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Foto 3 Detall dels lledoners protegits, localitzats al nord-est de la casa 

 
 
 

 
 

Foto 4 Detall del lledoners, vistos des del sud. 
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Foto 5 Terrenys destinats a horts 

 
 
 

 
 

Foto 6 Detall d'una de les basses localitzades dins de la propietat. 
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Gràcies a l’estat dels terrenys,  que ja havien estat segats, es va poder 

realitzar una prospecció molt complerta i acurada. Hem de dir, que en cap 

de les zones prospectades no es va localitzar cap element arqueològic, ni 

estructures muràries ni elements materials (Ceràmica, metalls...).  

Per tant, la prospecció visual va  ser negativa. 

 

 4.2. Projecte actuació arqueològica  

El projecte que presentem a continuació s’aplicaria al conjunt de Can Serra 

de Parets del Vallès amb motiu del Pla d’Ordenació Urbanística i de la 

realització de futures obres constructives  que puguin tenir lloc en qualsevol 

dels àmbits i dels terrenys dins de l’espai de protecció del BCIL. 

El present projecte segueix els criteris i la normativa vigent dictada pel 

Servei d’Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la 

Generalitat de Catalunya (Annex 4) 

 

Descripció de les Tasques a realitzar: 

Inicialment, s’ha de preveure una actuació arqueològica en tots aquells 

espais, dins de l’espai de protecció, que es vegin afectats per la realització 

de remenaments de terres i d’obres constructives.  

 

 
Foto 7 Detall de la zona de protecció al voltant de la masia (extret de la pàg. 1 de la 

Fitxa n. 29) 
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L’actuació arqueològica constarà de dues fases: 

 

Fase 1: es realitzarà el control i la prospecció arqueològica de la retirada de 

terres, ja sigui per mitjà manual o mecànic, de tots aquells espais a on es 

realitzin obres, rebaixos i moviments de terres.  

Fase 2: es realitzarà una intervenció arqueològica en aquells indrets a on 

s’hagin localitzats elements considerats com a elements arqueològics.  

 

En el cas que durant la realització de la Fase 1 no es localitzés cap resta 

arqueològica, la Fase 2 quedaria exclosa. 

 
FASE 1: Control i Prospecció 

Els treballs inicials de control consistiran en la retirada de la capa superficial 

de terres amb mitjans manuals o mecànics, segons s’acordi, de la zona 

afectada. A continuació es procedirà a l’obertura de rases fins a arribar a 

subsòl natural o a cota d’obra, amb la intenció de localitzar possibles restes 

arqueològiques.  

En el cas que l’obertura de les rases i la retirada del nivell superficial es 

realitzés amb mitjans mecànics, s’efectuaria amb una màquina 

retroexcavadora amb una pala llisa, sota el control d’un tècnic arqueòleg. 

La durada de la intervenció arqueològica estarà en funció de la profunditat 

de les rases a realitzar, de l’extensió de les mateixes i de les restes que hi 

apareguin.   

 

Un cop finalitzats els treballs de control, l’arqueòleg realitzarà un informe 

dels resultats, tant si els resultats han estat positius com negatius. Aquest 

informe s’entregarà al Departament de Cultura i a la Promoció de l’obra.  

Si els resultats han estat positius, és a dir, si durant l’obertura de les rases 

o dels sondejos han aparegut restes arqueològiques, caldrà valorar 

l’excavació d’aquestes. S’elaborarà un projecte d’excavació sistemàtica que 

anirà acompanyat d’un pressupost detallat, amb la durada de la intervenció 

i els efectius necessaris per portar-la a terme.  
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FASE 2: Excavació  

 

Una vegada finalitzada la primera fase de control arqueològic, i en el cas 

que els resultats hagin estat positius, es portarà a terme la segona fase de 

l’actuació. En aquesta segona fase es procedirà a l’excavació de les restes. 

Abans de l’inici de la intervenció, s’elaborarà un pressupost ajustat al tipus 

de intervenció que hagi de dur-se a terme. En el citat pressupost constarà 

la durada dels treballs i l’equip tècnic necessari per a portar a terme l’obra.  

En aquest mateix moment també es procedirà a confeccionar un petit 

projecte d’intervenció a on s’explicarà la metodologia i les tècniques que 

s’empraran en la intervenció. 

 

Els treballs consistiran en l’excavació manual de les restes aparegudes 

seguint els criteris i la normativa actual.  

Normatives Generalitat – (Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic - DOGC núm. 3594 –

13/03/2002) 

• Delimitar i valorar les estructures arqueològiques. 

• Excavar manualment cada una de les restes arqueològiques 

localitzades. 

• Documentar i enregistrar els vestigis apareguts, incloent la 

cartografia i la fotografia corresponent. 

• Tractament, neteja, siglatge, inventari i processament de tot el 

material arqueològic moble.  

• Elaborar l’informe i la memòria científica final, d’acord amb la 

normativa vigent. 

En relació al tractament dels vestigis mobles i immobles s’actuarà d’acord 

amb la normativa vigent de l‘Àrea de Coneixement i Recerca de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

PROCÉS DEL TREBALL ARQUEOLÒGIC I METODOLOGIA D’EXCAVACIÓ 

Aquest procés del treball arqueològic està determinat per la normativa 

vigent i és el que es detalla a continuació (Decret 78/2002, de 5 de març, 
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del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic - 

DOGC núm. 3594 –13/03/2002): 

• Excavació arqueològica manual en extensió i per cada estructura 

individualitzada (amb un arqueòleg per estructura) d’acord amb el 

sistema de registre de Harris i Carandini i seguint la seqüència dels 

nivells arqueològics/estratigrafia. S’identificaran els diferents nivells i 

estructures. Estrats i elements tindran la seva numeració i fitxa 

identificativa, especificant la seqüència crono-estratigràfica. 

• Recuperació selectiva del material moble constructiu que 

s’individualitzarà, numerarà i embalarà en bosses i caixes amb 

identificació bàsica (nom, any, sector, UE). Ceràmica en bosses i 

aquestes en caixes normalitzades. Quant a les peces ceràmiques 

senceres, aquestes s’embalaran individualment. Els elements en 

vidre, pedra, os, resina fòssil, metall, etc. es guardarà individualment 

en bosses hermètiques i en caixes sempre que sigui compatible amb 

la seva conservació. Tot el material osteològic humà, faunístic i 

d’altres d’origen biològic s’embalarà a part seguint les indicacions 

dels especialistes. 

• El material moble recuperat durant els treballs, i objecte de dipòsit, 

s’haurà d’ inventariar i marcar de manera identificable i bàsica (nom, 

any, sector, UE). 

• La consolidació dels materials recuperats que ho requereixin s’haurà 

de portar a terme emprant mètodes i materials que no impliquin 

processos irreversibles ni posin en perill la integritat del bé. Es 

preveu la presència a l’excavació d’un professional restaurador. 

• La recollida de mostres per anàlisis pluridisciplinars es guardaran 

amb la identificació bàsica (nom, any, sector, UE). 

• Es preveu la realització d’analítiques arqueològiques de les restes (es 

comptabilitza un percentatge per estructura). Es contempla també la 

presència d’un paleoantropòleg i un estudi preliminar 

paleoantropològic. 

• Estudi del material moble. Els dibuixos dels materials significatius 

inclouran la identificació bàsica (nom, any, sector, UE, autor). 
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• Aixecament del material biològic per especialistes o seguint les 

directrius dels especialistes, responsables del seu estudi. 

• Execució del tractament dels materials recuperats: rentat, siglat 

indeleble (ambtinta xinesa sobre resina acrílica (Paraloid) o similars), 

inventari i restauració. 

• Documentació cartogràfica d’acord amb les directrius indicades al seu 

apartat. 

• Documentació fotogràfica de les unitats estratigràfiques, detalls i 

elements representatius. Es trametrà, amb la identificació 

individualitzada (nom del jaciment, any, sector, UE, autor), 

juntament amb el seu inventari i en suport informàtic. 

• Trasllat al dipòsit provisional i, finalitzada la memòria científica, 

trasllat al dipòsit definitiu. 

 

CARTOGRAFIA ARQUEOLÒGICA 

• Plànol d’emplaçament a escala d’1:500 a 1:2000; plànol general de 

les restes arqueològiques a escala d’ 1:50 a 1:200; planta tipus de 

treball a escala 1:20 i detalls a 1:10 o 1:5 si s’escau. Totes les 

plantes seran acotades i en elles es marcarà la ubicació de les 

seccions realitzades. 2 seccions transversals, com a mínim, però 

tantes com sigui necessari per la comprensió. Caldrà registrar totes 

les estructures rellevants per l’estudi amb planta, secció i alçat. Les 

caràtules hauran d’indicar el nom del jaciment, any, sector, UE, 

autor. Es trametrà en suport informàtic més còpia a paper o un 

vegetal original i còpia de paper on constarà el nom del jaciment, el 

sector, la data, l’escala, les cotes i les UE incloses. S’adjuntarà l’ 

inventari d’aquesta documentació. 

 

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR FINALITZADA L’EXCAVACIÓ 

 

• Un cop acabades les excavacions arqueològiques en el camp, cal 

elaborar un seguit d’informes i documentació que cal lliurar a de la 

Generalitat de Catalunya i al promotor de la intervenció. 
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L’informe final  

L’informe final és un informe preliminar sobre els resultats de la intervenció 

i primeres conclusions, adjuntant fotografies i un avenç de la planimetria. Si 

calgués resoldre sobre el tractament de les restes no extretes, s’ haurà 

d’incloure una valoració de les restes afectades. Es lliurarà en suport 

informàtic i còpia en paper en un termini màxim de 10 a 20 dies de 

finalitzada la intervenció. 

En aquest informa s’hi inclourà: 

• Fitxa tècnica que resumeixi els camps relatius al nom i localització del 

jaciment, qualificació del jaciment, tipus d’intervenció, nom del 

director, terminis reals d’execució, tipus d’estructures localitzades i  

cronologia. 

• Resum de 10 a 20 línies, precedit d’un màxim de 5 paraules clau. 

• La descripció dels treballs realitzats, les conclusions preliminars, un 

avenç de la documentació gràfica (planimetria i fotografies) i, si 

escau, l’inventari de materials. 

Aquest informe es lliurarà a la Promoció i al Departament de Cultura 

 

Memòria científica. Constarà: 

• Fitxa tècnica que resumeixi els camps relatius al nom i localització del 

jaciment, qualificació del jaciment, tipus d’intervenció, nom del 

director, terminis reals d’execució, tipus d’estructures localitzades i  

cronologia. 

• Un resum de 10 a 20 línies, precedit d’un màxim de 5 paraules clau. 

• La situació del jaciment o lloc de la intervenció, especificant l’entorn 

geològic i geogràfic, l’accés, les coordenades geogràfiques i l’altura 

sobre el nivell del mar. 

• Les notícies històriques i les intervencions anteriors. 

• Les motivacions de la intervenció i els seus objectius. 

• La descripció dels treballs realitzats i la metodologia emprada. 

• La descripció i estudi del registre estratigràfic i de les troballes 

mobles i immobles, amb un registre fotogràfic i planimètric, aquest 

referenciat segons les coordenades UTM. 
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• Les conclusions, que han d’incloure, com a mínim, la interpretació 

interdisciplinar de la intervenció i la seva integració en el context 

històric. 

• Un annex amb els resultats i les conclusions de l’estudi documental i 

de les anàlisis pluridisciplinars realitzades. Així mateix s’hauran de 

descriure els treballs de consolidació i restauració portats a terme. 

• Un inventari dels materials amb una descripció de les sigles 

utilitzades. 

• A efectes de dipòsit definitiu es lliurarà el llistat de caixes especificant 

contingut i matèria primera. El material singular museable, restaurat 

o susceptible de ser restaurat es lliurarà en caixes apart. 

 

La memòria científica es lliurarà a la Generalitat de Catalunya i a la 

Promoció de les excavacions, en el termini màxim de dos anys des de 

l’acabament dels treballs de camp, en còpia en paper. 

 

TREBALLS DE LABORATORI I TRACTAMENT DEL MATERIAL ARQUEOLÒGIC I 

ANALÍTIQUES 

Segons s’especifica en la normativa vigent de l‘Àrea de Coneixement i 

Recerca de la Generalitat de Catalunya, el projecte d’excavació arqueològica 

ha d’incloure la realització de les tasques bàsiques de neteja, siglatge i 

inventari dels materials recuperats, així com també les analítiques bàsiques 

(carpologia, antropologia, datacions de C14, restauració, fitòlits, etc.) 

necessàries per a l’estudi del conjuntarqueològic. Les despeses d’aquests 

treballs de tractament del material corren a càrrec de la promoció de les 

excavacions arqueològiques segons normativa vigent. 

D’aquesta manera, aquests treballs de neteja i tractament de material 

arqueològic es poden realitzar en el mateix jaciment segons la disponibilitat 

de les infraestructures d’obra (caseta de treball, disponibilitat d’aigua, etc.). 

O bé es poden realitzar en els magatzems de l’empresa d’arqueologia. 
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DURADA DE LA INTERVENCIÓ I PERSONAL FASE 2 

La durada total dels treballs d’excavació arqueològica dependrà del nombre 

de les estructures trobades i de les seves característiques. Així mateix, la 

quantitat de personal que hi treballarà estarà en funció del tipus 

d’estructures i de les necessitats que es produeixin en cada moment. És a 

dir, si es localitza una necròpolis serà imprescindible comptar amb la 

presència de com a mínim un antropòleg que pugui realitzar correctament 

la feina. 

 

 

En tots els supòsits possibles, l’arqueòleg director es compromet a informar 

a la propietat prèviament a la realització de qualsevol tasca. 
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5. CONCLUSIONS 

 

La realització d’una anàlisi aprofundida sobre un edifici patrimonial catalogat 

com a BCIL, requereix tot un seguit d’estudis complementaris: 

• La recerca de les fonts documentals 

• L’anàlisi arquitectònic i cronològic dels diferents elements que 

componen el conjunt 

• La prospecció arqueològica visual 

• L’excavació arqueològica 

En aquests moments hem pogut realitzar un dels punts que integrarien 

aquests tipus d’estudis. La realització de la prospecció visual ens ha permès 

afirmar que no es veuen elements arqueològics en superfície.  

Aquesta primera aproximació al conjunt, malgrat ser negativa, ens ha 

permès veure i valorar la importància d’aquest element patrimonial del 

municipi de Parets del Vallès.  

Seria doncs, de gran interès poder realitzar els altres estudis 

complementaris a fi de poder posar més en valor un element arquitectònic i 

paisatgístic únic del municipi.  
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ANNEX 1 

PLANIMETRIES 

  




