei de 

la ciutat, on els horts, vinyes i camins que menaven cap a la ciutat configuraven 

un paisatge ben definit on s’hi començaren a construir edificis de serveis com 

hospitals, convents i les drassanes, així com cases o llocs d’hàbitat menors. 

Així doncs, cap a mitjan segle XIV, simultàniament al tancament del recinte per 

la part oriental de la ciutat, es construeixen els trams que porten del capdamunt 

de La Rambla fins al portal dels Tallers i d’aquest fins al portal de Sant Antoni. 

La muralla continuava des de Sant Antoni a Sant Pau on la fortificació canviava 

de direcció fins connectar amb el Paral·lel, essent aquest el darrer sector de la 

muralla que arribava fins al mar o les Drassanes. 

 

Com també es documenta en la construcció de la muralla del Portal Nou a 

Santa Clara, la traça del mur s’anava adaptant a les edificacions ja existents, 

com les cases del camí de Sarrià, els monestirs de Nazaret i Sant Pau i, 
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finalment, les Drassanes. El tancament del recinte emmurallat de la ciutat no 

restaria completat fins al segle XVI amb la construcció de la muralla de mar. 

 

Al tram de muralla que tancava l’actual Raval es construïren quatre portals: el 

de Tallers que data de 1359, el de Sant Pau de 1389, el de Drassanes i, 

finalment, el portal de Sant Antoni. Aquest darrer va esdevenir la construcció 

més rellevant d’aquest sector de la fortificació, convertint-se en la porta triomfal 

de la ciutat de Barcelona o accés principal de reis, prínceps i ambaixadors, 

degut a la seva situació en el camí que venia d’Aragó. El portal, que rebia el 

seu nom per l’existència d’una capella als seus voltants sota l’advocació 

d’aquest sant, es trobava flanquejat per dues torres de planta poligonal: la de 

Sant Urbà, situada a la dreta, i la de Sant Ivó, a l’esquerra. Ambdues tenien una 

làpida en la qual hi havia escrit el seu nom i l’any en què varen ésser acabades. 

La làpida corresponent a la torre de Sant Urbà, que es conserva en el Museu 

d’Història de la Ciutat de Barcelona, figura l’any 1377.  

 

Als segles XV i XVI la situació geogràfica de Barcelona la converteix en una 

peça clau dins de la defensa dels límits territorials de l’Imperi dels Àustria i, 

d’altra banda, el seu port esdevé una de les plataformes més importants en les 

expedicions marítimes a la Mediterrània. Aquesta posició geoestratègica 

coincideix amb un important avanç de la tècnica militar on s’incrementa la 

potència i capacitat destructiva dels projectils.  

 

Aquests factors  faran necessària la implantació de nous dissenys estructurals 

de les fortificacions, així com la millora de les antigues defenses de la ciutat. 

Les reformes es centraren en l’escapçament de les muralles per reduir-ne la 

seva alçada o, d’altra banda, la construcció de noves però més gruixudes i 

atalussades amb murs de pedra farcits de terra. Amb aquestes millores es 

pretenia contrarestar l’efecte de l’artilleria oferint una menor superfície 

d’impacte i una absorció eficient dels projectils de canyó. 
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Pel que fa a les torres medievals va ser necessària el seu escapçament o 

l’enderrocament per a la construcció de baluards que esdevindran el principal 

element defensiu de la fortificació. Es tracta d’una obra de morfologia poligonal 

que, amb unes dimensions molt variables, es situaven en els angles sortints del 

traçat de la fortificació. Amb una alçada similar a la de la muralla, mostrava una 

base pentagonal que es recolzava contra el mur, deixant el vèrtex contrari o 

angle capital com a màxima projecció exterior. Els costats del baluard que es 

recolzaven al mur eren anomenats flancs, mentre que els costats que 

convergien per formar el vèrtex extrem rebien el nom de cares. El fet que fossin 

pentagonals evitava que quedessin espais lliures del foc defensiu. Les 

defenses d’aquestes construccions es completaven amb fossats o valls més 

profunds delimitats amb una contraescarpa coronada per un camí cobert, més 

enllà del qual es perllongava el glacis. 

 

En aquest sentit, les primeres actuacions es centren bàsicament en la façana 

marítima, el sector més desprotegit de la ciutat, amb la construcció de la 

muralla de mar, tancant definitivament el traçat de la fortificació de la ciutat. 

D’altra banda, es construeixen tres baluards que no responen a un model o 

estil basat en els tractats de l’època: el de llevant, el de ponent i el de migjorn, 

aquest darrer iniciat l’any 1527.  

 

A mitjan segle XVII, dins del marc del conflicte amb França iniciat el 1635 i com 

a conseqüència de la Guerra dels Segadors (1640-1652), es continua amb les 

reformes del recinte emmurallat, principalment amb la construcció de nous 

baluards com el de Sant Antoni, a partir de l’any 1644, o el de Santa Madrona, 

al 1647.  

 

Aquestes reformes es van efectuar entre els anys 1636 i 1650 sota el 

comandament del Consell de Cent. Un cop finalitzada la guerra, i concretament 

amb la capitulació de 1652, el Consell perd la competència de gestionar i 

mantenir les fortificacions de la ciutat, que passarà a dependre del rei. Els 
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governants de la ciutat van perdre d’aquesta forma el control sobre les 

muralles, els baluards, la sala d’Armes, l’Escola Militar i les drassanes, que es 

convertiran en palau del Virrei.  

 

El nou marc sociopolític fa que la fortificació de la ciutat no només serveixi com 

sistema defensiu d’atacs exteriors, també es converteix en un instrument per 

mantenir el control de la població que es revolta contra les autoritats. 

 

Posteriorment, un cop acabada la Guerra de Successió amb la victòria de Felip 

V i la capitulació de Barcelona l’11 de setembre de 1714, s’enderrocarà part de 

la muralla de llevant i de marina. També s’inicia el procés d’arrasament del barri 

de la Ribera per construir la Ciutadella militar, ubicada on actualment es troba 

el parc del mateix nom, enderrocant una part important de la zona més pròxima 

a Santa Maria del Mar, concretament al voltant de l’actual Mercat del Born. 

Aquesta fortificació perdurarà fins al 1870. 

 

Durant el segon quart del segle XIX i com a conseqüència del creixement 

demogràfic de la ciutat relacionat amb el procés d’industrialització, les muralles 

feien impossible el desenvolupament normal tant de l’urbanisme com dels 

serveis de la ciutat. El 1854, una reial ordre va donar pas a l’enderroc de les 

muralles, els terrenys que hi ocupaven van passar a mans de l’estat i es va 

engegar a partir d’aquí un projecte de reordenació urbanística.  

 

Respecte al monestir de Sant Pau del Camp en particular, diversos autors es 

posen d’acord en situar els seus inicis històrics abans del segle X (PLADEVALL 

1992). 

Els dos capitells de marbre i altres elements aprofitats en la portada de 

l’església actual fan pensar en la possible existència d’un altre edifici religiós en 

el lloc on es situa ara l’església actual. 

 

Per corroborar aquesta possibilitat existeixen dos fets: 
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• La troballa de la làpida del Compte Guifré-Borrell l’any 1596 i de 

l’urna sepulcral. Aquests van fer suposar que la fundació del monestir 

inicial es va realitzar abans de l’any 911 per l’esmentat compte. 

• La referència a una església de Sant Pau en una confirmació de bens 

al monestir de Sant Pere de les Puelles. 

 

La falta de documentació relativa al monestir abans de 911, es relaciona 

freqüentment amb la invasió de la zona per Almansor a l’any 985. La situació 

del monestir fora del àmbit de protecció de les muralles el faria més propens a 

l’acció dels atacs àrabs. 

 

La segona fundació del monestir sembla remuntar a l’any 1117, ja que segons 

consta a la làpida sepulcral de Guillem de Bell-LLoch de 1307, Gueribert 

Guitard i la seva esposa havien fundat i ofert el monestir de Sant Pau a la 

Santa Seu. Encara que aquest vincle li donà molta autonomia, en una primera 

fase, Sant Pau estava sota la jurisdicció del monestir de Sant Cugat del Vallès. 

Es en aquest moment entre els segles XII-XIII, que el monestir sembla 

consolidar-se i es construeix el seu claustre, així com una nova sala capitular i 

un nou dormitori. Vers el 1506 es vincula el monestir a l’Abadia de Santa Maria 

de Montserrat, de la qual es desvincula el 1593. A la primera dècada del segle 

XVII el cenobi s’uneix a la badia de Sant Pere de Portella, al Berguedà, motiu 

pel qual passen a viure aquí de manera gairebé habitual els abats intitulats de 

Sant Pere de la Portella i Sant Pau del Camp. A finals d’aquell mateix segle, el 

monestir de Sant Pau, compta amb la presència del noviciat i el Col·legi de la 

Congregació Claustral Tarraconense a la qual està vinculat el monestir des del 

1594. L’any 1710 s’edifica una nova residència abacial. 

 

Una nova invasió, la de les tropes napoleòniques, resultà en la seva 

transformació en hospital militar. El monestir s’exclaustra temporalment entre 

1820 i 1824. Però el 1828 els monjos tornen al monestir, encara que per poc 

temps, ja que set anys desprès, el monestir es exclaustrat definitivament. L’any 
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1834 hi ha notícia que el convent de Sant Pau fou seu d’un dels hospitals 

provisionals habilitats arrel de l’epidèmia de còlera. 

 

A mitjans del segle XIX l’estat s’apropia del cenobi i el transforma en caserna. 

Llavors es succeeixen una sèrie d’esdeveniments i accions que transformen 

l’edifici i les seves dependències, arribant a l’extrem de realitzar un projecte per 

demolir l’església i fer-ne una de nova. Fou gràcies a l’Associació d’Excursions 

Catalana i a Víctor Balaguer que l’any 1879 el monestir fou declarat Monument 

Nacional. S’inicien llavors les obres de restauració de conjunt monàstic, que 

s’acaben el 1908, al mateix temps que s’inaugura la Sala Capitular. 

Malauradament, l’església i la rectoria son incendiades durant la Setmana 

Tràgica i restaurades desprès del 1922, moment en el qual també s’enderroca 

una capella del segle XVII, situada a la banda oest de l’entrada del temple. A 

l’any 1927 s’enderroca una part de les dependències monàstiques i del Col·legi 

Claustral que havien servit de caserna, per tal d’edificar-hi el grup escolar 

“Collaso i Gil” fet per l’arquitecte J. Goday entre els anys 1930 i 1932. 

 

El conjunt es novament afectat durant la guerra civil. Quatre anys desprès 

s’inicien les obres de restauració que es complementen els anys successius. 

Des de llavors l’edifici ha estat objecte de diverses intervencions de restauració 

que pretenen conservar-lo, mantenir-lo i estudiar-lo. 
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4. ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS 
 
En aquesta zona del Raval s’han realitzat nombroses intervencions 

arqueològiques que han permès documentar una continuïtat d’assentaments 

des d’època prehistòrica fins l’actualitat. 

 

Carrer Sant Pau 87-97 (Codi: 306/1988) Intervenció dirigida per Albert 

Bacaria, Emilia Pagés i Ferran Puig i motivada per de la construcció d’un 

aparcament subterrani. ( BACARIA, A. PAGES, E., PUIG, F. ,1991) 

 

La intervenció va consistir en la realització de diversos sondejos prospectius 

per tal de donar una aproximació fiable a la magnitud i característiques del 

jaciment, en cas que aquest existís. Els treballs van consistir en la realització 

de 40 sondejos de 2 x 2 m., repartits longitudinalment per la superfície que 

havia de ser ocupada pel nou aparcament. Els resultats d’aquests treballs van 

servir per constatar la presència de restes arqueològiques que es localitzaven, 

a la vista del resultat de la prospecció, en dues àrees individualitzades: 

Àrea A: Situada a la zona més propera al carrer de Sant Pau. Corresponia a 

una àrea de 2000 m2, al subsòl de la qual, a uns 2- 2,5 m. de profunditat, els 

sondejos van permetre observar la presència de diversos enterraments que 

corresponien a època tardorromana, (s. IV–V d.C). Presentaven un 

deteriorament avançat, amb coberta de tegulae o bé de fossa simple i amb els 

esquelets en posició supina amb orientació nord/sud. En diversos casos es va 

observar que havien estat afectats per construccions o rebaixos posteriors. 

Àrea B: Situada al bell mig del solar, entre el carrer de les Tàpies i el de Sant 

Pau. Aquest sector del jaciment es trobava localitzat al voltant d’una antiga 

xemeneia fabril que es conservava en el solar. A uns 2 m. de fondària es van 

localitzar les restes de diverses fonamentacions de murs que van fer pensar en 

l’existència d’una antiga vil·la romana, que es va datar entre els segles I - II i IV 
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d.C . Tot i això, les estructures presentaven una acusada degradació, i per tant, 

feia difícil la seva avaluació2.  
 
Carrer Sant Pau 87-97 (Codi: 306/1989): Intervenció dirigida per Albert 

Bacaria, Emilia Pagés i Ferran Puig. Els treballs arqueològics es van realitzar al 

voltant del monestir de Sant Pau del Camp, entre el carrer de les Tàpies, el 

carrer d’ Abat Safont i el de Sant Pau. L’any 1988 ja es van fer diversos 

sondejos prospectius en el solar, i els resultats van determinar l’existència de 

nivells d’ocupació romans. Per aquest motiu es va creure necessària 

l’excavació en extensió de la zona afectada, iniciant els treballs els primers 

mesos de l’any 1989. 

 

Amb aquesta intervenció es van posar al descobert un conjunt d’estructures 

que formaven part d’una seqüència estratigràfica compresa entre l’època 

prehistòrica i l’edat moderna. Així doncs, els resultats obtinguts es podrien 

englobar en 5 fases cronològiques diferenciades. 

 

Fase 1: Corresponia a les restes bastant disperses d’un jaciment de l’edat del 

bronze. Aquestes es van localitzar en una zona situada a l’angle del carrer de 

Sant Pau amb el de Riereta. Es va documentar una estructura formada per una 

acumulació de pedres de diferents mides, alguna de les quals mesurava més 

de 40 cm. Al voltant, i a una cota més o menys similar va aparèixer una certa 

concentració de fragments ceràmics. D'altra banda també es van identificar les 

restes d’un fogar que presentava una forma irregular i uns 80 cm. de diàmetre. 

A les immediacions del fogar va aparèixer gran abundància de fragments 

ceràmics i d’ossos d’animals cremats. 

 

Fase 2: Després d’uns estrats pràcticament estèrils, es van trobar les restes 

d’una vil•la rústica d’època romana imperial pertanyent a l’ager de Barcino. 

                                                 
2 http://cartaarqueologica.bcn.cat/750 
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Datada cronològicament entre els segles I i III d.C., sembla que va perviure 

possiblement fins al s. V d.C. En concret, es van localitzar una sèrie de 

fonamentacions de pedra seca, molt malmeses, repartides al llarg de tota la 

meitat nord de l’excavació. El conjunt de restes romanes es va completar amb 

una petita zona d’emmagatzematge, on es trobaven agrupats un nombre 

significatiu de fons de dolis, trobats in situ. Cal dir, però, que el mal estat de 

conservació de les restes va impedir una interpretació acurada de les 

estructures exhumades. Als voltants de la vil•la es van localitzar unes zones 

d’enterrament. Concretament, en l’espai més proper al monestir i al carrer de 

Sant Pau es van poder documentar 20 enterraments, corresponents a 22 

individus, i prop del carrer de les Tàpies es va localitzar un enterrament aïllat. 

La majoria de les estructures funeràries es van trobar en molt mal estat de 

conservació i per aquest motiu va ser difícil precisar la tipologia de les tombes. 

La major part corresponien a tombes de tegulae o enterraments en àmfora, i la 

resta corresponien a enterraments amb taüt de fusta. Els individus van ser 

inhumats en posició de decúbit supí amb els braços estirats en paral•lel al cos i 

els avantbraços lleugerament replegats o bé dret o esquerre replegat damunt el 

ventre, i les cames estirades. En general, es tractava d’individus adults, encara 

que es van localitzar 3 infants. Va resultar difícil donar un marc cronològic a 

aquesta necròpolis, però sembla que s’hauria de relacionar amb la vida de la 

vil•la. D’altra banda, cal destacar la localització d’una estructura de planta 

rectangular identificada com un mausoleu familiar. Presentava uns murs de 

fonamentació construïts amb la tècnica d'opus caementicium que mesuraven 

6,60 x 5,20 m. a la seva banda exterior. L’alçada màxima conservada era 

d’1,50 m., i el gruix dels murs situats en perpendicular al carrer era d’1,40 m., 

mentre que els altres mesuraven 1 m. d’amplada. Sembla que les parets de 

més gruix (1,40 m.) rebrien l’empenta d’una volta de mig punt. L’interior, que 

havia estat espoliat totalment, presentava restes d’un envà, de 0,50 m. de 

gruix, adossat al mur més meridional, que compartimentava la cambra. 

L’exterior del mausoleu havia estat revestit amb carreus de marbre blanc, i 

devia estar decorat amb motllures i algun grup escultòric. 
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Fase 3: Des dels últims nivells d’època romana, datats al segle V d.C, fins als 

segles XIII – XIV, no es van trobar mostres d’activitat humana en el solar. 

D’època medieval es van documentar diverses restes arqueològiques 

localitzades a l’angle format pel monestir i el carrer de Sant Pau. En primer lloc 

es va localitzar un pou amortitzat en el segle XIV, de boca arrodonida i secció 

més o menys quadrada. Al seu interior es van trobar abundants restes de 

catúfols que indicaven la probable existència d’una sènia. Estava tocant al que 

hauria estat el mausoleu d’època imperial, sense arribar a afectar-lo 

estructuralment. L’altre element que proporcionava informació d’aquest període 

va ser un estrat més o menys horitzontal, que no ocupava una superfície gaire 

gran, i que estava delimitat per estructures modernes i pel propi límit de 

l’excavació. La presència de ceràmica decorada amb verd i manganès, va 

permetre datar-lo entre els segles XIII i XIV. El conjunt de restes 

arqueològiques documentades van fer pensar en el desenvolupament d’alguna 

activitat agrícola en els terrenys que envoltaven el monestir de Sant Pau del 

Camp. La manca d’urbanització d’aquesta zona situada a les afores de la ciutat 

també va fer relacionar aquestes restes amb el monestir, ja existent, que seria 

qui explotaria els camps del seu voltant. 

 

Fase 4: Cronològicament, aquesta fase s’emmarca entre els segles XV i XVII. 

D’aquesta època es van documentar una sèrie de restes arquitectòniques 

repartides al llarg de la façana del carrer de Sant Pau, que corresponien a 

construccions domèstiques. Es trobaren bàsicament fonamentacions de murs i 

un nombrós conjunt de pous i fosses - abocadors. No es van trobar nivells 

d’habitació o de trànsit relacionats amb aquestes unitats. Es desconeixien 

també la fondària original d’aquests pous i fosses- abocadors que presentaven 

formes circulars o quadrangulars, i n’hi havia amb parets de pedra o excavades 

directament al sòl. Els reompliments que amortitzaven les fosses van 

proporcionar gran quantitat de ceràmica, amb predomini de materials dels 

segles XVI i XVII. Sembla que les estructures anteriors a la segona meitat del s. 
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XVIII deurien ser de poca entitat, a l’estil d’un cobert, i a prop d’ell s’hi haurien 

excavat clots més o menys profunds, bé per abocar-hi deixalles, bé per 

l’extracció d’aigua; pràctica que seria habitual donat el caràcter agrícola del 

indret. A mitjans del segle XVIII quan la zona es va començar a edificar, les 

cases probablement mantindrien els límits de les parcel·les i amb el temps 

s’expandirien en altura i no en amplada. 

 

Fase 5: A partir del segle XIX es van realitzar a la zona del Raval les 

construccions típiques fabrils, amb cambres soterrades per accionar les 

màquines de vapor i gran quantitat de serveis que van malmetre intensament 

els nivells arqueològics anteriors. Aquestes construccions es van enderrocar 

recentment per tal de construir el parc3. 

 

Carrers Riereta, Sant Pau i Santa Helena (1991): Les troballes citades 

anteriorment van determinar la realització a l’any 1991, d’un seguiment general 

entre els carrers Riereta, Sant Pau i Santa Helena, dirigit per l’arqueòloga 

Mònica Blasco. En aquest seguiment es van localitzar en un sector 34 tombes 

d’inhumació datades entre els segles IV i VI dC. A part de les tombes la 

intervenció va permetre localitzar al costat del carrer Riereta un jaciment 

prehistòric del neolític i de l’edat del Bronze. (BLASCO, M. 1991). 

 

Caserna de la Guàrdia Civil- Carrer de Sant Pau (1990-1991): Amb motiu de 

les obres de remodelació de la caserna de la Guàrdia Civil i motivats pels 

resultats de les intervencions anteriors es va realitzar una intervenció 

arqueològica dirigida pels arqueòlegs Josefa Beà i Robert Farré. Localitzant-se 

a la zona més propera al carrer de Sant Pau, 32 nous enterraments del segle 

IV-VI dC. Així mateix es va poder detectar també un assentament corresponent 

al període neolític, més concretament als moments Cardial- Epicardial i Neolític 

Antic Evolucionat amb la presència d’una zona de necròpolis i un altre d’hàbitat. 

                                                 
3 http8://cartaarqueologica.bcn.cat/75 
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Finalment es van poder documentar també evidències de l’edat del Bronze.  
 

Sant Pau del Camp (1997): Intervenció dirigida per l’arqueòloga Anna Monleón 

i motivada pel projecte de restauració del monument. Es van plantejar dues 

cales de sondeig per tal de conèixer la potència estratigràfica i les 

característiques de les estructures anteriors a la construcció del Convent. La 

cala 1 es va situar a la capçalera de l’església per la seva part exterior. Les 

seves dimensions eren de 2 m x 2 m. i es va arribar a la cota de les argiles 

damunt de les quals s’assenta l’absis central de la capçalera del temple. La 

cala 2 es va practicar a l’ala del claustre, a l’angle nord, i tenia com a objectiu 

localitzar antigues restes de l’església i poder documentar la fonamentació del 

claustre. Així, la cala exterior va permetre documentar enterraments de la 

necròpolis romana, ja localitzada en anteriors intervencions, la qual presentava 

una cronologia que anava des de l’època alt imperial fins època tardoromana. A 

la vegada, es va poder conèixer la morfologia de la banqueta de fonamentació 

de l’absis central de l’església. Amb la cala interior es va exhumar dos 

enterraments de cronologia imprecisa i restes anteriors a la construcció del 

monestir, en concret un paviment d’opus signinum que es va considerar que 

podria indicar l’existència d’una vila romana per la zona. D’època medieval, es 

va documentar la banqueta de fonamentació de la primera tomba dels Bell-lloc, 

datada al 1307, i dos paviments de morter de calç. També es va localitzar una 

cista reutilitzada com a ossera. Per últim, es va posar al descobert la 

refonamentació feta amb formigó del claustre fins a uns 80 cm de fondària. 

 

Sant Pau, Reina Amàlia, Carretes, Hort de la Bomba (1998 i 1999): 
Intervenció dirigida per l’arqueòleg Pere Lluís Artigues amb motiu de la 

realització de cent nous habitatges. En una primera fase es realitzen catorze 

sondejos on es documenten nivells de paviments dels segles XIX-XX 

acompanysts per un seguit d’estructures, clavegueres, pous i desguassos, 

estructures d’època moderna i un gran retall amb material procedent dels 

materials de rebuig d’un obrador. A partir dels dos metres sota el nivell 
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superficial es registra l’existència de material romà dels segles I-II dC i a partir 

dels 4 metres es documenten restes de l’edat del Bronze. En l’excavació en 

extensió del solar s’excaven 26 enterraments d’època romana i les restes d’un 

assentament d’epoca alt-imperial format per sitges i pous. (ARTIGUES, 

P.LL.,1998-2001) 

En el mateix solar l’arqueòleg Damià Griño es fa càrrec de la intervenció 

prehistòrica i s’excava una zona d’habitat del Bronze III, estructures de 

combustió i sitges corresponents al Bronze Antic i finalment vint-i-tres 

enterraments d’inhumacions corresponents al Neolític Antic Evolucionat. ( 

GRIÑÓ, D. 1999): 

 

Carrer Sant Pau, 82 (1998): els arqueòlegs Marc Jimenez i Jordi Guàrdia 

efectuen una intervenció on documenten materials d’època moderna i 

prehistòrica. ( JIMENEZ, M. 1998) 

 
Carrer Carretes i Carrer Sant Pau (2000): l’arqueòloga Marta Fàbregas va 

posar al descobert una petita part de la necròpolis romana, de la qual es van 

excavar tres enterraments. ( FÀBREGAS, M. 2003) 

 
Carrers Sant Pau, Reina Amàlia, Carretes, Hort de la Bomba (2000): A 

causa de la necessitat de realitzar unes rases al costat de l’edifici ja construït al 

solar delimitat per aquests carrers, l’arqueòleg Antoni Martin va documentar 

vàries estructures d’una fàbrica tèxtil del segle XIX i dos enterraments d’època 

romana, dels quals es va excavar un.  

 
Carrers Sant Pau, Reina Amàlia, Carretes, Hort de la Bomba (2001):  Es va 

realitzar una intervenció dirigida per l’arqueòloga Daria Calpena amb l’objectiu 

de localitzar i excavar la necròplis, posant al descobert i excavant un total de 13 

enterraments d’època tardo-romana. ( CALPENA, D. 2001) 
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Complex esportiu de Can Ricart (2003):  Entre els mesos de novembre i 

desembre de 2003 l’arqueòloga Carme Subiranas va realitzar el seguiment 

arqueològic de les obres. L’absència de restes arqueològiques  es va associar 

a que en aquest indret es pogués ubicar l’estany de Cagalell. Si bé per sobre 

dels estrats estèrils es van poder documentar les restes dels edificis annexes 

de l’antiga fàbrica de Can Ricart construïda entre 1858 i 1870. (SUBIRANAS, 

C. 2003) 

 

Horts de Sant Pau del Camp/ Carrer de Sant Pau 99 (2010): Intervenció 

dirigida per Oriol Achón i Andrea Lages  en la qual es documenten restes de les 

antigues dependències del monestir, associades majoritàriament al període 

modern, un absis preromànic  i dos enterraments d’època tardo-romana. 

(ACHON, O. i LAGES, A. 2010) 
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5. METODOLOGIA 
 

Tal com hem mencionat a l’inici de la nostra memòria els sondejos efectuats 

venien motivats pel fet que el paviment de mosaic de l’església presenta 

diversos bombaments distribuïts arreu de la seva superfície i que requereixen 

urgentment una actuació de restauració. Aquesta intervenció de diagnosi ha 

consistit en la realització de tres sondejos en els punts on el paviment 

presentava alteracions més greus. Tots els sondejos han estat efectuats de 

forma manual i en cadascun d’ells s’ha rebaixat entre 0,40-0,50 cm respecte a 

la cota del mosaic amb la finalitat de poder esbrinar el per que del bombament i 

pèrdua de les tessel·les del mosaic. 

 

Els treballs, al ser independents com a sondejos, per una millor diferenciació i 

interpretació, s’ha donat un número de zona a cada un, a més d’un número 

concret de les unitats estratigràfiques que han aparegut en cadascun d’ells, en 

total s’han obert 3 sondejos (enumerats com a 100, 200 i 300).  

 

La metodologia seguida en aquesta intervenció ha consistit en la documentació 

estratigràfica a partir del mètode proposat per H.Harris i A.Carandini, assignant 

un número d’Unitat Estratigràfica (UE) a cadascun dels estrats, estructures, 

retalls o rebliments que s’han excavat. També s’ha portat a terme una 

exhaustiva documentació fotogràfica i de planimetria de totes les estructures i 

estrats documentats. 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica de restauració i adequació al Monestir de Sant 
Pau del Camp. Paviment de Mosaic de l’església. Carrer de Sant Pau 99. Districte de 

Ciutat Vella (Barcelona). Codi:012/15 
 

 
 

CODEX- ARQEOLOGIA I PATRIMONI 
ABAC-Conservació i Restauració SL 

                                                                                                                           25        
                                

6. TREBALLS REALITZATS I RESULTATS OBTINGUTS 
 

Els treballs portats a terme han consistit en la realització de 3 sondejos ubicats 

en els punts on el paviment presentava pitjor estat. A continuació passem a 

descriure els resultats obtinguts en cadascun d’aquests sondejos. 

 

Sondeig 100 
Sondeig d’aproximadament uns 3m2 i realitzat de forma manual en el lloc on el 

mosaic presentava més pèrdues de tessel·les i bombament. Les unitats 

estratigràfiques documentades han estat les següents: 

 

 UE 101: Paviment actual de l’església fet amb mosaic de tessel·les 1 de 

 2 cm de gruix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UE 102:  Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment 

 del mosaic de tessel·les d’1 cm de potència. 

  

 UE 103: Estrat de sorres de color groguenc i morter, d’1 cm de gruix i 

 cobert per UE 103. 

  

Detall del paviment actual de l’església 
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 UE 104: Estrat format per una fina capa de morter amb sorra, bastant 

 endurit i d’1 cm de gruix. Podria correspondre a la preparació del primer 

 paviment de  mosaic. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 UE 105: Estrat compost per sorres de 4 cm de potència de color rosat, 

 cobertes per la preparació del mosaic UE 104. 

  

 UE 106: Estrat compost per pedres de mida petita, morter, material 

 constructiu i ceràmica de 6 cm de potència. Cobert per UE 105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de la preparació de morter UE 104 

Detall de l’estrat ue 106 
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 Entre els materials recuperats en aquest estrat podem parlar d’un 

 informe de ceràmica tipus Pickman fet que ens portaria a datar-lo  al 

 segle XIX. 

  

  UE 107: Estrat compost per argiles i sorres de color marró de 4 cm de 

 potència, cobert per 106.  

  

 UE 108: Estrat sorrenc de color grisós de 12 cm de potència. Cobert per 

 107 i cobreix 109. Entre els materials recuperats en aquest estrat 

 podem parlar d’entre d’altres materials d’un informe de ceràmica tipus 

 Pickman fet que ens portaria a datar  aquest estrat al segle XIX. 

  

 UE 109: Estrat compost per argiles i sorres de color vermellós amb 

 alguna taca de morter. Cobert per 107 i 108.  

 Aquests estrat es podria datar a mitjans del segle XIX per la 

 presència entre d’altres materials d’una vora  de plat de ceràmica 

 blanca i blava de la ditada. 

  

 UE 110: Possible fonamentació formada per pedres de mida mitjana 

 sense escairar i material constructiu, lligats amb morter de color blanc. 

 Cobert per 106 i se li lliuren els estrats 107, 108, 109. Té entre 0,40 m. 

 d’amplada i 0,90 m. de longitud. La cota superior és de 4,82 msnm. S 
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 UE 111: Estrat d’argila de color vermellós, no ha estat excavat, ja que 

 l’excavació s’ha aturat just a la cota a la que es documenta aquest estrat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall de la fonamentació ue 110 

Detall del sondeig 100 un cop finalitzada la seva excavació 
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Sondeig 200 

 

Sondeig de planta rectangular i d’aproximadament uns 2,30m2,  realitzat de 

forma manual en un dels punts on el mosaic presentava més bombament. Les 

unitats estratigràfiques documentades han estat les següents: 

 

UE 201: Paviment actual de l’església fet amb mosaic de tessel·les i de 2 

cm de gruix. 

  

 UE 202: Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment 

 del mosaic de tessel·les, presenta tessel·les de l’antic o primer mosaic i 

 una potència de 2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UE 203: Estrat format per una capa de morter amb sorra, bastant 

 endurit i de 2 cm de gruix. Podria correspondre a la preparació del primer 

 paviment de  mosaic. 

 

 

Detall de la UE 202 on s’observen les restes de tessel.les 
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UE 204: Estrat compost per pedres de mida petita i còdols, morter, 

material constructiu i ceràmica i de 6 cm de potència. 

Podem datar aquest estrat en la segona meitat del segle XIX gràcies a la 

troballa d’una moneda del tipus Govern Provisional (1870-1876). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de la ue 203. 

Detall de l’estrat ue 205 
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UE 205: Estrat compost per argiles i sorres de color marró amb 

presència de pedres, material constructiu i ceràmica, de 16 cm de 

potència. La majoria del material correspon a fragments de ceràmica 

vidriada de color verd i marró i alguns fragments corresponents a 

escudelles, escudelles d’orelletes de blanca i blava catalana, motiu pel 

qual podríem datar a aquest estrat a partir del segle XVIII. 

 

UE 206: Estrat compost per sorres de 4 cm de potència, cobert per 205 i 

cobreix 207. No disposem de cap tipus de material que ens doni una 

cronologia fiable. 

 

UE 207: Estrat compost per argiles i sorres i alguna taca de morter. 

L’excavació s’ha aturat en aquest nivell. Cobert per 206 i tallat pel retall 

208. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE 208: Petit retall de planta arrodonida i de 12 cm de fondària, de 

funció indeterminada que retalla l’estrat 207 i es reomplert per l’estrat 

209. 

 

Detall del sondeig 200 un cop finalitzada la seva excavació 
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UE 209: Estrat de reompliment del retall 208, format per sorres de color 

marró fosc. 

 
Sondeig 300 
 

Sondeig de planta rectangular i d’aproximadament uns 0,60m2,  realitzat de 

forma manual en un dels punts on el mosaic presentava més bombament. Les 

unitats estratigràfiques documentades han estat les següents: 

 

UE 301: Paviment actual de l’església fet amb mosaic de tessel·les de 2 

cm de gruix. 

  

 UE 302: Petita capa de morter de 2 cm de gruix que serveix de 

 preparació del paviment del mosaic de tessel·les. 

  

 UE 303: Estrat format per una capa de morter amb sorra de 2 cm de 

 potència, bastant endurit. Podria correspondre a la preparació del primer 

 paviment de  mosaic. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Detall de l’estrat ue 303 
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 UE 304: Estrat de 8 cm de potència, compost per pedres de mida petita, 

 morter, material constructiu i ceràmica vidriada de color marró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE 305: Estrat de 12 cm de potència, compost per argiles i sorres de 

color marró amb presència de pedres, material constructiu i ceràmica. 

Cobreix la fonamentació 308 i la UE 306. Tenint en compte la ceràmica 

apareguda, entre ells fragments de ceràmica blava d’influència francesa 

l’estrat es podria datar a finals del segle XVII inicis del segle XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Detall de l’estrat ue 304 

Detall de l’estrat ue 305 



Memòria de la intervenció arqueològica de restauració i adequació al Monestir de Sant 
Pau del Camp. Paviment de Mosaic de l’església. Carrer de Sant Pau 99. Districte de 

Ciutat Vella (Barcelona). Codi:012/15 
 

 
 

CODEX- ARQEOLOGIA I PATRIMONI 
ABAC-Conservació i Restauració SL 

                                                                                                                           34        
                                

  

 UE 306: Estrat compost per sorres de 12 cm de potència, cobert per 305 

 i cobreix 307.  

  

 UE 307: Estrat compost per argiles i sorres i alguna taca de morter. 

 L’excavació d’aquest sondeig s’ha aturat en aquest nivell. 

  

UE 308: Fonamentació composta per pedres irregulars de mida mitjana i 

lligades amb morter blanc. Es coberta per l’estrat 305 i se li lliuren els 

estrats 306 i 307. Té entre 0,46 m. d’amplada i 0,54 m. de longitud. La 

cota superior és de 4,70 msnm.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Detall de la fonamentació ue 308 i de la finalització del sondeig 300 
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6.1. RELACIÓ D’ESTRUCTURES AFECTADES 
 

Un cop finalitzada la intervenció, els sondejos s’havien de tornar a reomplir per 

qüestions de seguretat, per aquest motiu es va demanar permís per tal de fer el 

rebliment de les dues fonamentacions que havien aparegut en el sondeig 100 i 

el sondeig 300. 

 

A continuació es presenta una taula amb les UE de les dues fonamentacions, la 

descripció, la cronologia i el tipus d’afectació, així com també en el següent 

apartat es fa una descripció acurada de cadascuna d’elles. 

 

U.E Descripció Cronologia Afectació 

110 Fonamentació Moderna Rebliment  

308 Fonamentació Moderna Rebliment  

    

 

 
6.2. DESCRIPCIÓ D’ESTRUCTURES AFECTADES 
 

Presentem a continuació una descripció de les estructures afectades per les 

quals es va sol·licitar el seu rebliment (ue 110 i 308). D’aquestes estructures es 

va efectuar la corresponent documentació fotogràfica i planimètrica, tal com es 

detalla en l’apartat 5 d’aquesta memòria. 

 

UE 110 
 

-Descripció: Fonamentació. Composta de pedres mitjanes sense treballar, 

material constructiu i morter de color blanquinós. Té entre 0,40 m. d’amplada i 

0,90 m. de longitud. La cota superior és de 4,82 msnm.  

-Cronologia: Època moderna.  

-Afectació: Rebliment. 
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UE 308 
 

-Descripció: Fonamentació. Composta de pedres mitjanes sense treballar, 

lligades amb morter de color blanquinós. Té entre 0,46 m. d’amplada i 0,54 m. 

de longitud. La cota superior és de 4,70 msnm.  

-Cronologia: Època moderna.  

-Afectació: Rebliment. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detall de la fonamentació ue 110 

Detall de la fonamentació ue 308 
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8. CONCLUSIONS 
 

Un cop  finalitzada la intervenció podem dir que a nivell d’estructures han estat 

documentades dues estructures (en el sondeig 100 i 300) que podrien 

correspondre a dues fonamentacions. Pel que fa a nivell cronològic podem dir 

que els estrats excavats presenten una cronologia que aniria des del segle 

XVIII fins a la segona meitat del segle XIX. Amb la qual cosa els estrats 

documentats just per sota del paviment de mosaic presentarien una cronologia 

de segle XIX,  els estrats 106 i 305 que cobririen les dues fonamentacions es 

podrien datar en entre mitjans del segle XVIII i segle XIX.   
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PLANIMETRIA 
 

1.- Plànol de situació de la intervenció a escala 1.5.000. 

2.- Plànol de situació de la intervenció a escala 1:500. 

3.- Plànol de situació de la intervenció a escala 1:100. 

4.- Planta i secció de les restes arqueològiques del sondeig 100, a escala 1:20. 

5.- Planta i secció de les restes arqueològiques del sondeig 200, a escala 1:20. 

6.- Planta i secció de les restes arqueològiques del sondeig 300 , a escala 1:20. 
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FITXES UE 



FITXES UESANT PAU CAMP 2015

101
100

Sector

Relacions
Físiques Igual a

102
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

1

2

Plan.

4

Paviment

Estructura

Definició UE

Datació Criteri datació

tessel.les Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Paviment actual de l'església fet amb mosaic de tessel·les.
Observacions

ZonaColor

4.93Cotes Sup. 4.91Cotes Inf.

102
100

Sector

Relacions
Físiques Igual a

103
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

101

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Plan.

4

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

Morter Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del
mosaic de tessel·les.

Observacions

Zona

Marró Clar

Color

4.91Cotes Sup. 4.90Cotes Inf.

103
100

Sector

Relacions
Físiques Igual a

104
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

102

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

4

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat de sorres de color groguenc i morter 
Observacions

Zona

groguenc

Color

4.90Cotes Sup. 4.89Cotes Inf.

CODEX-ARQUEOLOGIA I PATRIMONI



FITXES UESANT PAU CAMP 2015

104
100

Sector

Relacions
Físiques Igual a

105
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

103

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

17
18
19
20
21
22

Plan.

4

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

morter Artificial

 Orgànica

Sorra Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat format per una fina capa de morter amb sorra, bastant
endurit. Podria correspondre a la preparació del primer paviment
de mosaic.

Observacions

Zona

Rosat

Color

4.89Cotes Sup. 4.88Cotes Inf.

105
100

Sector

Relacions
Físiques Igual a

106
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

104

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

4

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica

Sorra Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat compost per sorres de color rosat cobertes per la
preparació del mosaic UE 104.

Observacions

Zona

Rosat

Color

4.88Cotes Sup. 4.84Cotes Inf.

106
100

Sector

Relacions
Físiques Igual a

107
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

105

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

23

24

25

Plan.

4

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat compost per pedres de mida petita, morter, material
constructiu i ceràmica

Observacions

Zona

Marró Clar

Color

4.84Cotes Sup. 4.70Cotes Inf.

CODEX-ARQUEOLOGIA I PATRIMONI



FITXES UESANT PAU CAMP 2015

107
100

Sector

Relacions
Físiques Igual a

108 109
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

106

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

26
27
28
29
30

Plan.

4

Anivellació

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica

Argila, sorra Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat compost per argiles i sorres de color marró, cobert per
106.

Observacions

Zona

Marró

Color

4.70Cotes Sup. 4.66Cotes Inf.

108
100

Sector

Relacions
Físiques Igual a

109
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

107

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

4

Anivellació

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica

Sorra Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat sorrenc de color grisós cobert per 107 i cobreix 109
Observacions

Zona

Gris

Color

4.66Cotes Sup. 4.54Cotes Inf.

109
100

Sector

Relacions
Físiques Igual a

111
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

107 108

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

31

32

33

Plan.

4

Anivellació

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

morter Artificial

 Orgànica

Argila, sorra Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat compost per argiles i sorres de color vermellós amb
alguna taca de morter. Cobert per 107 i 108.

Observacions

Zona

Vermellós

Color

4.54Cotes Sup. 4.50Cotes Inf.
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110
100

Sector

Relacions
Físiques Igual a
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

106

Farcit per

Tallat per

107 108 109
Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

34
35
36
37
38
73
74
76
77

Plan.

4

Fonamentació

Estructura

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció XSiNo ParcialTipus%

Possible fonamentació formada per pedres de mida mitjana
sense escairar i material constructiu, lligats amb morter de color
blanc.

Observacions

ZonaColor

X

4.78Cotes Sup. Cotes Inf.

111
100

Sector

Relacions
Físiques Igual a
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

109

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

34
35
36
37
38

Plan.

4

Anivellació

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat d'argila de color vermellós, no ha estat excavat, ja que
l'excavació s'ha aturat just a la cota a la que es

documenta aquest estrat.

Observacions

Zona

Vermellós

Color

4.50Cotes Sup. Cotes Inf.

201
200

Sector

Relacions
Físiques Igual a

202
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

5

Paviment

Estructura

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Paviment actual de l'església fet amb mosaic de tessel·les.
Observacions

ZonaColor

4.92Cotes Sup. 4.90Cotes Inf.
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202
200

Sector

Relacions
Físiques Igual a

203
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

201

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

39

40

Plan.

5

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

Morter Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del
mosaic de tessel·les, presenta tessel·les de l'antic o primer
mosaic.

Observacions

Zona

Marró Clar

Color

4.90Cotes Sup. 4.88Cotes Inf.

203
200

Sector

Relacions
Físiques Igual a

204
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

202

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

41

42

Plan.

5

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

Morter Artificial

 Orgànica

Sorra Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat format per una capa de morter amb sorra, bastant endurit.
Podria correspondre a la preparació del primer paviment de
mosaic.

Observacions

Zona

Rosat

Color

4.88Cotes Sup. 4.86Cotes Inf.

204
200

Sector

Relacions
Físiques Igual a

205
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

203

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

43

44

Plan.

5

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat compost per pedres de mida petita i còdols, morter,
material constructiu i ceràmica.

Observacions

Zona

Marró Clar

Color

4.86Cotes Sup. 4.72Cotes Inf.

CODEX-ARQUEOLOGIA I PATRIMONI



FITXES UESANT PAU CAMP 2015

205
200

Sector

Relacions
Físiques Igual a

206
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

204

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

45

46

47

Plan.

5

Anivellació

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat compost per argiles i sorres de color marró amb presència
de pedres, material constructiu i ceràmica.

Observacions

Zona

Marró

Color

4.72Cotes Sup. 4.56Cotes Inf.

206
200

Sector

Relacions
Físiques Igual a

207 209
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

205

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

48
49
50
51

Plan.

5

Anivellació

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat compost per sorres, cobert per 205 i cobreix 207.
Observacions

Zona

Marró Clar

Color

4.56Cotes Sup. 4.52Cotes Inf.

207
200

Sector

Relacions
Físiques Igual a
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

206

Farcit per

208
Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

52
53
54
55

Plan.

5

Anivellació

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat compost per argiles i sorres i alguna taca de morter.
L'excavació s'ha aturat en aquest nivell. Cobert per 206 i tallat
pel retall 208.

Observacions

Zona

Marró

Color

4.52Cotes Sup. Cotes Inf.
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208
200

Sector

Relacions
Físiques Igual a
Cobreix a 

Farceix a 

207
Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

209
Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

78
79
80
81
82
83

Plan.

5

Indeterminat

Retall

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Petit retall de planta arrodonida i de funció indeterminada que
retalla l'estrat 207 i es reomplert per l'estrat 209.

Observacions

ZonaColor

4.52Cotes Sup. 4.40Cotes Inf.

209
200

Sector

Relacions
Físiques Igual a
Cobreix a 

208
Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

207

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

78

79

Plan.

5

Farciment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica

Sorra Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat de reompliment del retall 208, format per sorres de color
marró fosc.

Observacions

Zona

Marró Fosc

Color

4.52Cotes Sup. Cotes Inf.

301
300

Sector

Relacions
Físiques Igual a

302
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

6

Paviment

Estructura

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Paviment actual de l'església fet amb mosaic de tessel·les.
Observacions

ZonaColor

4.92Cotes Sup. 4.90Cotes Inf.
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302
300

Sector

Relacions
Físiques Igual a

303
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

301

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

6

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

morter Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del
mosaic de tessel·les.

Observacions

Zona

Marró Clar

Color

4.90Cotes Sup. 4.88Cotes Inf.

303
300

Sector

Relacions
Físiques Igual a

304
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

302

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

56

57

Plan.

6

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat format per una capa de morter amb sorra, bastant endurit.
Podria correspondre a la preparació del primer paviment de
mosaic.

Observacions

Zona

Rosat

Color

4.88Cotes Sup. 4.86Cotes Inf.

304
300

Sector

Relacions
Físiques Igual a

305
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

303

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

58
59
60
61
62

Plan.

6

Preparació de paviment

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat compost per pedres de mida petita, morter, material
constructiu i ceràmica.

Observacions

Zona

Marró Clar

Color

4.86Cotes Sup. 4.78Cotes Inf.
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305
300

Sector

Relacions
Físiques Igual a

306 308
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

304

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

63
64
65
66

Plan.

6

Anivellació

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat compost per argiles i sorres de color marró amb presència
de pedres, material constructiu i ceràmica. Cobreix la
fonamentació 308 i la UE 306.

Observacions

Zona

Marró

Color

4.78Cotes Sup. 4.66Cotes Inf.

306
300

Sector

Relacions
Físiques Igual a

307
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

305

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

6

Anivellació

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica

Sorra Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat compost per sorres, cobert per 305 i cobreix 307. 
Observacions

Zona

Marró

Color

4.66Cotes Sup. 4.54Cotes Inf.

307
300

Sector

Relacions
Físiques Igual a
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

306

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

67
68
69
70
71
72

Plan.

6

Anivellació

Estrat

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció SiNo Tipus%

Estrat compost per argiles i sorres i alguna taca de morter.
L'excavació d'aquest sondeig s'ha aturat en aquest nivell.

Observacions

Zona

Marró

Color

4.54Cotes Sup. Cotes Inf.
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308
300

Sector

Relacions
Físiques Igual a
Cobreix a 

Farceix a 

Talla a 

Es recolza en

Cobert per

Se li recolza

305

Farcit per

Tallat per

306 307
Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

67
68
69
70
71
72

Plan.

6

Fonamentació

Estructura

Definició UE

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica
 Geològica

Afecció XSiNo ParcialTipus%

Fonamentació composta per pedres irregulars de mida mitjana i
lligades amb morter blanc. Es coberta per l'estrat 305.

Observacions

ZonaColor

X

4.70Cotes Sup. Cotes Inf.

CODEX-ARQUEOLOGIA I PATRIMONI



Memòria de la intervenció arqueològica de restauració i adequació al Monestir de Sant 
Pau del Camp. Paviment de Mosaic de l’església. Carrer de Sant Pau 99. Districte de 

Ciutat Vella (Barcelona). Codi:012/15 
 

 
 

CODEX- ARQEOLOGIA I PATRIMONI 
ABAC-Conservació i Restauració SL 

                                                                                                                           42        
                                

 

INVENTARI MATERIALS  



 

 

 

 
 
TAULA CODIS PER A INVENTARI DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS 
 
 
CERÀMICA 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
11000 Prehistòria 
11001 Neolítica 
11050 del Coure 
11100 del Bronze  
11101 del Bronze antic 
11102 del Bronze mig 
11103 del Bronze final 
 
12000 Protohistòrica sense determinar 
12001 feno-púnica indeterminada 
12002 feno-púnica engalba vermella 
12003 feno-púnica engalba negra 
12004 feno-púnica comuna 
12005 grega d’occident 
 
12050 roja a torn 
12051 engalba roja 
12052 pintada 
12053 comuna ibèrica 
12054 grisa de la costa catalana 
12055 grollera 
12056 grans recipients d’emmagatzematge 
12057 àmfora ibèrica 
 
13000 Món Clàssic sense determinar 
13001 grega indeterminada 
13002 buchero nero 
13003 àtica figures negres 
13004 àtica figures vermelles 
13005 àtica vernís negre 
13006 taller de les petites estampetes 
13007 taller de Rhode 
13008 taller de Nikia-Ion 
13009 taller de pàteres 3 palmetes radials 
 
 

 
 
 
 
13050 campaniana/vernís  
               negre indeterminada 
13051 precampaniana 
13052 campaniana A 
13053 campaniana A tardana 
13054 campaniana B 
13055 campaniana B-oide 
13056 campaniana C 
13057 campaniana empuritana 
13058 etrusca vernís negre 
13059 imitacions campanianes  
13060 vernís negre púnic 
 
13100 terra sigillata indeterminada 
13101 presigillata  
13102 T S precoç 
13103 T S aretina 
13104 T S itàlica 
13105 T S tardo-itàlica 
13106 T S sudgàl·lica 
13107 T S marmorata 
13108 T S hispànica 
13109 T S hispànica tardana 
13110 T S hispànica indeterminada 
13111 T S africana A 
13112 T S africana A/D 
13113 T S africana A/C 
13114 T S africana C 
13115 T S africana D 
13116 T S africana indeterminada 
13117 imitacions T S hispànica 
13118 T S clara B 
13119 T S lucente 
 
 
13120 paleocristiana grisa 

Institut de 

           cultura : MUSEU D’HISTÒRIA 

                              DE BARCELONA 
 

 



 

 

13121 paleocristiana ataronjada 
13122 late Roman C 
13123 produccions orientals (corintia) 
13124 vidriada romana 
13125 imitacions clara D 
13126 paleocristina pintada 
 
13150 parets fines indeterminades 
13151 parets fines itàliques 
13152 parets fines d’Acco 
13153 parets fines sudgàl·liques 
13154 parets fines “clofolla d’ou” 
13155 parets fines hispàniques 
13156 imitacions parets fines 
 
13200 llàntia indeterminada 
13201 llàntia grega 
13202 llàntia republicana 
13203 llàntia republicana vernís negre 
13204 llàntia imperial 
13205 llàntia imperial de volutes 
13206 llàntia imperial de disc  
13207 llàntia africana de canal 
13208 llàntia africana  
13209 llàntia africana paleocristiana 
13210 llàntia africana ARS 
 
13250 comuna oxidada 
13251 comuna reduïda 
13252 comuna baix-imperial 
13253 comuna engalba blanca 
13254 comuna engalba negra 
13255 comuna engalba vermella 
13256 comuna roig pompeià 
13257 comuna itàlica 
13258 comuna africana de cuina 
13259 comuna emporitana oxidada 
13260 comuna de cuina acurada 
13261 imitacions comuna africana 
13262 comuna bescuitada 
13263 ceràmica comuna de Lípari 
13264 ceràmica daurada 
13265 ceràmica eïvissenca tardo antiga 
13266 ceràmica de Pantelleria 
13267 ceràmica itàlica tardo antiga 
 
 
 
 
13300 àmfora indeterminada 

13301 àmfora massaliota 
13302 àmfora feno-púnica 
13303 àmfora ebussitana 
13304 àmfora romana 
13305 àmfora greco-itàlica 
13306 àmfora itàlica 
13307 àmfora gàl·lica 
13308 àmfora hispànica 
13309 àmfora bètica 
13310 àmfora de la Tarraconense 
13311 àmfora lusitana 
13312 àmfora africana 
13313 àmfora oriental 
13314 suports d’àmfores 
13315 amforiscs 
13316 disc terra cuita 
13317 taps 
13318 fragments vasos retallats 
13319 altres accessoris 
13320 dollia 
13321 àmfora rodia 
13322 àmfora corintia 
13323 àmfora Samos 
 
13400 comuna a torn oxidada d’època 

indeterminada 
13401 comuna a mà oxidada d’època 

indeterminada 
13402 comuna a torn reduïda d’època 

indeterminada 
13403 comuna a mà reduïda d’època 

indeterminada 
13404 comuna oxidada d’època 

indeterminada 
13405 comuna reduïda d’època 

indeterminada 
13406 comuna a torn bescuitada 

indeterminada 
 
13500 comuna oxidada medieval 
13501 comuna reduïda medieval 
13502 comuna bescuitada medieval 
 
 
 
 
 
 
 
14000 Món medieval i modern indeterminat 



 

 

14001 comuna oxidada a mà 
14002 comuna oxidada a torn 
14003 comuna oxidada vidriada 
14004 comuna reduïda a mà 
14005 comuna reduïda a torn 
14006 comuna reduïda vidriada 
 
14050 islàmica indeterminada 
14051 islàmica verd-manganès 
14052 islàmica melada 
14053 islàmica corda seca total 
14054 islàmica corda seca parcial 
14055 islàmica esgrafiada 
14056 islàmica pintada 
14057 islàmica daurada reflex metàl·lic 
14058 islàmica a motlle 
14059 islàmica comuna oxidada 
14060 islàmica comuna reduïda 
14061 islàmica manganès sota coberta 

melada 
14062 islàmica vidrada 
 
14100 vidrada blanca  
14101 blanca i blava  
14102 blanca i blava de Barcelona 
14103 blanca i blava catalana 
14104 blanca i blava d’orles diverses 
14105 blanca i blava de la botifarrada 
14106 blanca i blava de l’arracada 
14107 blanca i blava d’influència francesa 
14108 blanca i blava de la cirereta 
14109 blanca i blava de faixes o cintes 
14110 blanca i blava de la Segarra 
14111 blanca i blava d’Escornalbou 
14112 blanca i blava de la panotxa 
14113 blanca i blava regalats 
14114 blanca i blava de Poblet 
14115 blanca i blava de sanefa negativa 
14116 blanca i blava de transició 
14117 blanca i blava amb la Tau 
14118 blanca i blava d’influència de 

Savona 
14119 blanca i blava corbata o palmera 
14120 blanca i blava ditada 
14121 blanca i blava de blondes 
14122 blanca i blava de Paterna 
14123 blanca i blava de Manises 
14124 blanca i blava de Manises i groga 
14125 blanca i blava de la figueta 
 

14126 blanca i blava de la cirera 
14128 blanca i blava Paterna-Manises 
14129 blanca i groga “orla d’influència del 

Renaixement” 
 
14200 reflex metàl·lic 
14201 reflex metàl·lic producció catalana 
14202 reflex metàl·lic de l’ungla 
14203 reflex metàl·lic de sanefa amb 

gallons 
14204 reflex metàl·lic de sanefa amb fulles 
14205 reflex metàl·lic de sanefa en negatiu 
14206 reflex metàl·lic decoració floral 
14207 reflex metàl·lic de fons picat 
14208 reflex metàl·lic de pinzell-pinta 
14209 reflex metàl·lic decoració geomètrica 
14210 reflex metàl·lic amb lletres o 

anagrames 
14211 reflex metàl·lic i blava  
14212 reflex metàl·lic de Paterna 
14213 reflex metàl·lic de Manises 
14214 reflex metàl·lic de Paterna-Manises 
14215 reflex metàl·lic sanefa reticulada 
  
14250 blanca i manganès 
14251 blanca-manganès blau i manganès 
14252 blanca-manganès verd i manganès 
14253 blanca-manganès verd i manganès de 

Paterna 
14254 blanca-manganès verd i manganès de 

Manises 
14255 blanca-manganès verd i manganès 

catalana 
14256 blanca-manganès i verd  
14257 blanca-manganès i polícroma 
14258  pisa arcaica decorada 
 
14300 pisa blanca 
14301 pisa decorada 
14302 porcellana 
14303 Pickman/Cartuja 
14304 d’importació 
14305 maiolica ligur 
14306 polícroma 
 
14400 vaixella segle XX 
 
15000 material ceràmic no recipient 
 
 



 

 

2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT 
 
sense forma  SF 
sense definir     SD 
perfil sencer PS 
vora  VO 
nansa        NA 
arrencament de nansa  AN 
coll        CO 
carena       CR 
llavi  LL 
fons        FO 
abocador      AB 
escòria       ER 
pom agafor      AG 
broc        BR 
orelleta       OR 
peu        PE 
pivot        PI 
bec        BE 
 
Per a llànties:  
Infundibulum     IN 
Pico (rostrum)     RO 
Orla (margo)     MA 
Disc        DI 
Volutes       VL 
Aletes       ALE 
Moldura       MOL 
Orificium      ORF 
 
3. TIPOLOGIA: Per materials del Món 
Clàssic amb una tipologia ja establerta. 
 
ABAS.   Abascal 
AFRIC.   Africana 
AGUARD.  Aguarod 
ALM.   Almagro 
ATL.    Atlante 
BAIL.   Bailey 
BEL.    Beltran 
BRUCK.  Bruckner 
DECHEL.  Dechelette 
DRAG   Dragendorf 
DRES.   Dressel 
EBUS.   Ebusitana 
GOUD.   Goudineau 
H.     Hayes 
HALT.    Haltern 
HERM.   Hermet 

KEAY   Keay 
 
 
LAMB.   Lamboglia 
LAIET.   Laietana 
LOPEZ   López Mullor 
LUDOW.  Ludowici 
M.     Morel 
MEZQ.   Mezquiriz 
OBER.   Oberaden 
OELM.   Oelman 
OST.    Ostia 
OSW.   Oswald 
PALL.   Pallarès 
PASC.   Pascual 
RIG.    Rigoir 
RITT.   Ritterling 
SAL.    Salomonson 
SPT.    Spitzer 
GAL.    Galane 
DEN.    Deneauve 
ETT.    Ettlinger 
AQUIL.   Aquilué 
VER.    Vernhet 
MAY.   Mayet 
DRAM.    Dramont 
  
4. FORMA: Per a materials no classificats 
tipològicament. Bàsicament, ceràmiques 
prehistòriques, medievals i modernes) 
  
Ceràmica a mà: 
bol/vas carenat    BCA 
bol/vas cilíndric    BCI 
bol/vas bitroncocònic  BBT 
bol/vas troncocònic   BTR 
bol/vas elíptic     BEL 
bol/vas globular    BGL 
bol/vas globular amb coll BGC 
bol/vas germinat    BGE 
bol/vas múltiple    BMU 
bol/vas ovoide     BOV 
bol/vas perfil en S   BPS 
bol/vas semiesfèric   BSE 
bol/vas subesfèric    BSU 
bol/vas semiesfèric o  
subesfèric de vora exvasada BSS    
copa         COP 
cullera        CUL 
formatgera       FOR 



 

 

forma indeterminada   FIN 
fragment retallat no perforat FRN 
fragment retallat perforat  FRP 
gresol        GES 
paleta        PAL 
plat carenat       PCA 
plat/tapadora      PLT 
plata         PLA 
suport        SOP 
tassa         TAS 
 
Ceràmica a torn: 
Ceràmica grega  
Alabastró   ALA 
Àmfora    AMF 
Aryballos   ARY 
Hydria    HYD 
Kalathos   KAL 
kratera calze  KCA 
kratera campana KCP 
krateracolumnes KCO 
kratera volutes KVO 
kylix     KYL 
lebes     LEB 
lekythos    LEK 
oinochoe   OIN 
pelike    PEL 
skiphos    SKI 
stamnos    STA 
ungüentari bulb   UBU 
ungüentari fusiforme UFU 
ungüentari     UGU 
 
Ceràmica clàssica, medieval i moderna 
 
abeurador     ABE 
ampolla      AMP 
bací       BAC 
barral       BLN 
bol       BOL 
canalobre     CAN 
cassola      CSS 
cassola patina cendrosa CSC 
càntir       CAT 
catúfol      CAF 
colador      COL 
copa       COP 
cossi       COS 
cremaperfums    CRP 
cubell      CUB 

escalfeta      ESF 
escudella     ESC 
escudella d’orelletes  EOR 
fogó       FOG 
formes amb abocador FAB 
formes obertes   FOB 
formes tancades   FTA 
forma indeterminada FIN 
fruiter     FRU 
gerra      GER 
gerreta     GET 
gerro      GRR 
gibrell     GIB 
got      GOT 
greixonera    GRE 
guardiola    GUA 
llàntia cassola i bec pessigat LCB 
llàntia peu alt   LPA 
llàntia piquera   LPI 
llumanera    LLU 
menjadora    MEN 
mesura     MES 
morter     MOR 
motlle     MOT 
motlle sigillata  MSG 
olla      OLL 
olla pàtina cendrosa OPC 
orsa      ORS 
pàtera     PTT 
plat      PAT 
plat d’ala    PDA 
plat/tapadora   PTA 
plat/tapadora vora fumada  PTF 
plata      PLA 
plat tallador   PTL 
poal      POA 
pot      POT 
pot de farmàcia  PFA 
rentamans    REN 
safata      SAF 
saler      SLR 
salsera     SAL 
servidora    SEV 
setrill      SET 
sitra      SIT 
suport     SOP 
suport d’anell   SAN 
suport rodet   SRD 
tallador     TAL 
tapadora     TAP 



 

 

tassa      TAS 
tenalla     TEN 
test      TES 
tinter      TIN 
tupí      TUP 
urna      URN 
xocolatera    XOC 
 
Material ceràmic no recipient (codi 
classificació 15000): 
 
artefacte no definit  AND 
bola       BLA 
cilindres de forn   CFO 
cuny de forn    CYF 
dena       DEN 
fgura antropomorfa  FAN 
figura zoomorfa   FZM 
fragment d’argila indet. FAI 
fussaiola     FUS 
joguina      JOG 
màscara      MAS 
pes de teler circular  PTC 
pes de teler oval   PTO 
pes de teler rectangular PTR 
pes de teler indeterminat PTI 
pes de teler troncocònic PTT 
pipes       PIP 
placa       PLC 
placa foradada    PFD 
rodet       ROD 
tres peus terrisser   TPT 
disc circular terrisser DCT 
suport llar de foc   SLF 
peça circular    PC 
peça circular foradada PCF 
 
 
4. TÈCNICA 
 
a mà     MA 
a torn     TO 
a torn lent   TL 
a motlle    MO 
motlle cistelleria MC 
ensamblada   EN 
indeterminada  IN 
 
 
5. DECORACIÓ 

 
acanalada     AC 
aiguada      AG 
aplicació     AL 
aplicació metàl·ica  AM 
aplicació pasta blanca AB 
aplicació pasta roja  AR 
aplicació pedres   AP 
baquetons     BA 
barbotina     BB 
bigoti       BI 
botons     BO 
calada     CA 
cordons digitacions CD 
cordons incisió  CI 
cordons impressió CM 
cordons llisos   CL 
cordons pessigats  CP 
ditada     DI 
esgrafiada    ES 
excisa     EX 
impresa canya/os  IO 
impresa cardial  IC 
impresa cistelleria IL 
impresa digitada  ID 
impresa espàtula  IE 
impresa estampillada IS 
impresa pinta   IP 
impresa punxó  IX 
impresa puntillada IA 
impresa raspatllada IR 
impresa teixit   IT 
impresa ungulada  IU 
impresió fent incisió  IM 
impressions diverses IF 
incisa      IN 
incisa pintada   NP 
llengüeta    LL 
mamellons    MA 
mangra     MG 
motlle     MO 
mugró     MU 
ondulació en vora OV 
perforada    PF 
pessigada    PE 
pintada     PI 
pintada blanca   PB 
pintada negra   PN 
pintada roja   PR 
pintada roig-marronós PM 



 

 

polícroma    PP 
pseudoexcisa   PS 
rodeta     RO 
vernís roig    VR 
 
6. PASTA 
 
grollera oxidada GO 
grollera reduïda GR 
grollera mixta  GM 
acurada oxidada AO 
acurada reduïda  AR 
acurada mixta   AM 
acurada bescuitada AB 
grollera bescuitada GB 
bescuitada    BE 
caolinítica    CA 
 
 
7. ACABATS 
 
allisat     AL 
allisat amb fang  AF 
arenós     AR 
brunyit     BR 
encastació de fang EF 
engalbat     EN 
esmaltat     EM 
espatulat    ES 
estriat     ET 
marques terrisser  MT 
pàtina cendrosa  PC 
pentinada    PE 
pintat      PI 
rugós      RU 
strice      ST 
vernissat    VE 
vidrat      VI 
 



 

 

METALL 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
20000 indeterminat 
20001 bronze 
20002 ferro 
20003 plata 
20004 or 
20005 plom 
20006 aleacions diverses 
20007 altres metalls 
20008  coure 
 
 
2. FORMA 
 
agulla      AGU 
agulla de cap    AGC 
alabarda      ALB 
àncora      ANC 
anell       ANL 
anella      ANE 
arracada      ARR 
arreus de cavall   ARC 
artefacte indeterminat ATI 
ast        AST 
bala       BAL 
barra       BRR 
bola/boleta     BLT 
bomba      BOM 
botó       BOT 
braçalet      BRA 
braser      BRS 
cadena      CAD 
clau       CLA 
dena       DEN 
destral      DRT 
diadema      DMA 
didal       DID 
elements de carro   ECR 
elements religiosos  ERE 
enformador     ENF 
escarpa      EPA 
escòria      ESR 
escultura     ESC 
escut       EST 
espasa      ESP 
falcata      FAL 
fíbula indeterminada FBI 

fíbula anular      FAN 
fíbula d’apèndix caudal   FAC 
fíbula de bucle     FBU 
fíbula de naveta     FNA 
fíbulade pivot      FPV 
fíbula doble ressort    FDR 
fíbula indígena de colze  FIC 
fíbula de peu alt     FPA 
fígura antropomorfa    FAN 
fígura zoomorfa     FZM 
fil/frag. riscle/anell/braçalet FFR 
frontissa        FTS 
ganivet        GNV 
gerra         GER 
globelet        GOB 
llingot        LIN 
mirall        MRL 
moneda        MON 
pectoral        PEC 
penjant        PJA 
pinces        PNC 
placa         PLC 
pondius        PON 
punta fletxa      PFL 
punta llança/javelina   PLJ 
punxó        PNX 
punyal        PNY 
serra         SER 
sivella        SIV 
vas         VAS 
xinxeta        XIN 
 
 
3. TÈCNICA 
 
forja   FJ 
fosa   FS 
cisellar  CS 
repussar  RP  
calat   CL 



 

 

VIDRE 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
30000 vidre 
30001 pasta vítrea 
30002 cristall 
30003 escòria 
 
 
2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT 
 
sense forma    SF 
sense definir    SD 
perfil sencer    PS 
vora       VO 
nansa       NA 
arrencament de nansa AN 
coll       CO 
carena      CR 
llavi       LL 
fons       FO 
peu       PE 
pivot       PI 
bec       BE 
pom/agafador    AG 
escòria      ER 
boca       BO 
 
 
3. FORMA 
fragment no definit  VIN 
ampolla      AMP 
amforisc      VAF 
barreta      BAR 
bol       BOL 
camafeu      VCS 
copa       COP 
dena       DEN 
element construcció  VEC 
element d’ús funerari VEF 
element d’ús personal VEP 
flascons      VFL 
gerra       GER 
plat       PAT 
plata       PLA 
setrill       SET 
ungüentari     UGU 
vas       VAS 
 

 
4. TÈCNICA 
 
realització no definida   ND 
vidre-mosaic      VM 
motlle decorat      MD 
motlle baix relleu     MB 
motlle volum rodó    MR 
poliment       VL 
tallat         VT 
gravat        VG 
amb aplicacions     VA 
fondi d’or       VO 
pintat         VP 
bufat         VG 



 

 

MATERIAL LÍTIC 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
40000 indeterminat 
40001 sílex 
40002 quars 
40003 jaspi 
40004 granit 
40005 arenisca 
40006 volcànic 
40007 micaesquisto 
40008 caliça 
40009 marbre 
40010 alabastre 
40011 conglomerat 
40012 travertí 
40013 pissarra 
40014 pedres precioses 
40015 minerals 
40016 fòssils 
40017 rierencs 
40018 calcària 
 
 
2. FORMA 
 
pedra tallada no retocada ascla  ASC 
pedra tallada no retocada fulla  FLL 
pedra tallada no retocada rebuig  REB 
nucli fragmentat       FNU 
nucli amb còrtex       NCO 
nucli sense còrtex      NSC 
pedra retocada perforador    PFD 
pedra retocada gratador     GRA 
pedra retocada rascadora    RAS 
pedra retocada làmina de dors  LDO 
pedra retocada làmina retocada  LRE 
pedra retocada punta de dors   PDO 
pedra retocada punta (retoc simple) PUN 
pedra retocada geomètric    GEO 
pedra retocada denticulat    DNT 
pedra retocada truncadura    TRU 
pedra retocada punta de fletxa  PFL 
pedra retocada osca      OSC 
pedra polida cisell      CIS 
pedra polida destral      DTA 
allisador          ALS 
àncora          ANC 
 

 
 
 
anell        ANE 
artefacte indeterminat  ATI 
artefacte no defini   ATD 
baix relleu      BAR 
bala        BAL 
bola        BLA 
braçalet       BRA 
braçalet d’arquer    BÇA 
cassoleta      CTA 
dena        DEN 
enformador      ENF 
escultura      ESC 
figura zoomorfa    FZM 
figura antropomorfa   FAN 
gresol       GES 
inscripció      INS 
mà de molí      MMO 
molí barquiforme    MBA 
molí (roda)      MOL 
morter       MOR 
motlle de fundició   MFU 
peça circular foradada  PCF 
peça circular no perforada PCN 
pedestal       PED 
penjant       PJA 
placa        PLC 
placa decorada    PDC 
placa foradada     PFD 
punyal       PNY 
sarcòfag       SAR 



 

 

MATERIALS CONSTRUCCIÓ 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
50000 alabastre 
50001 arenisca 
50002 elements ceràmics 
50003 estuc/arrebossat 
50004 fusta 
50005 ímbrex 
50006 indeterminat 
50007 maó 
50008 marbre 
50009 morter 
50010 mosaic 
50011 tessel·les 
50012 opus signinum 
50013 pintura/estuc pintat 
50014 rajoles 
50015 tegula 
50016 tegula “mammata” 
50017 tegula de suports 
50018 terracotes 
50019 tovots/tapial 
50020 cornisa 
50021 columna 
50022 capitell 
50023 carreu 
50024 antefix 
50025 canonada 
50026 gàrgola 
50027 tubuli 
50028 teula vidrada 
50029 teula 
50030 rajola blanca i blava (XVI) 
50031 rajola blanca i blava moderna  
(XVII-XVIII) 
50032 rajola polícroma (XVIII- XIX) 
50033 rajola polícroma anterior (XVIII) 
50034 rajola banca i blava anterior (XVIII) 
50035 canaló 
50036 motllura 
50037 rajola vidrada 
50038 totxana 
 
 



 

 

MATÈRIA ORGÀNICA 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
60000 matèria orgànica general 
60001 os 
60002 ivori 
60003 closca 
60004 fusta treballada 
60005 teixit 
60006 cuiro 
60007 vegetals 
60008 paper 
 
60050 restes antropològiques 
60051 macrofauna 
60052 microfauna 
60053 fauna aquàtica 
60054 malacofauna 
60055 fusta no treballada 
60056 carbó 
60057 granes 
60058 fauna terrestre no definida 
 
 
2. FORMA 
 
agulla         AGU 
agulla de cap agulla o punxó  AGC 
ampolla         AMP 
anell          ANE 
aplic          APL 
artefacte d’os/petxina/ibori  OPI 
artefacte no definit     AND 
beiana         BEI 
bossa          BSA 
botó          BOT 
braçalet         BRA 
caixa          CXA 
calçat          CÇA 
cistell         CTL 
cistelleria        CIS 
corda          CDA 
corn tallat        COT 
cullera         CUL 
cullereta tocador      CUT 
dau          DAU 
dena          DEN 
dent decorada       DTD 
dent perforada       DTP 

diari        DIA 
enformador      ENF 
espàtula       EPT 
falange decorada    FLD 
figura antropomorfa   FAN 
figura zoomorfa    FZM 
fitxa de joc      FIJ 
frontissa       FTS 
fus        FUS 
fusta frag. indet.    FFI 
fusta construcció naval  FCN 
fusta construcció    FCO 
ganxet       GAN 
mànec       MEC 
marcador      MCD 
penjant       PJA 
petxina frag. polida   POP 
pinta        PNT 
polidor       PUL 
punta fletxa     PFL 
punxó       PNX 
punyal       PNY 
raspall       RAS 
resquill apuntat    RQA 
sabates       SAB 
tapadora       TAP 
teixit        TXI 
ullal porc senglar tallat  UPS 
 
 
3. TÈCNICA 
 
matèria prima sense modificar   MPS 
matèria prima en procés de fabricació MPF 
matèria prima modificada     MPM 



 

 

MOSTRES PER A ANÀLISIS 
 
70000 terra 
70001 morter 
70002 pedra 
70003 metall 
70004 carbó (anàlisi antracològica) 
70005 pol·len 
70006 granes 
70007 llavors 
70008 carbó (C14) 
 
 
 
 
 
 
 
- 



SANT PAU CAMPJaciment:

CIUTAT VELLA
Districte

ALLADA VERMELL, JAUME
Carrer Parcel.la

Num. Intervenció:

2015
Data

INVENTARI DE MATERIALS Secció d'Arqueologia-Museu d'Història de la Ciutat

Àrea: Sector: Àmbit: 106UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta
Decoració Acabats

Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
13 14002 SF TO AO
2 14003 SF TO AO VI MARRÓ
8 14003 SF TO AO VI MARRÓ
3 14003 SF TO AO VI VI VERD
2 14003 FO TO AO VI VI MARRÓ
1 14003 SF TO AO VI VERD
1 14003 NA TO AO VI MARRÓ
2 14003 VO GIB TO AO VI VERD
1 14003 VO POA TO AO VI VERD
7 14005 SF TO AR
2 14005 SF TL GR
1 14100 SF TO AO VI VI
1 14101 SF TO AO VI VI
1 14119 VO PAT TO AO VI VI
1 14120 PS PAT TO AO VI VI
1 14303 SF TO AO VI VI S. XIX
1 15000 PS TPT
1 50037 SF
3 60051

Àrea: Sector: Àmbit: 107UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta
Decoració Acabats

Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
1 14003 SF TO AO VI VI

Àrea: Sector: Àmbit: 108UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta
Decoració Acabats

Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
1 14003 VO GIB TO AO VI VERD
1 14303 SF TO AO VI VI S XIX

Àrea: Sector: Àmbit: 109UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta
Decoració Acabats

Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
4 14002 SF TO AO
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Àrea: Sector: Àmbit: 109UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
Decoració Acabats

1 14103 SF TO AO VI VI
1 14120 VO PAT TO AO VI VI 1/2 XVII
1 14304 SF TO AO VI VI Possible Italiana
1 60051

Àrea: Sector: Àmbit: 204UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta
Decoració Acabats

Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
8 14002 SF TO AO
3 14003 SF TO AO VI MARRÓ
2 14003 SF TO AO VI VI VERD
1 14003 SF TO AO VI VERD
1 14003 SF TO AO VI GROC/TAQUES VERDES
1 14003 VO TO AO VI MARRÓ
1 14003 VO OLL TL GO VI MARRÓ
1 14003 VO OLL TL GO VI VERD
2 14003 VO PAT TO AO VI MARRÓ
1 14003 VO PAT TO AO INDET
4 14005 SF TO AR
1 14103 SF TO AO VI VI
1 14103 FO TO AO VI VI
1 14107 SF TO AO VI VI
2 14300 SF TO AO VI VI
1 20008 PS MON GOVERN PROVISIONAL 1870-76
1 60054

Àrea: Sector: Àmbit: 205UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta
Decoració Acabats

Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
8 14002 SF TO AO
2 14002 FO TO AO
1 14002 VO MOR TO AO

10 14003 SF TO AO VI MARRÓ
3 14003 SF TO AO VI VI MARRÓ
1 14003 SF TO AO VI MARRÓ
6 14003 SF TO AO VI VERD
1 14003 SF TO AO VI VI VERD
3 14003 NA TO AO VI VI VERD
4 14003 FO TO AO VI MARRÓ
1 14003 VO TO AO VI MARRÓ
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Àrea: Sector: Àmbit: 205UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
Decoració Acabats

1 14003 VO MOR TO AO VI VI MARRÓ
3 14003 VO OLL TO AO VI MARRÓ
1 14003 SF OLL TO AO VI VERD
3 14003 VO PAT TO AO VI MARRÓ
4 14005 SF TO AR
1 14005 NA TO AR
1 14103 SF TO AO VI VI
1 14103 SF TO AO VI VI S. XVIII
1 14103 OR EOR TO AO VI VI
1 14103 VO ESC TO AO VI VI
1 14304 VO TO AO VI VI POSSIBLE ITALIANA
1 14304 PE TO AO VI VI POSSIBLE ITALIANA
1 30000 SF
3 60051

Àrea: Sector: Àmbit: 206UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta
Decoració Acabats

Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
1 14255 VO PAT TO AO VI

Àrea: Sector: Àmbit: 304UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta
Decoració Acabats

Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
1 13258 SF TO AO
1 14002 SF TO AO
2 14003 SF TO AO VI MARRÓ
1 14003 FO TO AO VI MARRÓ
1 14103 VO PAT TO AO VI VI

Àrea: Sector: Àmbit: 305UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta
Decoració Acabats

Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
6 14002 SF TO AO
3 14003 SF TO AO VI VI MARRÓ
1 14003 SF TO AO VI VERD
4 14003 SF TO AO VI MARRÓ
1 14005 SF TO AR
1 14005 VO GET TO AR
6 14100 SF TO AO VI VI
2 14107 SF TO AO VI VI
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Àrea: Sector: Àmbit: 305UE:

Num. Frag. Class. Def.Frag. Tipo. Tècnica Pasta Int. Ext. ObservacionsInt. Ext. Cronologia
Decoració Acabats

1 14107 VO PAT TO AO VI VI
2 14107 VO PAT TO AO VI VI 1 IND  1/2 XVIII
1 14107 PE PAT TO AO VI VI
1 14107 VO PAT TO AO VI VI
2 14107 PE PAT TO AO VI VI 1 IND
1 14116 SF TO AO VI VI XVII-XVIII
1 14306 SF TO AO VI VI
2 30000 SF
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Memòria de la intervenció arqueològica de restauració i adequació al Monestir de Sant 
Pau del Camp. Paviment de Mosaic de l’església. Carrer de Sant Pau 99. Districte de 

Ciutat Vella (Barcelona). Codi:012/15 
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INVENTARI FOTOGRÀFIC 
 



Num. UESector

INVENTARI FOTOGRÀFICSANT PAU CAMP

1
Detall del paviment actual de l'església en el sondeig 100.

101100

2
Detall del paviment actual de l'església en el sondeig 100.

101100

3
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

4
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

5
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

6
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

7
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

8
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

9
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

10
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

11
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

12
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

13
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

14
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

15
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

16
Petita capa de morter que serveix de preparació del paviment del mosaic de tessel·les.

102100

17
Detall de la preparació de morter UE 104.

104100

18
Detall de la preparació de morter UE 104.

104100

19
Detall de la preparació de morter UE 104.

104100
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20
Detall de la preparació de morter UE 104.

104100

21
Detall de la preparació de morter UE 104.

104100

22
Detall de la preparació de morter UE 104.

104100

23
Estrat compost per pedres de mida petita, morter, material constructiu i ceràmica.

106100

24
Estrat compost per pedres de mida petita, morter, material constructiu i ceràmica.

106100

25
Estrat compost per pedres de mida petita, morter, material constructiu i ceràmica.

106100

26
Detall de l’estrat 107.

107100

27
Detall de l’estrat 107.

107100

28
Detall de l’estrat 107.

107100

29
Detall de l’estrat 107.

107100

30
Detall de l’estrat 107.

107100

31
Estrat compost per argiles i sorres de color vermellós amb alguna taca de morter UE 109.

109100

32
Estrat compost per argiles i sorres de color vermellós amb alguna taca de morter UE 109.

109100

33
Estrat compost per argiles i sorres de color vermellós amb alguna taca de morter UE 109.

109100

34
Estrat d'argila de color vermellós ue 111, no ha estat excavat, ja que l'excavació s'ha aturat just a la cota a la que es
documenta aquest estrat i detall de la fonamentació 110.

111 110100

35
Estrat d'argila de color vermellós ue 111, no ha estat excavat, ja que l'excavació s'ha aturat just a la cota a la que es
documenta aquest estrat i detall de la fonamentació 110.

110 111100

36
Estrat d'argila de color vermellós ue 111, no ha estat excavat, ja que l'excavació s'ha aturat just a la cota a la que es
documenta aquest estrat i detall de la fonamentació 110.

110 111100

37
Estrat d'argila de color vermellós ue 111, no ha estat excavat, ja que l'excavació s'ha aturat just a la cota a la que es
documenta aquest estrat i detall de la fonamentació 110.

110 111100
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38
Estrat d'argila de color vermellós ue 111, no ha estat excavat, ja que l'excavació s'ha aturat just a la cota a la que es
documenta aquest estrat i detall de la fonamentació 110.

110 111100

39
Detall de la UE 202 on s'observen les restes de tessel.les

202200

40
Detall de la UE 202 on s'observen les restes de tessel.les

202200

41
Detall de la ue 203.

203200

42
Detall de la ue 203.

203200

43
Estrat compost per pedres de mida petita i còdols, morter, material constructiu i ceràmica ue 204

204200

44
Estrat compost per pedres de mida petita i còdols, morter, material constructiu i ceràmica ue 204

204200

45
Estrat compost per argiles i sorres de color marró amb presència de pedres, material constructiu i ceràmica ue 205.

205200

46
Estrat compost per argiles i sorres de color marró amb presència de pedres, material constructiu i ceràmica ue 205.

205200

47
Estrat compost per argiles i sorres de color marró amb presència de pedres, material constructiu i ceràmica ue 205.

205200

48
Detall de l’estrat compost per sorres ue 206.

206200

49
Detall de l’estrat compost per sorres ue 206.

206200

50
Detall de l’estrat compost per sorres ue 206.

206200

51
Detall de l’estrat compost per sorres ue 206.

206200

52
Detall de l’estrat compost per argiles i sorres i alguna taca de morter ue 207. L'excavació s'ha aturat en aquest nivell.

207200

53
Detall de l’estrat compost per argiles i sorres i alguna taca de morter ue 207. L'excavació s'ha aturat en aquest nivell.

207200

54
Detall de l’estrat compost per argiles i sorres i alguna taca de morter ue 207. L'excavació s'ha aturat en aquest nivell.

207200

55
Detall de l’estrat compost per argiles i sorres i alguna taca de morter ue 207. L'excavació s'ha aturat en aquest nivell.

207200

56
Detall de l'estrat ue 303

303300
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57
Detall de l'estrat ue 303

303300

58
Detall de l’estrat compost per pedres de mida petita, morter, material constructiu i ceràmica ue 304.

304300

59
Detall de l’estrat compost per pedres de mida petita, morter, material constructiu i ceràmica ue 304.

304300

60
Detall de l’estrat compost per pedres de mida petita, morter, material constructiu i ceràmica ue 304.

304300

61
Detall de l’estrat compost per pedres de mida petita, morter, material constructiu i ceràmica ue 304.

304300

62
Detall de l’estrat compost per pedres de mida petita, morter, material constructiu i ceràmica ue 304.

304300

63
Detall de l’estrat compost per argiles i sorres de color marró amb presència de pedres, material constructiu i ceràmica
ue 305.

305300

64
Detall de l’estrat compost per argiles i sorres de color marró amb presència de pedres, material constructiu i ceràmica
ue 305.

305300

65
Detall de l’estrat compost per argiles i sorres de color marró amb presència de pedres, material constructiu i ceràmica
ue 305.

305300

66
Detall de l’estrat compost per argiles i sorres de color marró amb presència de pedres, material constructiu i ceràmica
ue 305.

305300

67
Detall de la fonamentació ue 308 i de la finalització del sondeig 300.

308 307300

68
Detall de la fonamentació ue 308 i de la finalització del sondeig 300

308 307300

69
Detall de la fonamentació ue 308 i de la finalització del sondeig 300

308 307300

70
Detall de la fonamentació ue 308 i de la finalització del sondeig 300

308 307300

71
Detall de la fonamentació ue 308 i de la finalització del sondeig 300

308 307300

72
Detall de la fonamentació ue 308 i de la finalització del sondeig 300

308 307

73
Detall de la fonamentació 110

110100

74
Detall de la fonamentació 110

110100
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75
Detall de la fonamentació 110

100

76
Detall de la fonamentació 110

110100

77
Detall de la fonamentació 110

110100

78
Detall del retall 208 documentat en el sondeig 200.

208 209200

79
Detall del retall 208 documentat en el sondeig 200.

208 209200

80
Detall del retall 208 un cop excavat el seu reompliment.

208200

81
Detall del retall 208 un cop excavat el seu reomplment.

208200

82
Detall del retall 208 un cop excavat el seu reomplment.

208200

83
Detall del retall 208 un cop excavat el seu reomplment.

208200
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