
Serveiss

Restauració, Museïtzació i Difusió del Patrimoni.o

Activitats Complementàrieso

Col·laborem amb departaments universitaris (acords i convenis, projectes, tesis i publicacions
en curs).
Mantenim un ampli i divers contacte amb professionals de la arqueologia i del patrimoni, des
de professors i institucions, arqueòlegs, i museòlegs, topògrafs, restauradors i historiadors,
biòlegs, geòlegs, geofísics, etc....
Tenim un ampli equip de col·laboradors que garanteixen investigacions rigoroses, amb les
expectatives d'eficàcia i solvència necessàries per als promotors
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�     Conservació, restauració i consolidació d'objectes, restes i estructures arqueològiques 
en camp i en gabinet.

�     Restauració d'objectes artístics i museístics

�     Reconstrucció i replicació d'estructures i materials arqueològics i prehistòrics per 
a exposició i divulgació.

�     Coordinació i elaboració de Tallers d'arqueologia, realització d'activitats i Maletins
didàctics de períodes històrics i prehistòrics per a públic en formació o escolar.

�     Gestió, divulgació, muntatge i exposició en l'àmbit del patrimoni arqueològic

Anàlisis que coordinem:

�     Antropologia.

�     Arqueo botànica.

�     Arqueo zoologia

�     Estudis i Inventari de Tecnologia lítica.

�     Tafonomia i Funcionalitat.

�     Fot gravimetria



La Empresaa

GlOBAL CHM, S.L. és una empresa orientada a la Gestió del Patrimoni
Cultural, que desenvolupa solucions completes per a tot tipus de projectes en

diverses àrees. 

� Oferim serveis amb una base tecnològica i científica que ens permet aplicar estratègies que
harmonitzen el desenvolupament públic i l'activitat constructiva amb l'arqueologia.

Després d'anys d'experiència re-
alitzant intervencions arqueo-
lògiques i prehistòriques, un
equip d'investigadors pluridis-
ciplinaris i experimentats, ha
creat GLOBAL CHM (Gestió
del Patrimoni), una societat li-
mitada amb seu en Sant Cugat
del Vallés (Barcelona).

Nostra formació universitària i
experiència professional està
avalada per coordinacions, adre-
ces i publicacions en un ampli
ventall de períodes. 

En aquesta presentació trobaran els serveis que podem oferir-los i dins d’aquests   destaquem, pel
seu especial interès, la innovadora aplicació GEOFASE, consistent en un mètode de teledetecció
geofísica, no agressiva i ràpida (captació de dades: fins a 1 hectàrea/1 dia). Aquesta aplicació és de
gran importància a l’hora de planificar estratègies en projectes amb extens moviments de terres
(obres d'infraestructura lineal) i en obra pública i privada urbana, on el subsòl allotja Patrimoni ar-
queològic i infraestructures en desús.
GEOFASE és la nostra bandera de tecnificació a la prevenció, eficaç i fiable de 
curtucircuits potencials en l´assolinement de les obres.
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Serveis

Intervencions arqueològiques i treball de campo

Arqueologia i Gestióo

Solucions Gràfiques, Planimetria, Dibuix Arqueològic.o
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�     Excavacions arqueològiques i paleontològiques.

�     Prospeccions geofísiques mitjançant  calicates electromagnètiques 
i radar de subsòl (Mètode GEOFASE).

�     Actuacions i Informes geoarqueològics i paleoambientals.

�     Seguiment arqueològic d'obres, públiques i privades.

�     Sondejos arqueològics preventius, manuals i mecànics.

�     Consultoria i assessorament tècnic en matèria d'arqueologia i patrimoni
per a administracions públiques i corporacions municipals.

�     Elaboració i tramitació de documentació administrativa per a sol·licitud
d'intervencions arqueològiques ( seguiment de màquines, excavació,
prospecció i intervencions).

�     Assessorament tècnic en matèria d'arqueologia i patrimoni 
a constructores públiques i privades.

�     Estudis d'impacte ambiental i del patrimoni arqueològic 
i arquitectònic.

�     Elaboració i actualització de cartes arqueològiques.

�   Paleolític Inferior, Mitjà i Superior

�   Epipaleolític i Neolític

�   Calcolític , Edat del Bronze

�   Edat del Ferro, Ibèric

�   Època romana i visigòtica

�   Medieval (Cristià i Musulmà)

�   Modern i Contemporani

�   Industrial
�     Dibuix de camp i de material arqueològic en gabinet.

�     Digitalització de plànols arqueològics i antics. Dibuixos sobre patrimoni.

�     Registre topogràfic electrònic mitjançant Estació Total de tots els jaciments
coordinats per nosaltres.

�     Fotografia i vídeo digital dels jaciments, foto-muntatge d'elements patrimonials.

�     Elaboració de reportatges de vídeo zenital sobre els jaciments. La flycam permet
l'obtenció de vídeo qualitat HD i foto aèria per a divulgació del patrimoni
arquitectònic, arqueològic i històric.


