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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte d’enderroc d’un edifici entre mitgeres tracta de descobrir el procés de desconstrucció 
dels elements que composen l’edifici i dels condicionants que es poden trobar per dur a terme 
l’execució real de l’enderroc. 

He escollit aquest edifici perquè és un clar exemple que realment pot fer falta un enderroc, ja sigui 
parcial o total. I m’interessa aquest tema, no per la destrucció d’una edificació, sinó per potenciar com 
es pot minimitzar els efectes mediambientals que pot suposar aquest procés tenint en compte el cicle 
de vida que poden tenir els materials. 

El respecte pel medi ambient, cada vegada fa que es promogui més la recuperació dels materials i 
l’aprofitament d’altres per reciclar-los, o bé, tornar-los a utilitzar en una altra obra o en la mateixa. 

Queda clar que la desconstrucció és el contrari de construcció. En aquest últim, s’aixeca una obra 
constructiva; i la desconstrucció significa desfer una obra ja construïda, i segueix l’ordre invers al de la 
construcció. 

La desconstrucció pretén disminuir l’impacte ambiental en el conjunt d’activitats relacionades amb la 
construcció, ja sigui, reduint el nombre de productes a fabricar, com reduint la quantitat de residus 
inerts aplegats als abocadors. 

Segons dades de 1995 del Manual de la desconstrucció, pel que fa al reciclatge de materials petris, es 
pot aprofitar el 95% del pes total de l’edifici d’estructura d’obra de fàbrica del segle passat, i el 98% del 
pes total d’edificis contemporanis, el formigó de l’estructura i l’obra de fàbrica dels tancament i de les 
divisòries. (5) 

Es consideren residus de la construcció, d’acord amb la normativa, aquells residus que es generen en 
una obra de construcció o de demolició. 

La generació de residus suposa un problema social, tècnic i ambiental. El sector de l’edificació hi té 
una responsabilitat important, ja que genera el 25% dels residus a tota Europa i d’aquest percentatge 
només se’n recicla el 50%.  

El volum de residus de la construcció generats a Catalunya és important tot i que, per les seves 
característiques, tenen un gran potencial pel que fa a la reutilització i el reciclatge. Per la seva 
rellevància, doncs, aquests residus disposen d’un programa de gestió i d’un model de gestió específics 
que, superant una etapa de consolidació en la que es pretenia aconseguir una gestió finalista correcta, 
s’orienten a la prevenció, al reciclatge i a l’impuls dels mercats per a materials reciclats. 
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2.  OBJECTIUS DEL TREBALL 

El meu objectiu inicial era fer un projecte sencer d’enderroc, fent una desconstrucció de tot amb 
aprofitament dels materials existents, sobretot tota la pedra, i les teules ceràmiques, a més de les 
bigues de fusta. Però una vegada he estat preparant-lo, he vist més convenient i interessant fer un 
estudi d’enderroc, donat que no volia aprofitar informació d’altres projectes, sinó estudiar l’edifici escollit 
amb les seves possibilitats; i així, les parts que són molt semblants  entre els projectes, com és el plec 
de condicions, l’estudi de seguretat i salut,... tot i que s’han d’adaptar, ja em composaré els documents 
base propis quan sigui el moment. Així doncs, mentre he anat documentant-me i avançant la redacció, 
m’he decantat per conèixer més aquest tema. 

L’objectiu professional principal d’aquest projecte és endinsar-me en la temàtica de l’enderroc donat 
que és una de les possibles tasques de l’arquitecte tècnic, i que no es treballa a la formació universitària 
de GATE a la Universitat Politècnica de Lleida. 

Com a petits objectius que em plantejo són: 

- Conèixer les tipologies d’enderroc que existeixen actualment per valorar quina és la més adient 
per l’edifici en qüestió. 

- Descobrir els tipus de maquinària de transport que s’adaptin al terreny per on han de transitar 
per dur a terme l’obra. 

- Esbrinar l’aprofitament que se’n pot treure dels materials que s’enderroquen. 
- Recapitular la normativa vigent que regula els enderrocs. 

L’objectiu personal principal és fer una aportació a cuidar el planeta, i a fer-me plantejar tècnicament 
si realment cal realitzar l’enderroc, i en cas que sigui així, quines opcions hi ha per continuar el cicle 
de vida dels materials; en primer lloc reaprofitant-los en una altra ubicació, o descomposar-los per 
generar altres materials, assolint així un alt grau d’eficàcia en la recuperació dels materials. 
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3.   INFORMACIÓ REFERENT ALS ENDERROCS 

3.1 Informació dels enderrocs 

Tot i que jo personalment pensi d’una determinada manera, professionalment em fa pensar que per tal 
de poder escollir el tipus d’enderroc a realitzar en aquest edifici, primer he hagut de valorar les diferents 
tipologies que se solen utilitzar i que es puguin adaptar a les característiques de l’edifici i al seu entorn, 
a més, d’adoptar els criteris tècnics que considero més adients pel medi ambient. Una vegada tingui 
tota aquesta informació, ja escolliré un sistema o un altre. 

Sistemes de demolició genèrics: 

- Per elements: consisteix en anar desmuntant element a element per aprofitar-lo posteriorment. 
- Per col·lapse: es tracta de tirar a terra una edificació de forma brusca, amb sistemes 

d’explosius... 
- Mixta o combinada: en que s’utilitzen els dos sistemes, primer es retiren alguns elements i 

posteriorment, la resta, es fa caure. 

Tipus d’enderroc 

Els possibles tipus d’enderroc són: 

- Demolició per mètodes convencionals 
o Per tracció. Es fa passar un cable pel voltant de l’element a demolir, el qual s’estira 

amb una màquina tractora per produir l’enderroc. Facilita el funcionament si s’ha debilitat 
part de la paret on es lliga el cable. L’altura màxima que es pot utilitzar el sistema és de 
dues plantes. La tracció s’ha d’aplicar per damunt del centre de gravetat de l’element. 
És un procediment que cal anar molt en compte amb la seguretat dels treballadors. 

o Per empenta. Consisteix en utilitzar una cullera d’una màquina; és per això, que cal 
poder accedir a l’obra amb maquinària pesada; tot i que no sigui fàcil que es doni 
aquesta situació, i sobretot, la que es pugui moure lliurement la màquina. El punt 
d’aplicació ha de ser per damunt del centre de gravetat, per a que no es bolqui i es fiqui 
en risc l’operari i la màquina. 

o Per impacte. Es tracta de fer xocar una massa metàl·lica amb l’element a demolir, 
produint un moviment pendular o de caiguda lliure. Amb el primer tipus de moviment se 
sol utilitzar per a murs, i el segon, per zones planes com forjats, cobertes, carreteres... 
És un sistema eficaç i de baix cost; encara que el problema principal sigui l’accés i l’espai 
del voltant; pràcticament, ha d’estar aïllat d’altres edificis, per evitar-hi danys. Per 
qüestions de seguretat, és convenient que la massa metàl·lica estigui subjecta amb dos 
cables a la grua mòbil, per si en falla un. 

o Per elements. Es van retirant els element en l’ordre invers al de la construcció, 
descendint planta per planta i alleugerant l’edifici de forma simètrica. Bàsicament 
s’executa amb mitjans manuals i mecànics lleugers (serra de disc, martell pneumàtic, 
pic, bufador,...). Es recomana en els casos de demolicions parcials per rehabilitació o 
per mala execució; ó en demolicions totals amb edificis entre mitgeres, ó que sigui 
rentable la recuperació de materials constructius, ó per condicions de seguretat d’edificis 
contigus o per circulació de vianants o vehicles pel costat de l’edifici, ó per 
inaccessibilitat de maquinària o mitjans mecànics pesats. 

- Demolició per voladura d’explosius. Aquest està considerat d’alt risc tant pels materials 
utilitzats com per les conseqüències que hi pot haver si la disposició d’explosius no és l’adient; 
per això, és necessària la participació de professionals especialistes d’enginyeria de mines per 
realitzar un projecte. S’utilitza en el cas de demolició de grans volums i en zones no urbanes. 
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És un sistema econòmic i molt ràpid d’enderrocar un edifici, tot i que després resta tota la tasca 
de la neteja de la runa generada. 

- Cirurgia del formigó. Tall i perforació d’elements de formigó... Tal i com diu la paraula de 
cirurgia, es tracta de demolir una part de paret, a fer un forat pel pas d’instal·lacions, etc., i tot 
això, sense afectar a la resta de la construcció que cal mantenir de peu i en bones condicions. 
S’utilitzen tècniques de tall en fred o en calent segons el resultat que calgui obtenir. En fred es 
realitza per: tall per disc de diamant, perforació amb broques diamantades, tall mitjançant 
filferros diamantats, i perforació i tall amb aigua a pressió. I en calent per fusionar el formigó 
amb llança tèrmica, bufador de pols i rajos làser. 

- Demolició sense precisió. Microones, agents expansius, picadores i cisalles. Les 
microones produeixen microfissures al material fragmentant-lo, tot i que per finalitzar la 
demolició cal utilitzar elements mecànics. Els agents expansius consisteix en fer uns trepants, 
i a l’interior d’aquests s’hi col·loca un compost de silicat de calci, el qual amb unes determinades 
condicions d’humitat i de temperatura, augmenta el volum i fractura l’element; per manipular-lo 
no és necessari personal especialitzat. Les picadores poden ser d’accionament manual 
dirigides per l’operari, o sobre un vehicle, damunt d’una excavadora hidràulica per a que tingui 
més potència; i en els dos casos es basa en la repetició de cops per malmetre un element. Les 
cisalles s’utilitzen per triturar elements de formigó armat i d’acer, per la pressió exercida per dos 
mandíbules d’acer; i a més, se li pot incorporar fulles de tall, especialment per estructures 
d’acer. 
 

Hi ha una sèrie de condicionants que ens poden fer seleccionar un tipus o un altre d’enderroc, com 
poden ser: el tipus d’edifici i el seu sistema constructiu, les condicions de l’entorn (on està ubicat i 
quines exigències poden haver-hi), i els danys que es poden produir en elements pròxims a l’edificació; 
a més de l’anàlisi econòmic del procediment i la velocitat exigida en la demolició. 

 

3.2 Informació dels residus de la construcció 

El Programa de Gestió de Residus de la Construcció (PROGROC) de la Junta de Residus de la 
Generalitat de Catalunya, és l’instrument que assumeix la planificació de la gestió de residus de la 
construcció i demolició per als propers anys a Catalunya, basant-se en la prevenció de la generació 
d’aquests residus, i en el cas de no ser possible, buscar alternatives que mediambientalment resultin 
més respectuoses.  

 

Criteris per la minimització dels residus 

El procés de desconstrucció de l’edifici ha de considerar la reducció dels residus en les següents 
premisses: 

- Reutilització 
- Reciclatge 
- Tractament especial 

 

A. Reutilització 

És la recuperació dels elements constructius complerts, reutilitzables amb les mínimes 
transformacions. 
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Bàsicament, són productes que tenen la configuració gairebé definitiva per a recol·locar-los en altres 
construccions, amb una transformació poc complexa estan llestos per a ser muntats. 

Alguns dels materials a reutilitzar són: bigues de fusta i/o metàl·liques, teules, xapes, claraboies, 
baranes, portes, finestres, vidres de finestres... 

B. Reciclatge 

És la recuperació d’alguns dels materials que es troben entre els residus per reincorporar-los sense 
canvis en noves construccions o, sotmesos a un procés de transformació, per utilitzar-los en la 
composició de nous productes. La naturalesa dels materials que componen els residus de la 
construcció determina quins poden ser reciclats i quina és la seva utilitat potencial. 

Com a exemple, els residus de naturalesa pètria es poden reutilitzar després de passar un procés de 
trituració; mentre que altres tipus de materials com els plàstics, metalls i fustes, han de ser reciclats en 
centres específics per aprofitar-los posteriorment en altres construccions o ser utilitzats en alguns 
processos industrials. 

Els materials que es podrien reciclar són: obra de fàbrica, fusta, plom, coure, ferro, acer, PVC, 
poliestirens, plàstics... 

C. Tractament especial 

Aquest consisteix en la recuperació dels residus potencialment perillosos, ja sigui perquè poden 
contenir substàncies contaminants o tòxiques, amb la finalitat d’aïllar-los i de facilitar-ne el tractament 
específic o la deposició controlada. Cal realitzar el destriament en el lloc i que la recollida sigui selectiva. 

En cas de detectar-ne durant el decurs de les obres, es procedirà a una analítica, si fos necessari, i 
posteriorment, es realitzaria la manipulació, càrrega i transport a dipòsit controlat mitjançant gestor 
autoritzat. 

Els residus es senyalitzaran degudament mitjançant etiquetes en les que figurarà el nom de l’empresa 
titular i el nom tècnic del mateix (entre parèntesi codi CER). 

- Fibrociment (170605): altament perillós, les fibres d’amiant s’introdueixen a l’organisme per les vies 
respiratòries. En el cas d’aquest tipus de residu només hi ha una alternativa possible de sistema de 
desmantellament i gestió, marcada per la legislació vigent; el seu tractament s’especifica al 
corresponent Pla de Treball amb amiant. Les operacions de manipulació d’elements que continguin 
amiant es realitzaran conforme l’establert al RD 396/2006. 

- Tubs fluorescents (200121): s’extrauran manualment sense malmetre’ls. S’aplegaran a l’obra en lloc 
protegit de cops i inclemències del temps; es senyalitzarà correctament i es transportaran en 
embalatges especials a planta de tractament. 

- Equips d’aire condicionat o refrigeració (160211): que contenen CFCs o HCFCs. Es portaran a planta 
de tractament especial. 
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4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

4.1  Promotor 

El promotor d’aquest projecte és l’Escola Politècnica Superior de Lleida. 

4.2  Autor del Treball 

L’autora d’aquest Treball Final de Grau és Sara Armengol Solsona amb DNI 43727809W, estudiant de 
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació a l’Escola Politècnica Superior de Lleida. 

4.3  Tutors del Treball 

Els tutors d’aquest Treball Final de Grau són Gabriel Pérez Luque i Julià Coma Arpon, professors de 
Grau d’Arquitectura Tècnica i Enginyeria de l’Edificació a l’Escola Politècnica Superior de Lleida. 

4.4  Emplaçament 

L’immoble està ubicat al camí del Molí número 14 d’Alentorn, municipi agregat d’Artesa de Segre, amb 
codi postal 25736, comarca de La Noguera i província de Lleida. 

El poble d’Alentorn està ubicat a uns cinc quilòmetres d’Artesa de Segre en direcció a Tremp. 

 
Figura 1: Vista general aèria del poble d’Alentorn. 
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Figura 2: Vista aèria de la zona del poble on està ubicat l’edifici. 

4.5  Altres dades del poble (4) 

El poble d’Alentorn està a uns 380 m d’alçada sobre el nivell del mar. Es troba situat a la banda dreta 
del riu Segre i a la falda de la muntanya de Sant Ermengol. 

Té una població d’uns 127 habitants. 

La Vall de Meià, on es troba Alentorn, és una vall monoclima ben protegida dels vents i de les fredors 
intenses del vent del nord; el clima es temperat, però a l’hivern sovint s’hi plana la boira. 

Des de sempre una part de la riquesa no solament d’herència sinó econòmica han estat la creació i 
posterior venda de forques. Sens dubte Alentorn era el poble de Catalunya i per extensió d’Espanya 
on se’n feien més i eren les que tenien millor nom, reunien una sèrie de qualitats com lleugeresa, 
robustesa i sobre tot molt ben fetes; no és d’estranyar que des de sempre, forques és igual que 
Alentorn. 
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Figura 3: Vista del poble. 

4.6  Antecedents històrics 

Actualment l’edifici s’està utilitzant com a magatzem residual, antigament s’utilitzava com a molí d’oli, 
encara que es desconeix exactament l’època en que tenia aquest ús. Segons s’aprecia a la llinda de 
la porta d’entrada per la part posterior de l’edifici (3), es podria considerar que està construït al 1675. I 
a una de les pedres de les arcades de l’interior de la planta baixa hi ha una inscripció que hi fica 1643. 
Possiblement és un dels edificis més antics del poble, a part de l’església que és del 1637, ja que 
segons es pot apreciar a les llindes de les portes dels edificis, n’hi ha algun a partir del 1779, i la resta, 
a partir del 1839 fins al 1871. 

Entre l’església i l’edifici hi ha un accés a un túnel, en que vàries persones del poble hi havien accedit, 
tot i que es troba al celler d’una casa particular; i possiblement, antigament també arribava al molí, ja 
que hi ha una petita volta a la paret posterior, i que es troba tapada amb pedra, i que estaria a la 
mateixa alineació del túnel. 

 
Figura 4: Petita volta tapada de la paret posterior. 

L’edifici durant els anys ha sofert enfonsaments accidentals de la coberta de teules ceràmiques en 
diverses ocasions, tot i que s’han anat arranjant, continua havent-hi desperfectes importants. En 
aquestes actuacions s’han substituït els trams de teules que es trobaven en mal estat i s’han substituït 
per plaques de fibrociment; aquestes, s’havien realitzat entre el 2005 i el 2009 segons s’aprecia a les 
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fotos aèries de l’ICGC. També s’aprecien reforços de bigues de fusta, i substitució de jàsseres per 
unes de formigó. 

4.7  Naturalesa de l’immoble 

Segons la fitxa cadastral, l’immoble consta de 270 m2 construïts sobre una parcel·la de 144 m2. Ubicat 
entre mitgeres i un carrer a cadascuna de les altres dues façanes. 

 
Figura 5: Vista aèria de l’edifici i del voltant. 

 
Figura 6: Consulta descriptiva i gràfica del Catastro. 
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Tot i que a cadastre consta que la propietat del solar és únicament l’edifici, segons la propietària, la 
part de carrer que està just al davant de l’edifici també és de la mateixa parcel·la. I de fet, es troba 
delimitada amb una tanca metàl·lica i una porta d’accés per aquesta. 

És un magatzem de dues plantes. Hi ha dos accessos a l’edifici, un pel Camí del Molí 14, que dóna a 
la façana principal; i l’altre pel carrer Raval, que dóna a la façana posterior, a la primera planta de 
l’edifici. 

Les parets de l’edifici, en general es troben en bon estat, tot i que la coberta té alguna zona en estat 
deficient, igual que una part de la façana principal; i el que realment es troba en mal estat és el forjat 
entre les dues plantes, el qual pot provocar algun perill, sobretot si es trepitja. 

L’edifici havia estat un molí d’oli. De fet, a la planta baixa encara s’hi troben restes de pedres en forma 
rodona, que s’utilitzaven al molí. 

 
Figura 7: Vista de pedra roda utilitzada antigament al molí. 

4.8  Descripció volumètrica i sistema constructiu 

L’edifici del camí del Molí, 14 (referència cadastral 933483800CG34D0001YR) es tracta d’un immoble 
de caràcter industrial, construït al 1891 segons dades cadastrals (1). La parcel·la però arriba fins al mur 
que hi ha de límit amb la finca rústica. Té un accés per la façana posterior, que dóna al carrer del Raval. 

L’edifici està compost de planta baixa i planta primera. Té una geometria gairebé quadrada amb unes 
dimensions aproximades de 12x12 m, una superfície de 145 m2 i una superfície construïda és de 290 
m2. 

L’immoble es troba entre dos mitgeres, encara que a la part esquerra contigu a l’edificació hi ha un 
pati. Per la façana posterior, el carrer està uns 80cm més alt que la cota del forjat de la primera planta. 

La planta baixa que és on s’utilitzava com a molí d’oli, actualment és un magatzem. Per accedir a la 
planta primera, es pot fer pel carrer de darrera on hi ha una porta d’accés a la primera planta de l’edifici 
(actualment està apuntalada per la part interior i no s’hi pot accedir), o a través d’una escala de fusta 
vertical. Aquesta planta també es destina a magatzem, i es desconeix l’ús a l’època del molí d’oli. 

La construcció és la pròpia de l’època, amb parets de mamposteria i pedra, els pilars són de pedra i 
un de ceràmica a la primera planta. I a tot el llarg de la planta baixa, des del costat de la porta de 
l’entrada fins al fons, hi ha una paret de pedra formada per tres voltes igualment de pedra.  
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Figura 8: Paret interior formada per les voltes. 

L’estructura horitzontal és a fase de forjats de biguetes de fusta, i amb revoltons de guix barrejat amb 
ceràmica.  

   
Figura 9: Vista del material dels revoltons. 

S’aprecia que alguns dels pilars s’han executat posteriorment de reforç, igual que la col·locació de 
bigues i/o de jàsseres per reduir la llargada de les ja existents. 

La coberta de l’edifici està formada per jàsseres i bigues de fusta i dues jàsseres de formigó, amb 
llates i teules àrabs, és una teulada a llata per canal a dues aigües; tot i que és en direcció cap a cada 
lateral de l’edifici, o sigui, cap als edificis contigus, en comptes de desguassar cap a les façanes. 
L’acabat de la coberta es presenta amb teules àrabs i una part amb plaques de fibrociment. 

Les façanes de l’edifici són de parets de mamposteria i pedra seca, i a la façana principal hi ha una 
part que és de canyís arrebossat de fang i de maons buits, la qual s’aprecia que està molt deteriorada. 

La mitgera esquerra té un contrafort de pedra molt antic, tota la paret queda al descobert fruit de no 
haver-hi cap edificació contigua, i haver-hi un pati de la finca veïna; i la mitgera dreta, queda la part del 
primer pis al descobert donat que l’edificació contigua només és d’una planta. 

A la planta baixa s’hi pot accedir sense cap problema, però a la planta primera hi he accedit només 
per l’extrem de la façana principal, i a través d’una escala de fusta vertical, donat l’estat de 
deteriorament del forjat. La planta baixa està sense pavimentar, excepte uns 10 m2 que hi ha un 
paviment de formigó a uns 20 cm per damunt de l’altre nivell. 

Quadre de superfícies: 
  Planta baixa       145 m2 
  Planta primera  145 m2 
 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  290 m2 
L’edificació té un volum total de  1.885 m3 
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4.9  Desnivells 

El nivell de l’edifici és pla igual que el del camí del Molí, i pels laterals, tant en un costat com en l’altre, 
hi ha el mateix nivell del terreny que a la part frontal de l’edifici. On sí que hi ha un desnivell considerable 
és entre camí del Molí, que s’arriba a la façana principal, i el carrer Raval que s’arriba a la façana 
posterior, ja que aquest últim està uns 4 m més alt que l’altre, i que el nivell de l’interior de l’edifici. 

4.10  Vialitat 

El carrer Raval, de la façana posterior, està sense urbanitzar i és residual, només s’accedeix a aquest 
edifici, al de la finca veïna de la part esquerra, i a alguna petita construcció que està mig enderrocada. 
L’ample mínim del carrer té 3 m, que està ubicat al començar el carrer, i a més, els trams fan angles 
gairebé recte entre ells (veure imatge adjunta amb el recorregut de color blau). El tipus de trànsit 
bàsicament és de vianants, i ocasionalment, s’hi accedeix amb algun petit vehicle degut a l’amplada 
que hi ha de pas, a més de la seva orografia. 

 

 
Figura 10: Imatge del recorregut que cal realitzar per accedir a l’edifici pel carrer Raval des del carrer principal. 

 
Figura 11: Vista de l’accés al carrer Raval. 
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El camí del Molí, que dóna a la façana principal, està formigonat fins a uns 11 metres de l’accés a la 
parcel·la; i posterior a aquesta, és de terra. L’ample del carrer oscil·la entre 3,10 m i 5,20 m, tot i que 
per accedir al carrer des de la via principal, té 3,10 m, igual que abans d’arribar a la parcel·la. Per la 
part esquerra de la part final del carrer hi ha un desnivell d’uns 2,50 m respecte un terreny rústic que 
hi ha a la part inferior, el qual se salva mitjançant un mur, el qual majoritàriament està construït amb 
blocs de formigó, excepte uns 12 m que és de pedra, i que coincideix amb una de les parts més estretes 
del camí. 

 
Figura 12: Imatge del recorregut que cal realitzar per accedir a l’edifici pel camí del Molí des del carrer principal. 

 
Figura 13: Vista de l’accés al camí del Molí. 

4.11  Patrimoni cultural 

Essent coneixedors de l’ús que tenia antigament l’edifici, com a molí d’oli, s’ha consultat la pàgina web 
de l’Ajuntament d’Artesa de Segre (4) per si figurava al catàleg de béns a protegir del municipi d’Artesa 
de Segre, el document està inclòs en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Artesa de Segre 
(POUM), sense trobar-se dintre del llistat. Així doncs, aquest edifici no està afectat per cap protecció 
arquitectònica i/o cultural. 

La base per l'elaboració del catàleg de béns protegits ha estat l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de 
la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
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dels béns indicats des de l'Ajuntament d'Artesa de Segre i de les propostes de l'equip redactor del propi 
POUM. 

4.12  Companyies de serveis afectades 

Aquest edifici no disposa de cap tipus d’instal·lació aèria, ni cap tipus de soterrada, i els carrers contigus 
a l’edifici, no disposen de clavegueram ni d’altres serveis fins uns metres abans de l’edifici. 

4.13  Visita a les finques contigües 

Faig una visita a l’edifici del camí del Molí 12, amb referència cadastral 933483700CG34D0001BR i 
acompanyada pel propietari. L’estat de la paret mitgera amb el camí del Molí 14 està en bones 
condicions segons vaig poder observar, com es pot apreciar a les fotografies i segons va manifestar el 
propietari. 

 
Figura 14: Part de la paret mitgera més propera a la façana principal. 
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Figura 15: Part de la meitat de la paret mitgera. 

 
Figura 16: Part de la paret mitgera de més al fons. 

La visita a la parcel·la cadastral 933483000CG34D0001ER amb adreça al carrer Raval 8, ja que 
aquesta finca té l’accés pel carrer de la façana posterior, no s’ha pogut realitzar per la situació que 
tenen els propietaris. 
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4.14  Estudi patològic de l’estat actual de l’edifici 

- Introducció 

En aquest apartat es fa la descripció de les lesions que s’observen a l’edifici, després de realitzar-hi 
una inspecció visual acurada dels elements constructius que composen l’edifici, per tal d’obtenir la 
concreció de l’estat actual del conjunt de l’edifici. 

Hi ha una fitxa per cadascuna de les lesions detectades, en tots els elements constructius. Es fa una 
classificació de la tipologia de la lesió, podent ser físiques, mecàniques ó químiques. Es descriu la 
lesió, i les possibles causes que han pogut generar-la, el grau de gravetat, i les  possibles actuacions 
en cas de mantenir l’edifici, i també, en cas de fer un enderroc parcial. Aquests dos últims apartats 
poden ajudar a decidir entre les opcions a realitzar que es poden plantejar.  

 

- Diagnosi i intervenció 

Fitxes de patologies: 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn Paret façana principal Erosió 
Element Tipus Codi Fitxa 
Canyís arrebossat de fang Lesió física Fis_01 

 

Localització Imatge 

 
 
 

 
Informació Càmera 
 

 

Descripció 
Una part de la façana principal és de canyís arrebossat de fang i està molt inestable, fins i tot, a punt de caure.  
Causes 
El tipus de material amb el que està construït, el canyís, encara que estigui arrebossat de fang  no és resistent i menys per 
estar a la intempèrie. 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Alta 
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
Enderroc de la part del parament. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Enderroc de la part del parament. 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn Paret façana principal Erosió atmosfèrica 
Element Tipus Codi Fitxa 
Pedra de mamposteria Lesió física Fis_02 

 

Localització Imatge 

 

 
  

Informació Càmera 
 

 

Descripció 
Algunes pedres més arenisques de la part inferior de la façana estan força erosionades  
Causes 
La pluja i la intempèrie en general, han produït l’erosió d’algunes pedres menys resistents. 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Baixa 
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
Es poden substituir les pedres en mal estat per unes de més resistents, per mantenir la consolidació de la façana. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Es poden deixar i/o protegir-les amb una mica de morter per tal que no es malmetin més. 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn Forjat 1a planta Humitat 
Element Tipus Codi Fitxa 
Biga, jàssera i pilar Lesió física Fis_03 

 

Localització Imatge 

 

 
 

 

Informació Càmera 
 

 

Descripció 
A l’extrem de la biga, la jàssera i el pilar hi ha signes d’humitat. 
Causes 
Les filtracions que ha anat tenint la coberta sobretot per ensorrament de part d’aquesta. 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Baixa 
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
Comprovar la resistència i anar observant si es produeix algun canvi. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Retirar tot el forjat. 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn Forjat 1a planta Brutícia 
Element Tipus Codi Fitxa 
Bigues fusta estructura, pedres i revoltons Lesió física Fis_04 

 

Localització Imatge 

 

 
 

 

Informació Càmera 
 

 

Descripció 
Bigues, parets i revoltons entén ennegrits, 
Causes 
Una de les possibilitats és que s’hagués fet foc a l’interior en moltes ocasions, o una vegada accidentalment. Es estrany 
però que bona part dels revoltons estigui de color blanc. 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Baixa  
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
Fer una neteja de la capa superficial per valorar el grau d’afectació, si només està afectada aquesta o és més profunda. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Retirar tot el forjat. 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn Coberta Despreniment 
Element Tipus Codi Fitxa 
Teules ceràmiques Lesió mecànica Mec_01 

 

Localització Imatge 

 

 
 

 

Informació Càmera 
 

 

Descripció 
Del tram que es pot veure, manquen teules ceràmiques cobertores. 
Causes 
Els enfonsament que ha sofert la coberta ha pogut fer desplaçar la resta de teules. La manca de manteniment. 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Mitja 
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
Repassar la teulada restablint les teules que manquen i substituint les que estan trencades. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Retirar tota la coberta. 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn Coberta Despreniment 
Element Tipus Codi Fitxa 
Teules ceràmiques Lesió mecànica Mec_02 

 

Localització Imatge 

 

 
 

 

Informació Càmera 
 

 

Descripció 
Manca alguna teula cobertora o està desplaçada, quedant un espai amb alguna possible filtració. 
Causes 
Els enfonsament que ha sofert la coberta ha pogut fer desplaçar la resta de teules. La manca de manteniment. 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Mitja 
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
Repassar la teulada restablint les teules que manquen i substituint les que estan trencades. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Retirar tota la coberta. 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn Forjat 1a planta Erosió 
Element Tipus Codi Fitxa 
Revoltó Lesió mecànica Mec_03 

 

Localització Imatge 

 
 

 

 

Informació Càmera 
 

 

Descripció 
Zones dels revoltons del forjat de la primera planta estan trencats, els quals sembla que estan construïts amb un encofrat 
i reblert de guix barrejat amb trossos ceràmics. 
Causes 
Les filtracions que ha anat tenint la coberta i ha anat debilitant els revoltons. A més d’haver pogut rebre algun cop d’alguna 
biga que s’ha ensorrat, i dels sobrepès que ha pogut tenir en caure part de la teulada. 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Greu 
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
No és aprofitable, tot i que s’hi poden col·locar taulons de fusta que s’aguantin entre vàries bigues i no pateixin gens de 
pes els revoltons. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Retirar tot el forjat. 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn Forjat 1a planta Deformacions 
Element Tipus Codi Fitxa 
Jàssera de fusta Lesió mecànica Mec_04 

 

Localització Imatge 

 

 
 

 

Informació Càmera 
 

 

Descripció 
La jàssera té un excés de fletxa.  
Causes 
La humitat acumulada i l’excés de pes a la primera planta per ensorrament de part de la coberta. 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Alta 
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
Estintolar per reduir la fletxa. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Retirar tot el forjat. 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn 1a planta Erosió 
Element Tipus Codi Fitxa 
Envà de pedra i morter Lesió mecànica Mec_05 

 

Localització Imatge 

 

 
 

 

Informació Càmera 
 

 

Descripció 
La part superior dreta de l’envà està ensorrat, i per la part esquerra, està corbat sobretot per la part superior (i no sembla 
que ja estigués construït així). 
Causes 
Haver pogut rebre algun cop d’alguna biga d’ensorrar-se part de la coberta va fer tombar part de l’envà, i el quedar deslligat 
de la biga de la coberta, l’hi ha pogut fer produir una rotació, sobretot per la part superior esquerra. 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Greu 
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
Provar de rebaixar l’altura de l’envà fins que quedi estable o retirar-lo tot. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Retirar tot l’envà. 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn Façana principal Esquerda 
Element Tipus Codi Fitxa 
Paret de façana principal Lesió mecànica Mec_06 

 

Localització Imatge 

 

 
  

Informació Càmera 
 

 

Descripció 
A mitja altura de la paret i cap a la part dreta de la pedra, s’aprecia una esquerda a la paret de mamposteria i només per 
la part exterior de la façana. 
Causes 
La paret ha sofert un esforç de tallant amb el moviment que ha sofert la part de paret de canyís. 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Baixa 
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
Enderrocar la part de paret de canyís, assegurant de seguida la part de paret de pedra, i immediatament construir una 
paret resistent on ara hi ha la de canyís. Col·locar testimonis per comprovar si té més moviment. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Enderrocar la part de paret de canyís, assegurant de seguida la part de paret de pedra, i immediatament construir una 
paret resistent on ara hi ha la de canyís. Valorar si cal rejuntar l’esquerda per a que no s’hi filtri humitat. 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn Planta baixa Eflorescències 
Element Tipus Codi Fitxa 
Paret de mamposteria Lesió química Qui_01 

 

Localització Imatge 

 

 
 

 

Informació Càmera 
 

 

Descripció 
Les pedres de la zona inferior del mur del fons, paral·lel a la façana principal   
Causes 
Just darrera del mur hi ha terreny natural, i la mateixa humitat del terreny, ja que el carrer no està formigonat, i la porositat 
de les pedres ha pogut provocar la cristal·lització de les sals solubles. 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Baixa 
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
De moment deixar-la així, però en cas de rehabilitació, mirar de ventilar bé la planta baixa, i valorar de pavimentar el carrer, 
amb el corresponent permís de l’Ajuntament. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Deixar-la així, i si està tot l’edifici queda obert, amb la ventilació es podrà anar secant. 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn Forjat 1a planta Agents biòtics 
Element Tipus Codi Fitxa 
Bigues fusta estructura Lesió química Quí_02 

 

Localització Imatge 

 

 
 

 

Informació Càmera 
 

 

Descripció 
Algunes bigues estan petits orificis.  
Causes 
Han sofert l’atac de coleòpters anòbids (corcs). 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Mitja 
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
Tractament específic per a xilòfags o substituir les bigues afectades. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Retirar tot el forjat. 
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FITXES DE PATOLOGIES  
Edifici Situació Identificació 
Camí del Molí 14 - Alentorn Forjat 1a planta Agents biòtics 
Element Tipus Codi Fitxa 
Bigues fusta estructura Lesió química Quí_03 

 

Localització Imatge 

 

 
 

 

Informació Càmera 
 

 

Descripció 
Parts d’algunes bigues estan com a rossegades.  
Causes 
Han sofert l’atac de coleòpters cerambícids (corcs grans). 
 
 
 
DIAGNÒSI 
Gravetat 
Mitja 
Actuacions en cas d’aprofitament de l’edifici 
Tractament específic per a xilòfags o substituir les bigues afectades. 
Actuacions en cas d’enderroc parcial 
Retirar tot el forjat. 
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4.15  Valoració de l’estat actual de l’edifici 

Els quatre els murs de l’edifici es troben en bastant bones condicions, tot i que a la façana principal hi 
ha una part que es troba en estat molt degradat. La coberta, el forjat de la primera planta i els envans 
de la primera planta es troben en estat bastant deficient. 

Estudiat l’edifici i el seu entorn, donada la topografia del terreny cal mantenir les parets exteriors, 
mínim fins a l’altura de la barbacana per donar estabilitat al terreny de la part posterior.  

Tot i que no fa falta per a l’edificació, es considera oportú mantenir la paret interior on hi ha les voltes 
per si es vol arribar a aprofitar una vegada es decideixi l’ús que se li vol donar a l’immoble, per tal de 
preservar el valor històric d’aquesta construcció. Fins i tot, es podrien deixar els pilars de pedra de la 
planta baixa, sobretot el de 60x60 cm, en cas que es consideri que queda estable i no té cap perill, 
per preservar-ho també com a valor històric. 

I pel que fa a la coberta, els envans de planta primera i planta baixa i el forjat de planta primera, o sigui, 
l’interior de l’edifici, caldria demolir-lo per seguretat. 

Aquesta actuació recent explicada a nivell general és útil per qualsevol cosa que s’hi vulgui fer a l’edifici, 
tant si es volgués rehabilitar com si es vol deixar buit de dintre. Evidentment no seria suficient si es 
volgués deixar el solar lliure, però és una llàstima pel valor arquitectònic històric dels murs de pedra; 
en cas de voler el solar lliure, també caldria mantenir les parets mitgeres fins a l’altura de la construcció 
veïna, i la paret del fons, la que estaria per sota de la façana posterior s’hauria d’apuntalar per a que 
no s’ensorrés el carrer Raval, ja que actualment, aquesta paret està fent de mur de contenció. 
Únicament resta una opció, la de deixar l’edifici tal i com està, però aleshores, suposa un perill 
d’ensorrament incontrolat. 
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5.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

5.2 Memòria de l’enderroc 

Una vegada vistes les patologies i realitzada la valoració de l’edifici, es planteja un enderroc que es 
durà a terme mitjançant el mètode d’elements per la ubicació de la construcció i per ser una demolició 
parcial, de tal manera que hi pugui haver un alt nivell de recuperació i aprofitament dels materials que 
siguin susceptibles per ser reciclats segons el Real Decret 105/2008, de l’1 de febrer. 

Bàsicament, el que es pretén aconseguir amb la desconstrucció és la recuperació i el reciclatge selectiu 
dels materials, protegint el medi ambient disminuint l’abocament de residus i economitzant així, la 
capacitat dels abocadors; potenciant l’aprofitament dels elements, materials i residus diversos 
mitjançant el reciclatge, es produeix un estalvi dels recursos naturals que s’utilitzarien per a produir els 
productes nous. 

No és necessari fer cap baixa a les companyies subministradores per tal d’executar l’enderroc. No 
obstant s’acordaran les instal·lacions necessàries i provisionals per a l’execució de l’enderroc, ja que 
caldrà aigua i llum. 

No es tracta de l’enderroc total l’immoble, sinó que es mantindran alguns dels elements existents per 
deixar el solar tancat i en condicions de seguretat i salubritat, especialment en relació a les finques 
veïnes i la via pública. 
 
El criteri d’ordre d'enderroc serà de la part superior a l'inferior, començant per l'enderroc de la coberta, 
continuant pels murs d’aquesta, parets, forjat, i així de la planta primera a planta baixa. 

Tots els treballs que comportin l’aparició d’elements composats per fibrociment que continguin amiant 
(coberta, baixants, canals,...) s’hauran de dur a terme per una empresa especialitzada que estigui 
inscrita en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) i que abans de començar els treballs 
hauran de realitzar un Pla de Treball que ha de ser aprovat per l’autoritat laboral competent. 

El procés de la desconstrucció de cadascuna de les parts de l’obra: 

A. Neteja de l’interior 

Es netejaran els elements de l’interior de l’edifici no propis de la construcció, per facilitar l’extracció dels 
materials i, posteriorment, el desenrunament final amb les possibles restes que quedin al terra. 

 

B. Enderroc de la coberta 

El criteri d’ordre d’enderroc serà de la part superior a l’inferior, i per tant, començant l’enderroc per la 
coberta. S’enderrocarà l’element més elevat (carener) en direcció als alerons. 

Primer de tot, es retirarà la part de coberta de plaques de fibrociment, les quals, suposadament tenen 
contingut d’amiant per l’aspecte i l’any de col·locació; aquesta es realitzarà amb una empresa 
especialitzada i que estigui inscrita en el RERA  i seguint les indicacions d’un Pla de treballs amb 
amiant. 

En segon terme, es retiraran les teules de la coberta, progressivament s’aniran retirant les llates que 
quedin lliures, i posteriorment, es continuarà amb les bigues de fusta i de formigó que formen 
l’estructura de la coberta. 
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C. Enderroc d’envans 

S’enderrocaran, en general, els envans de cada planta abans de ser enderrocat el forjat superior. Per 
tant, abans de desmuntar la coberta, s’enderrocarien els dos envans de la planta primera, encara que 
no arribin fins al sostre. 

Els envans, per norma general, s’enderrocaran de la part superior a l’inferior, evitant, que la runa 
s’acumuli al terra dels forjats, especialment en aquest cas, donada la poca estabilitat del forjat. Tot i 
que per assegurar-lo millor es podrien col·locar unes fustes entre les bigues del forjat per tal de repartir 
el pes i que no s’enfonsi el guix que forma els revoltons. 

En cas que el forjat hagi cedit, no es trauran els envans inferiors sense haver estintolat prèviament el 
forjat; encara que en aquest cas, els dos envans de la planta baixa tenen poca altura. 

 

D. Enderroc dels murs 

S’enderrocaran amb mitjans manuals (martells, malls, escarps, ...). En general s’enderrocaran 
prèviament els elements que es recolzin sobre aquestes, com forjats, bigues, ... etc. 

Els dintells i arcs, en les obertures, no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que gravita damunt 
d’aquestes. 

Bàsicament el que es realitzarà en aquesta fase és estabilitzar els murs de l’envolvent. Sempre retirant 
les pedres cap a l’interior, evitant que caiguin cap a les finques veïnes. 

 

E. Enderroc de sostres de bigues de fusta i dels revoltons 

S’enderrocaran, en general, després d’haver suprimit tots els elements situats damunt del forjat, 
inclosos suports i parets. 

Si en el moment d’enderrocar es quedessin elements en voladís s’estintolaran prèviament a l’igual que 
el forjat. Les càrregues que suporten els puntals es transmetran al terreny o a elements estructurals 
verticals o forjats inferiors en bon estat, sense superar la càrrega admissible d’aquests. 

Els talls que es vagin fent en el forjat no deixaran elements en voladís sense estintolar. 

Pel seu enderroc, primerament es trauran els revoltons fets de trossos de ceràmica i de guix entre les 
bigues. Una vegada estiguin lliures les bigues del material d’entrebigat es trauran les bigues de fusta 
estintolant, subjectant-les amb cables per evitar l’efecte palanca i, posteriorment, descalçant-les per 
poder extreure-les amb facilitat. 

 
La runa de l’enderroc es carregarà sobre camió i es transportarà a l’abocador de runes autoritzat. 

 

5.3 Consideracions que cal tenir en compte a nivell de seguretat 

Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries per obtenir les condicions de 
seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les estructures 
existents. 

Abans de l’enderroc: 

- Abans d’iniciar l’enderroc, pel carrer Raval s’envoltarà l’edifici amb una tanca d’una altura 
mínima de 2m, a una distància de 1,5 m. I pel camí del Molí no cal, ja que ja hi ha una tanca de 
simple torsió existent. 
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- Es disposarà en obra, per proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una 
provisió de palanques, falques, barres, puntals, pics, taulons, brides, cables amb terminals de 
fàbrica com ganxos, lones o plàstics, ulleres anti-fragments, caretes anti-xispes, botes de sola 
dura i altres mitjans que puguin servir per a eventualitats o per a socórrer als operaris que 
puguin accidentar-se. 

- En llocs amb estructura de fusta o amb abundància de material combustible es disposarà, com 
a mínim, d’un extintor manual contra incendis. 

- No es permetran fogueres dins de l’edifici i les exteriors estaran protegides del vent i vigilades. 
- Es deixaran previstes preses d’aigua per al reg per tal d’evitar la formació de pols, durant els 

treballs. 
- En les instal·lacions de grues o maquinària a emprar es mantindrà la distància de seguretat a 

les línies de conducció elèctrica i es consultaran les normes adients d’electricitat, de baixa 
tensió i presa a terra. 

 
Durant l’enderroc: 

- L’ordre d’enderroc s’efectuarà de dalt a baix, de manera que la demolició es realitzi 
pràcticament al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en 
la proximitat d’elements a abatre o a bolcar. 

- Durant l’enderroc, si apareixen esquerdes en les edificacions adjacents que no s’enderroquen, 
es col·locaran testimonis a fi d’observar els possibles efectes de l’enderroc i d’efectuar el seu 
apuntalament o consolidació si fos necessari. 

- Sempre que l’alçada de caiguda de l’operari sigui superior a dos metres s’utilitzarà cinturons i 
arnesos de seguretat, ancorats en punts fixes o es disposaran bastides. Es disposaran 
passarel·les per a la circulació entre biguetes o nervis de sostres als quals s’hagi tret 
l’entrebigat. 

- Quan s’apreciï que existeix risc de fall estructural en determinades zones és preceptiu que els 
treballadors es lliguin a partir de 1,5 metres, sense que això no signifiqui en cap cas que sempre 
que es pugui evidentment es posaran proteccions col·lectives front a proteccions individuals. 

- El trossejament d’un element es realitzarà per peces de grandària manejable per una sola 
persona. 

- El tall o desmuntatge d’un element no manejable per una sola persona es realitzarà mantenint-
lo suspès o apuntalat, evitant caigudes sobtades i vibracions que es transmetin a la resta de 
l’edifici o als mecanismes de suspensió. 

- L’abatiment d’un element es realitzarà permeten el gir però no el desplaçament dels seus 
suports, mitjançant mecanismes que treballin per damunt de la línia de suport de l’element i 
permeti el descens lent. 

- Els compressors, martells pneumàtics o similars, s’utilitzaran prèvia autorització de la direcció 
tècnica. 

- Durant la demolició d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
- Les grues no s’utilitzaran per realitzar forces horitzontals o obliqües. 
- Les càrregues es començaran a elevar lentament, amb la finalitat d’observar si es produeixen 

anomalies, en el qual cas, es resoldran després d’haver baixat de nou la càrrega al seu lloc 
inicial. 

- No es baixaran les càrregues amb el sol control del fre. 
- S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i runes. 
- En tots el casos l’espai on cau la runa estarà acotat i vigilat. 
- No s’acumularan runes amb un pes superior a cent quilos per metre quadrat damunt de sostres, 

encara que estiguin en bon estat. 
- No es dipositaran runes damunt les bastides. 
- No s’acumularà runa ni es recolzaran elements en tanques, murs i suports propis que hagin de 

mantenir-se dempeus o d’edificacions i elements aliens a l’enderroc. 
- En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 

el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes que puguin provocar l’enderroc. Es 
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protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements que puguin ésser 
afectats per l’aigua. 

- Durant l’enderroc els operaris utilitzaran entre d’altres els següents EPI's: 
 Casc 
 Guants de cuir 
 Roba de treball amb colors llampants 
 Màscares autofiltrants de les vies respiratòries 
 Ulleres anti-impactes 
 Calçat de seguretat amb puntera reforçada i plantilla d’acer 
 Protector auditius 
 Arnès de seguretat 

 
Després de l’enderroc: 

- Un cop assolida la cota zero, es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre 
dempeus i de les edificacions veïnes per observar les lesions que hagin sorgit. 

- Mentre es dugui a terme la consolidació definitiva, en el lloc on s’hagi efectuat l’enderroc es 
conservaran les contencions, apuntalaments i bastides realitzades per a la subjecció de les 
edificacions contigües, així com les tanques i tancaments. 

- En la superfície es mantindrà el desguàs necessari, per impedir l’acumulació d’aigua de pluja o 
neu que pugui perjudicar els locals o fonaments aliens a l’enderroc. 

- Quan s’apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o el seu funcionament, es notificarà 
immediatament a la direcció tècnica. 

 
 

5.4 Implantació de l’obra 

1- Es realitzarà el tancament de l’obra a la zona del carrer Raval protegint la façana posterior amb 
una tanca mòbil tipus rivisa de 2 m d’alçada, senyalitzant degudament l’obra. 

Per la part del camí del Molí no serà necessari col·locar-hi cap tancament degut a que 
actualment ja hi ha una tanca de simple torsió que delimita la parcel·la, amb una porta d’accés 
de tot l’ample del camí. 

2- Es col·locaran els cartells que informen dels mitjans de protecció necessaris per poder accedir 
a l’obra (casc, botes, etc), així com dels riscos generals de l’obra. Serà el contractista qui 
controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les 
proteccions personals que són obligades puguin accedir-hi. 

3- S’instal·laran els mòduls necessaris que es requereixi a l’Estudi de Seguretat i Salut. 

4- El contractista s’encarregarà de tenir el subministrament d’aigua per evitar l’excés de pols al 
realitzar l’enderroc. 

 

5.5 Pla de treball de la desconstrucció de l’edifici 

Els passos que s’aniran seguint per enderrocar l’edifici són: 

1. Neteja de l’interior de la planta baixa extraient tot el material que no sigui el propi de la 
construcció, per tal que quan caigui el material que es va enderrocant, aquest sigui més net i 
no es barregi amb altres tipus de materials. Els quals es seleccionaran per ser reutilitzats, 
reciclats o abocats en abocadors autoritzats. 
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2. Estintolament de les bigues del forjat del primer pis. Donat que per enderrocar un dels envans 
de la planta primera caldrà trepitjar el forjat, és millor reforçar-lo apuntalant-lo. 

3. Neteja de la planta primera per a que estigui net de materials que no són de construcció. 
També col·locar unes fustes o taulons al damunt de les bigues per repartir millor el pes i evitar 
enfonsament de la part de l’entrebigat. Aquests materials es seleccionaran per ser reutilitzats, 
reciclats o abocats en abocadors autoritzats. 

4. Enderroc dels envans de la planta primera per a que tota aquesta, estigui lliure per treballar 
després a la coberta, i si caigués alguna biga de la coberta no fes caure els envans de forma 
incontrolada, podent provocar danys personals. 
A continuació, neteja i extracció d’aquests materials cap a l’exterior de l’edifici i poder 
desglossar les pedres del fang, per un reaprofitament posterior.  En cas que hi haguessin parts 
amb contingut de guix es separaran al contenidor dels guixos per la composició que té. 

5. Enderroc de la paret de canyís arrebossada amb fang de la façana principal donat el mal 
estat en que es troba, i a més, com que actualment aquesta no arriba fins a la coberta, és millor 
fer-la caure abans per tenir la situació més controlada. Aquesta part, anirà a deposició 
controlada. 

6. Desmuntatge del pilar ceràmic de la planta primera, donat que no fa cap funció i no cal que 
pugui ser un perill. 

7. Desmuntatge de la coberta, començant per les teules careneres de la coberta, la resta, en 
dues fases: una del fibrociment, i l’altra de les teules. En aquest moment, també des 
desmuntarà la coberta del cobert adjacent a l’edifici. Gairebé la meitat de la coberta  de l’edifici 
és de fibrociment, i tot i que aquest s’ha anat col·locant per zones on quedaven parts de la 
coberta mig ensorrada a partir de l’any 2005 fins al 2009, tot i que a partir del 2002 ja estigués 
prohibit fabricar-ne més, sí que se’n podien vendre, i hi ha molta probabilitat que es 
col·loquessin plaques de fabricació més antiga, aquesta part, de moment la considero com que 
s’ha de seguir el protocol establert per treballs amb amiant. 
I l’altra part de la coberta, la de les teules, s’aniran extraient de forma manual des de la 
crestellera cap als alerons, anant en compte que no caiguin damunt de les edificacions 
adjacents. Anant alleugerant simètricament la càrrega. Les teules que estiguin senceres es 
guardaran per un reaprofitament com a teules cobertores per altres cobertes, i les que estiguin 
trencades es separaran al contenidor per ceràmics.  

8. Desmuntatge i retirada de les llates, i en cas que no es puguin reaprofitar, es separaran al 
contenidor de fustes. 

9. Retirada de les bigues de fusta de la coberta de l’edifici i dels cobert, i també de les de formigó 
que s’havien col·locat de reforç. Aquesta s’haurà de fer amb l’ajuda d’un camió grua des de la 
parcel·la rústica de sota de la parcel·la, amb previ permís del propietari d’aquesta, donat que ni 
pel camí del Molí ni pel del Raval, s’hi pot accedir amb un camió; pel carrer Raval és degut a 
l’amplada, i pel camí del Molí és degut a la possible fragilitat d’un tram de mur amb la parcel·la 
rústica, ja que no es veu prou sòlid com per suportar aquest pes, ni suficient amplada del camí 
per passar amb un camió gran, i a més, si ha de desplegar les potes per a estabilitzar el camió, 
la part de la parcel·la de davant de la façana principal no té suficient amplada per a que es 
pugui mantenir estable. En el cas que no es pugui accedir amb camió grua es poden tallar les 
bigues de fusta als efectes de poder ésser traslladades pels operaris de forma manual. 
Totes les bigues es classificaran entre les que estiguin en bones condicions per reaprofitar-les, 
i les que estiguin corcades o en mal estat, es separaran al contenidor de fustes. 

10. Protecció de la part superior de la paret exterior existent. Aprofitant que s’acaben de 
desmuntar les teules i les bigues de la coberta, és millor protegir tot el mur que queda per a que 
no hi hagin filtracions d’aigua i es malmeti. Per això, proposo col·locar una capa de morter, i si 
es vol assegurar més, aprofitant l’existència de les teules, per a fer una petita teulada al mur 
amb la pendent cap a l’interior; fet que garantirà millor l’estabilitat de la part superior del mur. 

11. Retirada de la finestra de fusta que dóna a la façana principal. Aquesta es separarà al 
contenidor de la fusta. 

12. Tancament de les obertures existents amb blocs de formigó o maons ceràmics calats, tant la 
que hi havia la finestra de fusta, com les petites obertures que hi ha existents i sense cap 
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tancament. També es podria fer en aquest moment, el tancament de la part de la façana 
principal enderrocada, per tal de donar més estabilitat al mur del contorn de l’edifici que es 
deixa. 

13. Enderroc dels envans de la planta baixa. Tot i que tinguin poca altura, s’ha de realitzar abans 
de l’enderroc del forjat. A més, es retirarà aquest material ceràmic per separar-lo al contenidor 
corresponent pels ceràmics; i el com de beure que és de formigó, es separarà al contenidor del 
formigó. 

14. Enderroc dels revoltons del forjat. I posterior retirada d’aquest material cap a l’exterior de 
l’edifici. Tot aquest material es separarà al contenidor dels guixos pel contingut que en té. 

15. Retirada de les bigues de fusta del forjat. Encara amb els puntals col·locats per mantenir la 
horitzontalitat de les bigues, primer tallant cada biga a ras de paret per no haver de fer forats al 
mur, i així que quedessin els extrems lliures, es trauria la biga de l’interior de l’edifici. Amb 
aquestes, es faria el mateix que amb les de la coberta, es separarien les que estiguin en bones 
condicions per reaprofitar-les, i les que estiguin corcades o en mal estat, es separaran al 
contenidor de fustes. 

16. Retirada del material que ha quedat de l’enderroc 
17. Reconstrucció dels buits de la paret que puguin quedar per una millor estabilitat. Es farà un 

repàs per totes les parets per evitar que quedin forats. 
18. Protegir la paret de les voltes de la planta baixa, igual que s’ha fet amb els murs de l’edifici, 

per evitar infiltracions i que es pugui malmetre. 
19. Execució d’un paviment de formigó pobre per assegurar l’estabilitat dels murs exteriors, per 

evitar infiltracions als fonaments. 
 
En cas de voler aconseguir el mateix resultat d’enderroc de l’edifici, si no s’hagués volgut aprofitar tots 
els elements constructius possibles, la forma d’execució pràcticament hagués estat la mateixa donades 
les circumstàncies de la ubicació de l’edifici, amb el contorn i els accessos.  
 

5.6 Actuacions complementàries 

Donat que no es considera oportú executar un enderroc complert mantenint les parets exteriors, caldrà 
fer un acabat amb morter de ciment a la part superior de les parets de pedra per evitar filtracions a la 
paret i que es malmeti. I si es vol assegurar més es pot fer un acabat amb teules canal i cobertores, 
formant una petita teulada al damunt del mur. En tots els cassos es farà que tingui pendent en direcció 
a l’interior de l’edifici per deixar d’afectar a les finques veïnes. 

Els buits de la paret on actualment hi ha les finestres, es taparan amb maó ceràmic ó blocs de formigó 
per tal de millorar l’estabilitat de la paret mentre no s’hi executi l’obra per a un ús definitiu. Igual que a 
la zona que s’enderrocarà de la façana principal que és de canyís amb arrebossat de fang. També es 
taparà la porta de la façana posterior amb el mateix tipus de material per evitar que algú volgués obrir 
la porta de fusta, ja que hi hauria un desnivell d’uns 4 m. 

Actualment, el terra de l’immoble és de terra, sense haver-hi cap paviment al damunt, excepte els 10 
m2. Com que una vegada fet l’enderroc quedarà el terra al descobert, serà convenient fer-hi un 
paviment de formigó a tot el que és de terra, per evitar que es deteriorin les parets per la part inferior. 

 

5.7 Proposta tècnica per a realitzar l’enderroc 

Entrant en detall en la forma d’executar el procés descrit anteriorment, pels tipus d’accés que hi ha tant 
al camí del Molí (que dóna a la façana principal) com al carrer Raval (que dóna a la façana posterior), 
si l’enderroc es pogués dur a terme entre els mesos d’agost i octubre, seria plantejable accedir amb 
camió grua d’uns 18-20 metres d’altura, a través de la finca rústica inferior, en cas d’haver arribat a un 
acord amb el propietari d’aquesta. Aquest procediment suposaria treballar amb seguretat traient les 
bigues de la coberta, sense haver de malmetre part de la paret. Seria una mica més complicat traure 



TREBALL FINAL DE GRAU  Sara Armengol Solsona 
Estudi d’enderroc parcial d’un antic molí d’oli d’Alentorn (T.M. Artesa de Segre) 
 

les bigues del forjat, ja que bona part de la paret de la façana principal es mantindria; tot i que es podria 
fer amb uns tirants més llargs. 

En cas que no fos possible poder-ser dur a terme l’enderroc amb el camió grua, es podria accedir amb 
dúmpers pels dos carrers, i fins i tot, pel camí del Molí amb un camió petit. Igualment, si fos necessari 
també es podria accedir amb una plataforma elevadora que no fos molt ampla pel camí del Molí; i per 
accedir a la coberta per la façana posterior, només caldria fer-ho mitjançant una escala de mà. 

 

5.8 Estudi de gestió de residus d’enderroc 

Amb l’objectiu de reutilitzar, reciclar i minimitzar els residus, s’indica amb un quadre l’estimació i la 
tipologia de residus; a continuació, el resum amb els tipus d’elements i les opcions de tractament que 
considero oportunes, i finalment, un quadre amb els gestors de residus i empreses d’aprofitament de 
materials de la zona. 

Quadre del total de residus que hi haurà sense tenir en compte el seu aprofitament: 

Residu d'enderroc  
Codificació residus LER Volum construït 
Ordre MAM/304/2002 (m3) 

obra de fàbrica 170102 1,40 
teules ceràmica 170103 2,48 

petris 170107 8,73 
fustes 170201 14,65 

fibrociment  170605 0,74 
    

Residu d'enderroc (en m3) 28,00 
 

El tipus d’aprofitament que es pot fer en cada tipus de material: 

- Teules:  
o les que estiguin senceres i en bones condicions, es poden dur a l’empresa 

d’aprofitament de materials propers a la zona per a reutilitzar-les. 
o les trencades, es poden dur a una planta de reciclatge on aquests es trituraran per el 

seu aprofitament com a àrid reciclat. 
- Llates:  

o les que estiguin en bones condicions i siguin aprofitables per la mida, es poden dur a 
l’empresa d’aprofitament de materials propers a la zona per a reutilitzar-les. 

o les que es trobin corcades, trencades..., es poden dur a una planta de reciclatge on 
aquests es trituraran per el seu aprofitament com a subproductes, ja sigui per fer taulells 
d’aglomerat, o utilitzar-la com a combustible en centrals de biomassa o tèrmiques. 

- Bigues de fusta:  
o les que estiguin en bones condicions, es poden dur a l’empresa d’aprofitament de 

materials propers a la zona per a reutilitzar-les. 
o les que es trobin corcades, es poden tallar i aprofitar-les com a llenya (tot i que cal que 

estigui separada de la resta) o dur-les a una planta de reciclatge on aquests es trituraran 
per el seu aprofitament com a subproductes, ja sigui per fer taulells d’aglomerat, o 
utilitzar-la com a combustible en centrals de biomassa o tèrmiques. 
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- Bigues de formigó:  
o les que estiguin en bones condicions, es poden dur a l’empresa d’aprofitament de 

materials propers a la zona per a reutilitzar-les. 
o les que no, es poden dur a una planta de reciclatge on aquests es trituraran per el seu 

aprofitament com a àrid reciclat. 
- Finestra de fusta:  

o les pot dur a una planta de reciclatge per a triturar per el seu aprofitament com a 
subproductes, ja sigui per fer taulells d’aglomerat, o utilitzar-la com a combustible en 
centrals de biomassa o tèrmiques. 

- Envà de pedra i fang:  
o si se separen les pedres del fang, aquestes es podran dur a l’empresa d’aprofitament 

de materials propers a la zona per a reutilitzar-les (tot i que siguin de mida petita). 
o si queda tot barrejat, es pot dur a una planta de reciclatge on aquests es trituraran per 

el seu aprofitament com a àrid reciclat. 
- Envà i pilar de ceràmica:  

o es pot dur a una planta de reciclatge on aquests es trituraran per el seu aprofitament 
com a àrid reciclat. 

- Paret de canyís arrebossada amb fang:  
o es pot dur a un abocador autoritzat per la seva deposició. 

- Revoltons del forjat: 
o es pot dur a una planta de reciclatge on aquests es trituraran per el seu aprofitament 

com a àrid reciclat. 
- Coberta de fibrociment:  

o Cal dur-ho a un abocador controlat de residus especials per a la seva deposició. 

 

Quadre dels residus que hi haurà tenint en compte el seu aprofitament: 

Residu d'enderroc  
Codificació residus LER Volum construït Volum 

reutilitzable 
Volum a 
gestionar 

Ordre MAM/304/2002 (m3) (m3) (m3) 
obra de fàbrica 170102 1,40 0,00 1,40 

teules ceràmica 170103 2,48 1,74 0,74 
petris 170107 8,73 0,55 8,18 
fustes 170201 14,65 7,33 7,33 

fibrociment  170605 0,74 0,00 0,74 
      

Residu d'enderroc (en m3) 28,00 9,61 18,39 
 

Vistos els números anteriors, únicament es reutilitzaria sobre un 35% aproximadament. També es 
perquè he previst de reutilitzar el 70% de les teules, que això dependrà del seu estat real; i la previsió 
de reutilitzar el 50% de les bigues de fusta, que també dependrà del seu estat. Hi ha una part dels 
petris, que és la paret de pedra i fang de la primera planta, que estaria molt bé aprofitar-la, tot i que no 
l’he comptat, ja que potser es complicat de separar els dos materials, i més pel tipus d’aprofitament 
que se’n pot obtenir pel fet de ser pedres de mida petita. 

 

 



TREBALL FINAL DE GRAU  Sara Armengol Solsona 
Estudi d’enderroc parcial d’un antic molí d’oli d’Alentorn (T.M. Artesa de Segre) 
 

REGISTRE GENERAL DE PERSONES GESTORES DE RESIDUS DE CATALUNYA 

Productes 
Codi 
gestor 

Nom gestor Municipi 
Codi 
postal 

MATERIAL 
ENDERROC 

E-1469.14 EXTRANSREC JUMELA, SL 
ARTESA DE 
SEGRE 25730 

E-1512.14 RECICLATGES LA NOGUERA, SL ALBESA 25135 

E-832.03 
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, SAU BALAGUER 25600 

E-760.01 
TRACTAMENT I VALORITZACIÓ DE 
FANGS, SL PONTS 25740 

FUSTA 
E-861.04 RECUPERACIONS CORBELLA, SL BALAGUER 25600 

E-1007.07 RECUPERACIONS LA NOGUERA, SL CAMARASA 25613 

AMIANT E-01.89 
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, 
SA CASTELLOLÍ 08719 

 

Com a criteri general, sempre que es pugui es triarà el gestor més proper a l’obra per tal de 
minimitzar l’impacte mediambiental amb el transport. Pels materials d’enderroc seria el del municipi 
d’Artesa de Segre, ja que únicament  es troba a uns 5 km de l’edifici a enderrocar. 

Al mateix municipi d’Artesa de Segre també hi ha una empresa d’aprofitament de materials de 
construcció: Ramon Abelló Materials de construcció antics – Ctra. De Tremp s/n - Artesa de Segre 

I com gestor per la deposició de residus especials d’amiant, és la única que hi ha en tot Catalunya.   
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6. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

Recull de normativa de l’edificació i residus especials 

A. Legislació referida als enderrocs 

 NTE.ADD. Demoliciones.  

 NTE.IEB. Instalaciones de electricidad. Baja Tensión.  

 NTE.IPE. Instalaciones de electricidad. Puesta a tierra.  

 Decreto 201/94 sobre residuos a la construcción.  

 Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
“ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.", y el Real decreto 
1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

 

B. Legislació referida als residus  

 Llei 10/1998, de 21 d’abril de 1998 de Residus (BOE 96 – 22/4/1998).  

 Real Decret 833/1988, de 20 de juliol. “Residus tòxics i perillosos”. Reglament per a l’execució 
de la Llei 20/1986, (derogada per la Llei 10/1998).  

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (DOGC 1776 – 28/7/1993).  

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
(DOGC 1931 – 8/8/1994), modificada pel Decret 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414 –
21/6/2001).  

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel que s’aprova el “Catàleg de Residus de Catalunya” (DOGC 
2166 – 9/2/1996). Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865 - 12/4/1999).  

 Resolució del 17 de novembre de 1998, pel que es disposa la publicació del “Catàleg Europeu 
de Residus” (BOE 7 – 8/1/1999).  

 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació Decret 94/1996, de 9 d’abril, pel que s’aprova el 
“Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12/4/1999).  

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43 – 19/2/2002).  

 

C. Legislació dirigida a la seguretat i salut dels treballadors del risc d’amiant  

 Ordre de 27/6/1985 (DOGC 571 – 5/8/1985) “Inscripció d’empreses amb risc d’amiant”.  

 Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE 13 – 15/1/1987). Normes Complementàries del “Reglament 
sobre treballs amb risc d’amiant”, modificada per l’Ordre de 26 de juliol de 1993 (BOE 186 – 
5/8/1993).  

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre “Registre de dades de Control de l’Ambient Laboral” i 
“Vigilància mèdica” en Empresa amb Risc d’Amiant. (DOGC 862 – 10/7/1987).  
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 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, pel que s’estableixen les “Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció”.  

 Real Decret 1078/1993 de 2 de juliol de 1993 (BOE 216 – 9/10/1993). “Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos”.  

 Real Decret 773/1997 sobre “Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització 
pels treballadors d’Equips de Protecció Individual (EPI’s)”.  

 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  

 

Normativa Ajuntament 

L’Ajuntament d’Artesa de Segre no disposa de cap normativa específica a complir en la realització 
d’enderrocs. 

Com en la resta d’obres, sí que figura a l’ordenança municipal que cal sol·licitar la corresponent llicència 
d’obres, aportant el projecte visat pel col·legi tècnic corresponent i amb l’Assumeix de Direcció de 
l’Obra. 

 

Normativa patrimoni (restes arqueològiques) 

En compliment de la L9/93 de la Generalitat de Catalunya sobre Patrimoni Cultural Català és detalla el 
següent: 

Si durant l’execució de l’obra es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o 
contractista ho comunicarà fefaentment a la DF, s’han de paralitzar immediatament els treballs i s’han 
de prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes. Es  comunicarà el descobriment a 
l’administració competent en el termini màxim de 48 hores. 

 

Compliment del Decret 105/2008 regulador de la producció i gestió dels residus de construcció 
i demolició 

Els residus es poden classificar segons la toxicitat i el perill en: inerts, no especials i especials. 

Cadascuna de les legislacions estableix la frontera entre un tipus de residu i l’altre. 

Aquesta classificació s’efectua d’acord amb les característiques específiques de cada residu 
(comportament en relació amb els agents ambientals, evolució potencial en el temps, etc.) i a partir del 
seu impacte en el medi ambient i en la salut de les persones (article 29 de la Llei 6/93 Reguladora de 
Residus). 

 

Residus inerts 

Es considera residu inert aquell que, una vegada es disposa en un abocador, no experimenta cap 
transformació física, química o biològica significativa, i a més compleix els criteris de lixiviació 
determinats a nivell normatiu. 

S’inclou dintre d’aquest grup de residus els enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció. 
Aquests constitueixen residus que contenen fraccions valorables que s’han de recuperar i altres 
fraccions que han de ser objecte de deposició controlada en el sòl. Aquesta matèria residual s’elimina 
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avui quasi totalment mitjançant el sistema d’abocament al sòl, sovint incontroladament i sense aprofitar 
els subproductes que tenen un determinat valor. 

 

Residus especials (o perillosos) 

Són els que estan qualificats per la normativa d’abast estatal o comunitària. A l’ordre MAM/304/2002 
es pot trobar una relació dels residus qualificats com a perillosos. 

 

Residus no especials (o no perillosos) 

Són els residus que no estan inclosos en la definició de residus especials (o perillosos). 
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7. PROCEDIMENT TÈCNIC I ADMINISTRATIU PER PODER INICIAL LES OBRES 

Una persona física o jurídica, o sigui, promotor, que disposi d’un edifici que vulgui o necessiti 
enderrocar, haurà de seguir una sèrie de passos per a fer-ho realitat: 

1- El promotor, ha de contractar un tècnic per a que li faci el projecte. I el mateix tècnic o un altre 
haurà de fer l’Estudi de Seguretat i Salut. 

2-  Abans de realitzar el projecte, el tècnic ha de consultar els condicionants de l’Ajuntament al 
qual pertany l’edifici. 

3- El/els tècnic/s, farà/n el projecte d’enderroc i l’Estudi de Seguretat i Salut visats als col·legis 
corresponents. També caldrà que reompli el full ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ 
D’EDIFICIS i presentar-lo a l’Ajuntament juntament amb el projecte. 

4- El promotor demanarà llicència d’obres a l’Ajuntament, on haurà de presentar el projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. I una vegada li concedeixin la llicència, caldrà que el promotor faci 
el pagament de la taxa de residus (la qual retornaran si una vegada finalitzada l’obra, s’aporta 
el certificat conforme s’han gestionat correctament els residus). 

5- El promotor buscarà una empresa que li faci l’enderroc, o sigui, contractista, amb la 
corresponent gestió de residus. 

6- El contractista o el promotor ha de contactar amb una empresa homologada que faci la gestió 
dels residus. 

7- Es recomana que el promotor disposi d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi danys 
materials i/o personals, adients al tipus d’obra i el seu pressupost. 

8- El promotor, ha de contractar un tècnic per a que realitzi la Direcció de l’Obra, el qual haurà 
de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi danys materials i/o personals, 
adients al tipus d’obra i el seu pressupost.  

9- El promotor, ha de contractar un tècnic per a que realitzi la Coordinació de Seguretat i Salut, 
el qual haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi danys materials i/o 
personals, adients al tipus d’obra i el seu pressupost. 

10- El tècnic Director de l’Obra redactarà l’acta d’inici i replanteig la qual també signarà el 
constructor. 

11- El constructor haurà de tenir redactat el Pla de Seguretat i Salut i aquest, aprovar-lo el 
Coordinador de Seguretat i Salut; també haurà de cursar l’Avís PREVI i l’Obertura del centre 
de Treball a la Delegació de Treball de Lleida, i haurà de tenir redactat el Pla de gestió de 
residus aprovat per la Direcció Facultativa. 

12- Una vegada finalitzada l’obra, el tècnic Director de l’Obra lliurarà l’Acta de Recepció i el 
Certificat Final d’Obres al promotor. I a més, aquest últim document caldrà dur-lo a l’Ajuntament. 

13- El promotor lliurarà a l’Ajuntament el Certificat Final d’Obres i el Certificat de la correcta gestió 
dels Residus, i també podrà sol·licitar el retorn de la fiança pagada a la concessió de la llicència 
d’obres. 

 

Dintre aquest procediment, el promotor també pot contractar a una persona/empresa, i fins i tot a un 
tècnic, que li faci totes les gestions.  
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8. CONCLUSIONS 

En aquest Treball, m’ha fet trobar a mi sola localitzant les patologies i valorant l’estat actual, després, 
escollint la forma de resoldre la situació de l’edifici i determinant les manera de dur a terme l’execució 
del projecte.  

Em vaig sentir decebuda quan em vaig adonar que podia aprofitar menys elements dels que pensava, 
ja sigui per l’estat real en que es trobaven i per no poder fer l’enderroc total; fins i tot vaig estar a punt 
d’abandonar el Treball d’aquest edifici i temàtica. I després de deixar refredar la situació, vaig pensar 
que amb tot i això, havia de continuar-lo endavant. La veritat és que ara me n’alegro perquè ha estat 
una sorpresa l’aprenentatge que he obtingut amb el Treball, ja sigui ampliant coneixements com 
assentant els aprenentatges de les assignatures del Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació. 

L’únic concepte que havia sentit a parlar era el d’enderroc, sense conèixer el de desconstrucció. Encara 
que sempre em preguntava per què no s’aprofitaven més els materials, i per tant, anava en la direcció 
de la desconstrucció. I m’ha agradat conèixer el concepte, i trobar per internet alguns projectes de 
grans i emblemàtiques edificacions que es basaven en aquest concepte. 

M’ha sorprès molt trobar manuals i altra informació que ja tendien cap a la desconstrucció i estaven 
redactats a partir de 1995. I de fet, dels que més he trobat és entre 1995 i 2018. 

Quan observo el meu voltant i veig com enderroquen les construccions, m’adono que queda avançar 
molt en la consciència social, sobretot al personal de les petites empreses constructores que fan petites 
rehabilitacions i fins i tot enderrocs parcials, i que han de retirar material existent en contenidors i que 
no tenen l’hàbit de separar els diferents tipus de materials, per exemple la runa amb un tros de tub de 
poliestirè, amb una peça metàl·lica que duia el tub, un sac de paper del ciment, amb el plàstic que 
envoltava un material nou que han comprat... I pel que fa a les empreses que es dediquen als 
enderrocs, penso que cada vegada estan més conscienciats, tot i que unes més que altres. 

I un altre indicador que em fa considerar que no s’està utilitzant massa la desconstrucció en els 
projectes, és que al banc de preus de l’ITEC s’hi troben molt poques partides de reaprofitament, ni 
reciclatge dels materials. 

Tot i que hi hagi un sobrecost d’execució per a realitzar una desconstrucció, ja que gaire bé és tot 
manual, tenim un compromís mediambiental que hem de satisfer. És per això que considero que els 
tècnics tenen i tindrem un paper important en influenciar a les empreses i als promotors per a que 
vulguin anar en la direcció de la reutilització i reaprofitament dels materials de la demolició i de la 
construcció en general, per potenciar una conducta ecològica vetllant pel medi ambient. Al final, és un 
bé per la societat en general. 
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10. ANNEX FOTOGRÀFIC 

  



TREBALL FINAL DE GRAU  Sara Armengol Solsona 
Estudi d’enderroc parcial d’un antic molí d’oli d’Alentorn (T.M. Artesa de Segre) 
 

FOTOS DE L’EXTERIOR DE L’EDIFICI 

 

Vista general de la façana principal de l’edifici amb el contorn 

 

 

Vista general de la façana principal edifici 
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Vista general de la façana posterior edifici 

 

 

Vista general de la paret mitgera esquerra de l’edifici 

 



TREBALL FINAL DE GRAU  Sara Armengol Solsona 
Estudi d’enderroc parcial d’un antic molí d’oli d’Alentorn (T.M. Artesa de Segre) 
 

 

Vista d’una part del contrafort de la paret mitgera esquerra de l’edifici 

 

 

Vista general de la resta de la paret mitgera dreta de l’edifici 
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Vista general de la coberta de l’edifici 

 

FOTOS DEL COBERT DE L’EDIFICI 

 

Cobert contigu a la façana principal 



TREBALL FINAL DE GRAU  Sara Armengol Solsona 
Estudi d’enderroc parcial d’un antic molí d’oli d’Alentorn (T.M. Artesa de Segre) 
 

 

Cobert contigu a la façana principal. Contrafort façana principal i/o mur perpendicular 

 

FOTOS DELS ACCESSOS A L’EDIFICI 

 

Vista accés a camí del Molí 
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Vista camí del Molí accés a la parcel·la 

 

 

Vista accés a carrer Raval 

 



TREBALL FINAL DE GRAU  Sara Armengol Solsona 
Estudi d’enderroc parcial d’un antic molí d’oli d’Alentorn (T.M. Artesa de Segre) 
 

 

Vista carrer Raval accés a l’edifici 

 

FOTOS DE L’INTERIOR DE L’EDIFICI 

 

Planta baixa. Mur de l’esquerra. Paret mitgera 
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Planta baixa. Mur del fons part esquerra. Sota la façana posterior 

 

 

Planta baixa. Mur del fons part dreta. Sota la façana posterior. S’aprecia les grans dimensions de les roques 
que estan apuntalades 

 



TREBALL FINAL DE GRAU  Sara Armengol Solsona 
Estudi d’enderroc parcial d’un antic molí d’oli d’Alentorn (T.M. Artesa de Segre) 
 

 

Planta baixa. Mur de la dreta. Paret mitgera. I forjat planta primera costat dret 

 

 

Planta baixa. Forjat planta primera costat esquerra 
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Planta baixa. Part del mur amb voltes. Volta de l’extrem 

 

 

Planta baixa. Part del mur amb voltes. Volta del mig 



TREBALL FINAL DE GRAU  Sara Armengol Solsona 
Estudi d’enderroc parcial d’un antic molí d’oli d’Alentorn (T.M. Artesa de Segre) 
 

 

Planta baixa. Part del mur amb voltes. Volta primera entrant 

 

 

Planta baixa. Paret baixa de la zona pavimentada amb formigó amb una altura d’uns 20cm 
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Part de la coberta de fibrociment 

 

 

Part de la coberta de teula àrab 

 



TREBALL FINAL DE GRAU  Sara Armengol Solsona 
Estudi d’enderroc parcial d’un antic molí d’oli d’Alentorn (T.M. Artesa de Segre) 
 

 

Planta primera. Paret de façana posterior i envà al costat esquerra 

 

 

Planta primera. Mur esquerra. Paret mitgera 
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Planta primera. Mur dret. Paret mitgera. I envà al costat esquerra 

 

 

Planta primera. Part interior de la façana principal de canyís arrebossat amb morter de calç 

 



TREBALL FINAL DE GRAU  Sara Armengol Solsona 
Estudi d’enderroc parcial d’un antic molí d’oli d’Alentorn (T.M. Artesa de Segre) 
 

 

Planta primera. Part interior de la façana principal de la zona esquerra 

 

 

Part del forjat de la primera planta 
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11.  PRESSUPOST 

  



Estudi d´enderroc parcial d´un antic molí d´oli d´Alentorn (T.M. Artesa de Segre)

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Desconstrucció

Treballs 01 Enderroc

1 P214R-8GW8 m2 Enderroc de paret de pedra i fang de 10 cm de gruix, a mà i amb

martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor (P - 9)

30,000 12,28 368,40

2 P214R-8GW9 m2 Enderroc de paret de canyís de 5 cm de gruix, amb retroexcavadora

mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 10)

12,000 1,19 14,28

3 P214R-8GXZ m2 Enderroc de paret de totxana de 10 cm de gruix, a mà i amb martell

trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

(P - 12)

6,050 9,00 54,45

4 P214R-8GXW m2 Enderroc de pilar de totxana de 45 cm de gruix, a mà i amb martell

trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

(P - 11)

1,215 21,28 25,86

5 P214Q-4RPI m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior

aprofitament (P - 6)

82,650 22,78 1.882,77

6 P214Q-4RPL m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor (P - 7)

82,650 2,36 195,05

7 P214C-AKVK m Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja,

eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor (P - 3)

180,400 28,60 5.159,44

8 P214O-4RNF m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

0,554 279,51 154,85

9 P214M-AKZG m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de

fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

144,000 33,67 4.848,48

10 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega

manual sobre camió o contenidor (P - 2)

1,000 18,45 18,45

11 P2R5-DT14 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,

amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un

recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 13)

28,411 3,93 111,66

12 P2RA-EU5R m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no

perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o

demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus

(ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

14,540 10,45 151,94

13 P214Q-4RPZ m2 Desmuntatge de la coberta de plaques de ciment de fibra d'amiant,

col·locat mecànicament sobre un cinturó estructural de menys de 20 m

d'alçada, per una empresa qualificada inscrita en el Registre

d'Empreses amb Risc d'Amiant, en un sostre inclinat a una aigua amb
un pendent mitjà del 30%, perquè es desmunti una superfície mitjana

d'entre 51 i 100 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica

en un camió. El preu inclou el desmuntatge de tancaments, acabats,

canaletes i baixades i mesures d'amiant (ambientals i personals). (P -

8)

74,100 42,59 3.155,92

14 P2R5-DT1Z m3 Transport d'elements de ciment de fibra d'amiant des d'una demolició,

fins a un abocador específic, instal·lació de tractament de residus de

construcció i demolició externa a l'obra o centre per a la valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificada i paletitzada. El preu

inclou el viatge cap a l'exterior, descàrrega i tornada, però no inclou

plastificant, etiquetant, paletitzant o carregant in situ. (P - 14)

0,741 97,10 71,95

15 P2RA-EU68 kg Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,

procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la

Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

1.333,800 0,20 266,76

TOTAL Treballs 01.01 16.480,26

Obra 01 Pressupost Desconstrucció

EUR



Estudi d´enderroc parcial d´un antic molí d´oli d´Alentorn (T.M. Artesa de Segre)

PRESSUPOST Pàg.: 2

Treballs 02 Actuacions complementàries

1 P811-3EUI m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00

m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, esquitxat (P - 18)

30,295 24,45 740,71

2 P6126-57W7 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD,

categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,

deixada vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II (P - 17)

16,440 41,44 681,27

3 P931-3G6M m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic

amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 19)

11,113 95,43 1.060,51

TOTAL Treballs 01.02 2.482,49

Obra 01 Pressupost Desconstrucció

Treballs 03 Seguretat i Salut

1 P16C-SSB1 u Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra (P

- 1)

1,000 500,00 500,00

TOTAL Treballs 01.03 500,00

TOTAL PRESSUPOST 19.462,75

EUR



Estudi d´enderroc parcial d´un antic molí d´oli d´Alentorn (T.M. Artesa de Segre)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Treballs Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Treballs 01.01  Enderroc 16.480,26

Treballs 01.02  Actuacions complementàries 2.482,49

Treballs 01.03  Seguretat i Salut 500,00

Obra 01 Pressupost Desconstrucció 19.462,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19.462,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Desconstrucció 19.462,75

19.462,75

euros



Estudi d´enderroc parcial d´un antic molí d´oli d´Alentorn (T.M. Artesa de Segre)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 19.462,75

13 % Despeses Generals SOBRE 19.462,75..................................................................... 2.530,16

Subtotal 21.992,91

6 % Beneficii Industrial SOBRE 21.992,91......................................................................... 1.319,57

21 % IVA SOBRE 23.312,48............................................................................................... 4.895,62

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 28.208,10

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS )



Estudi d´enderroc parcial d´un antic molí d´oli d´Alentorn (T.M. Artesa de Segre)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST DESCONSTRUCCIÓ
Treballs 01  ENDERROC

1 P214R-8GW8 m2 Enderroc de paret de pedra i fang de 10 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 perpendicular façana 1,000 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 P1 paral·lela façana 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 P214R-8GW9 m2 Enderroc de paret de canyís de 5 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana 1,000 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 P214R-8GXZ m2 Enderroc de paret de totxana de 10 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB perpendicular façana 1,000 3,500 1,100 3,850 C#*D#*E#*F#

2 PB paral·lela façana 1,000 2,000 1,100 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,050

4 P214R-8GXW m2 Enderroc de pilar de totxana de 45 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 0,450 2,700 1,215 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,215

5 P214Q-4RPI m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat dret 1,000 11,700 4,500 52,650 C#*D#*E#*F#

2 Costat esquerra 1,000 4,000 7,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,650

6 P214Q-4RPL m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat dret 1,000 11,700 4,500 52,650 C#*D#*E#*F#

2 Costat esquerra 1,000 4,000 7,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,650

7 P214C-AKVK m Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

EUR



Estudi d´enderroc parcial d´un antic molí d´oli d´Alentorn (T.M. Artesa de Segre)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bigues fusta
2 P1 Dreta 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 P1 Esquerra 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

5 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

6 PB Cobert 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#

7 P1 Montants envà 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

9 Jàsseres fusta
10 PB Esquerra 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

11 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

12 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

13 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

14 P1 Dreta 3,000 4,800 14,400 C#*D#*E#*F#

15 P1 Mig 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

16 PB Cobert 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,400

8 P214O-4RNF m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 Jàsseres esquerra 4,000 7,000 0,180 0,110 0,554 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,554

9 P214M-AKZG m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel
ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjat 1,000 12,000 12,000 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

10 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 P2R5-DT14 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret pedra i fang
2 P1 perpendicular façana 1,000 6,000 3,000 0,070 1,260 C#*D#*E#*F#

3 P1 paral·lela façana 1,000 4,000 3,000 0,070 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 2,100 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

6 Paret canyís
7 Façana 1,000 3,000 4,000 0,100 1,200 C#*D#*E#*F#

8 Subtotal S 1,200 SUMSUBTOT
AL(G5:G7)

10 Paret totxana C#*D#*E#*F#

11 PB perpendicular façana 1,000 3,500 1,100 0,100 0,385 C#*D#*E#*F#

EUR



Estudi d´enderroc parcial d´un antic molí d´oli d´Alentorn (T.M. Artesa de Segre)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

12 PB paral·lela façana 1,000 2,000 1,100 0,100 0,220 C#*D#*E#*F#

13 Subtotal S 0,605 SUMSUBTOT
AL(G9:G12)

15 Pilar totxana C#*D#*E#*F#

16 P1 1,000 0,450 0,450 2,700 0,547 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 0,547 SUMSUBTOT
AL(G14:G16)

19 Teules C#*D#*E#*F#

20 Costat dret 1,000 11,700 4,500 0,100 5,265 C#*D#*E#*F#

21 Costat esquerra 1,000 4,000 7,500 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#

22 Subtotal S 8,265 SUMSUBTOT
AL(G18:G21)

24 Llates C#*D#*E#*F#

25 P1 Dreta 62,000 4,000 0,040 0,020 0,198 C#*D#*E#*F#

26 P1 Esquerra 15,000 7,000 0,040 0,020 0,084 C#*D#*E#*F#

27 Subtotal S 0,282 SUMSUBTOT
AL(G23:G26)

29 Bigues fusta C#*D#*E#*F#

30 PB Dreta 12,000 4,100 0,031 1,525 C#*D#*E#*F#

31 PB Esquerra fons 10,000 3,000 0,031 0,930 C#*D#*E#*F#

32 PB Esquerra mig 11,000 5,000 0,031 1,705 C#*D#*E#*F#

33 PB Esquerra davant 10,000 3,000 0,031 0,930 C#*D#*E#*F#

34 P1 Dreta 6,000 4,000 0,031 0,744 C#*D#*E#*F#

35 2,000 5,000 0,031 0,310 C#*D#*E#*F#

36 P1 Esquerra 8,000 4,000 0,031 0,992 C#*D#*E#*F#

37 5,000 5,000 0,031 0,775 C#*D#*E#*F#

38 PB Cobert 3,000 3,500 0,031 0,326 C#*D#*E#*F#

39 P1 Montants envà 3,000 3,000 0,011 0,099 C#*D#*E#*F#

40 Soltes 8,000 4,000 0,031 0,992 C#*D#*E#*F#

41 Subtotal S 9,328 SUMSUBTOT
AL(G28:G40)

43 Jàsseres fusta C#*D#*E#*F#

44 PB Esquerra 2,000 6,000 0,090 1,080 C#*D#*E#*F#

45 3,000 6,000 0,063 1,134 C#*D#*E#*F#

46 1,000 4,000 0,045 0,180 C#*D#*E#*F#

47 1,000 6,000 0,071 0,426 C#*D#*E#*F#

48 P1 Dreta 3,000 4,800 0,071 1,022 C#*D#*E#*F#

49 P1 Mig 1,000 12,000 0,071 0,852 C#*D#*E#*F#

50 PB Cobert 1,000 3,500 0,045 0,158 C#*D#*E#*F#

51 Subtotal S 4,852 SUMSUBTOT
AL(G42:G50)

53 Biga formigó armat C#*D#*E#*F#

54 P1 Jàsseres esquerra 4,000 7,000 0,180 0,110 0,554 C#*D#*E#*F#

55 Subtotal S 0,554 SUMSUBTOT
AL(G52:G54)

57 Sostre C#*D#*E#*F#

58 Forjat 1,000 12,000 12,000 0,100 14,400 C#*D#*E#*F#

59 Bigues -10,000 3,000 0,120 -3,600 C#*D#*E#*F#

60 Bigues -11,000 5,000 0,120 -6,600 C#*D#*E#*F#

61 Bigues -10,000 3,000 0,120 -3,600 C#*D#*E#*F#

62 Subtotal S 0,600 SUMSUBTOT
AL(G56:G61)

64 Finestra C#*D#*E#*F#

65 P1 1,000 1,300 1,200 0,050 0,078 C#*D#*E#*F#

66 Subtotal S 0,078 SUMSUBTOT
AL(G63:G65)

TOTAL AMIDAMENT 28,411

12 P2RA-EU5R m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

EUR



Estudi d´enderroc parcial d´un antic molí d´oli d´Alentorn (T.M. Artesa de Segre)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llates
2 P1 Dreta 62,000 4,000 0,040 0,020 0,198 C#*D#*E#*F#

3 P1 Esquerra 15,000 7,000 0,040 0,020 0,084 C#*D#*E#*F#

4 Subtotal S 0,282 SUMSUBTOT
AL(G1:G3)

5 C#*D#*E#*F#

6 Bigues fusta
7 PB Dreta 12,000 4,100 0,031 1,525 C#*D#*E#*F#

8 PB Esquerra fons 10,000 3,000 0,031 0,930 C#*D#*E#*F#

9 PB Esquerra mig 11,000 5,000 0,031 1,705 C#*D#*E#*F#

10 PB Esquerra davant 10,000 3,000 0,031 0,930 C#*D#*E#*F#

11 P1 Dreta 6,000 4,000 0,031 0,744 C#*D#*E#*F#

12 2,000 5,000 0,031 0,310 C#*D#*E#*F#

13 P1 Esquerra 8,000 4,000 0,031 0,992 C#*D#*E#*F#

14 5,000 5,000 0,031 0,775 C#*D#*E#*F#

15 PB Cobert 3,000 3,500 0,031 0,326 C#*D#*E#*F#

16 P1 Montants envà 3,000 3,000 0,011 0,099 C#*D#*E#*F#

17 Soltes 8,000 4,000 0,031 0,992 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 9,328 SUMSUBTOT
AL(G5:G17)

19 C#*D#*E#*F#

20 Jàsseres fusta
21 PB Esquerra 2,000 6,000 0,090 1,080 C#*D#*E#*F#

22 3,000 6,000 0,063 1,134 C#*D#*E#*F#

23 1,000 4,000 0,045 0,180 C#*D#*E#*F#

24 1,000 6,000 0,071 0,426 C#*D#*E#*F#

25 P1 Dreta 3,000 4,800 0,071 1,022 C#*D#*E#*F#

26 P1 Mig 1,000 12,000 0,071 0,852 C#*D#*E#*F#

27 PB Cobert 1,000 3,500 0,045 0,158 C#*D#*E#*F#

28 Subtotal S 4,852 SUMSUBTOT
AL(G19:G27)

30 Finestra
31 P1 1,000 1,300 1,200 0,050 0,078 C#*D#*E#*F#

32 Subtotal S 0,078 SUMSUBTOT
AL(G29:G31)

TOTAL AMIDAMENT 14,540

13 P214Q-4RPZ m2 Desmuntatge de la coberta de plaques de ciment de fibra d'amiant, col·locat mecànicament sobre un cinturó
estructural de menys de 20 m d'alçada, per una empresa qualificada inscrita en el Registre d'Empreses amb
Risc d'Amiant, en un sostre inclinat a una aigua amb un pendent mitjà del 30%, perquè es desmunti una
superfície mitjana d'entre 51 i 100 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica en un camió. El preu
inclou el desmuntatge de tancaments, acabats, canaletes i baixades i mesures d'amiant (ambientals i personals).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta edifici 1,000 8,200 7,500 61,500 C#*D#*E#*F#

2 Coberta cobert 1,000 3,000 4,200 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,100

14 P2R5-DT1Z m3 Transport d'elements de ciment de fibra d'amiant des d'una demolició, fins a un abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre per a la valorització o eliminació de
residus, prèviament plastificada i paletitzada. El preu inclou el viatge cap a l'exterior, descàrrega i tornada, però
no inclou plastificant, etiquetant, paletitzant o carregant in situ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 Coberta edifici 1,000 8,200 7,500 0,010 0,615 C#*D#*E#*F#

2 Coberta cobert 1,000 3,000 4,200 0,010 0,126 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,741

15 P2RA-EU68 kg Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobertes 74,100 0,018 1.000,000 1.333,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.333,800

Obra 01 PRESSUPOST DESCONSTRUCCIÓ
Treballs 02  ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

1 P811-3EUI m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
esquitxat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paret contorn edifici 1,000 46,200 0,500 23,100 C#*D#*E#*F#

2 Paret voltes 1,000 10,890 0,600 6,534 C#*D#*E#*F#

3 Pilar interior 0,650 0,550 0,358 C#*D#*E#*F#

4 Pilar experior 0,550 0,550 0,303 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,295

2 P6126-57W7 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, deixada vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana. Zona canyís 1,000 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Buits dels murs exteriors 2,000 0,700 0,450 0,630 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,500 0,300 0,450 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,600 2,100 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,440

3 P931-3G6M m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment al terra de l'edifici 1,000 111,130 0,100 11,113 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,113

Obra 01 PRESSUPOST DESCONSTRUCCIÓ
Treballs 03  SEGURETAT I SALUT

1 P16C-SSB1 u Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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