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RESUM 
 
L‟objectiu principal d‟aquest projecte de rehabilitació és conservar el patrimoni arquitectònic 
de la ciutat d‟Alaior, concretament el molí  fariner de vent del carrer de Sa Bolla, de titularitat 
privada, partint de la idea que el propietari vol donar-li un ús beneficiós per al poble  i alhora  
que invertir en la seva  conservació no suposi una despesa sense retorn.   
Per superar l‟idea actual que la seva conservació és una carrega econòmica, he analitzat les 
possibilitats que ens ofereix i les demandes del propietari,  per aconseguir dotar-lo de 
capacitat d‟explotació  en el temps actual, perquè deixi de ser un edifici singular ancorat en 
el passat  cada cop més allunyat de la societat actual.  
És per això, que es preveu la seva rehabilitació per convertir-lo en alberg. Complint l‟objectiu 
principal de conservació d‟ un edifici que forma part del catàleg  de protecció arquitectònica 
del poble d‟Alaior amb el seu nivell més elevat  i que actualment està deteriorant-se pel seu 
abandonament a causa de les seves poques possibilitats d‟explotació. 
D‟altres objectius són: 
-Augmentar l‟interès turístic de la localitat d‟Alaior 
-Ajudar a desestacionalitzar la temporada turística 
-Fer entendre que invertir en conservació del patrimoni no té perquè ser una despesa sense 
retorn. 
-Potenciar el patrimoni arquitectònic i etnològic 
-Crear un espai  destinat principalment als joves  per portar a terme activitats educatives en 
el temps lliure i activitats d‟oci. 
-Crear  un espai per a entitats, fundacions, instituts, escoles...,per realitzar possibles 
activitats. 
-Oferir allotjament a grups de persones de tot tipus si no existeix una sol·licitud d‟usuaris 
prioritaris. 
 -Buscar solucions respectuoses  mediambientalment, tot i l‟elevat grau de protecció. 
-Fer partícip a la societat en la conservació del patrimoni. El patrimoni és un bé de tots. 
Tots aquests objectius s‟han d‟aconseguir complint amb  la normativa aplicable a un alberg 
en un edifici catalogat amb el màxim nivell de protecció. 
Per aconseguir els objectius hem de realitzar una rehabilitació integral del molí, ja que  des 
de  l‟any 1921 ha estat abandonat.   
Si analitzem l‟edifici veurem que  el punt de partida de la rehabilitació està força allunyat del 
punt on volem arribar. De sempre  l‟ofici de moliner s‟havia caracteritzat per la seva 
senzillesa i pobresa, qualitats que es poden traslladar també als molins. És per això, que 
voler convertir  un edifici construït el 1851, segons les bones pràctiques de la construcció i 
d‟ús industrial, en un alberg  que compleixi amb la normativa actual representa un gran 
repte. 
Prèviament a la redacció del projecte de rehabilitació s‟ha realitzat una recerca 
d‟antecedents històrics, aconseguint un recull de fotografies antigues, que ens serviran de 
marc per no alterar la fisonomia original en la rehabilitació.  
Des del començament s‟ha procurat incorporar la visió d‟una historiador i del Centre 
d‟Estudis Locals d‟Alaior en la presa de decisions, per aconseguir un equip interdisciplinari. 
D‟aquesta col·laboració n‟ha sorgit una valoració patrimonial més enllà dels elements  
actualment ja catalogats en el PGOU d‟Alaior. També,  per afavorir la participació ciutadana 
en la conservació del patrimoni, s‟ha realitzat una consulta amb 25 enquestats sobre 
algunes decisions a prendre. Totes aquests punts estan recollits en la Carta de Cracòvia que 
m‟ha servit de referent per realitzar la rehabilitació. 
En la realització del projecte s‟han tingut en conte les normatives exigibles: El PGOU de la 
ciutat d‟Alaior, amb tots els seus articles aplicables, cal fer una menció especial al 
compliment de les exigències per a la intervenció en edificis catalogats amb la màxima 
protecció i que s‟hagi complert amb  el manteniment de les invariants tipològiques del nucli 
antic.  
S‟ha complert el Codi Tècnic de l‟edificació en tots els seus documents bàsics aplicables 
DB-E ,DB-HS ,DB-SUA,DB-HR, DB-HE I DB-SI, tret del compliment de les exigències de 
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DB-SUA en una escala existent per la seva impossibilitat. En tot cas, s‟han pres mesures 
alternatives per disminuir el risc.  
S‟ha realitzat una fitxa justificativa del compliment de cadascun d‟aquests documents. 
S‟ha realitzat un estudi sobre el grau de compliment del CTE abans i després de la 
intervenció. Una anàlisi de lesions presents a l‟edifici i un informe d‟avaluació estructural de 
l‟estat actual. 
S‟ha complert amb les exigències del  Decret 145/1997, de 21 de novembre, del Govern 
Balear pel qual es regulen les condicions d‟amidament, d‟higiene i d‟instal·lacions per al 
disseny i l‟habitabilitat d‟habitatges, així com l‟expedició de cèdules d‟habitabilitat,  amb el 
Decret 58/2011, de 20 de maig, pel qual s‟estableixen els principis generals en matèria 
d‟instal·lacions juvenils radicades a l‟àmbit territorial de les Illes Balears. Amb el  reial decret 
1027/2007, de 20 de juliol, pel que s‟ aprova el reglament de instal·lacions tèrmiques en els 
edificis. Amb les condicions tècniques per instal·lacions d‟enllaç en els subministraments de 
energia elèctrica amb BT i les ITC exigibles..  
Finalment s‟ha realitzat el pressupost d‟execució material de la rehabilitació, el plec de 
condicions particulars, l‟estudi de seguretat i salut del projecte amb el pressupost 
corresponent  i el control i pla de qualitat. 
Com a resultat de tot aquest treball hem aconseguit el compliment dels objectius marcats 
inicialment. I un alberg de 12 places, una d‟aquestes adaptada per a discapacitats, amb 
totes les comoditats d‟aquests tipus d‟establiments. I alhora la versatilitat del projecte que 
permet a la propietat reconvertir l‟ús en vivenda unifamiliar en el futur. 
Podem concloure fent una mica d‟autocrítica, després d‟haver invertit tantes hores en aquest 
projecte que pel grau de protecció tant elevat , la pobresa constructiva d‟alguns elements, la 
distribució i els canvis de nivells constants, que ens trobem davant d‟un edifici que té un 
difícil futur allunyat de la seva funció original. Però que s‟ha de mantenir pel  seu grau de 
protecció.  
S‟han realitzat projectes de rehabilitació exitosos d‟altres molins a Menorca, convertint-los en 
restaurants, bars, vivendes unifamiliars… però quan un els observa se n‟adona  que són 
força més grans, que la qualitat constructiva dels elements és millor i que els projectes foren 
realitzats anteriorment a l‟entrada en vigor de Codi Tècnic de l‟Edificació. Per tant, i en 
definitiva, estem davant d‟un gran repte, complicat i s‟haurà de ser valent. Tot i això, he 
intentat donar el màxim de jo en aquest projecte lluitant per aconseguir possibilitats de futur 
per no deixar endarrere una part del patrimoni que tant ha marcat la societat menorquina. 
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GLOSARI 

Cintell:Edificació que forma la base del molí. 
Curucull: Així s‟anomena a la coberta en forma cònica de la torre del molí. Originalment 
estaven fetes de fusta. 
Antenada: El conjunt d‟aspes d‟un molí 
Dimensions de peces de marès tradicionals segons terminologia de Menorca 
Gruix de rei:80x40x25cm 
Cantó:33x33x60cm 
Redona:20x40x60 cm 
La Pedra de 25:25x33x60 cm 
Tres per dos:20x33x60 cm 
Mig cantó:15x33x60 cm 
Terços:10x33x60 cm 
Envà:7x40x60 cm 
Quart:5x40x60 cm 
Quint:3x40x60cm 
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PREFACI  

 
El projecte final de grau que he elaborat pretén la  rehabilitació d‟un moli fariner dels vuit que 
existeixen a la localitat d'Alaior (Menorca) per convertir-lo en alberg. Partim de la premisa del 
propietari de donar-li un ús que ajudi a solventar alguna de les mancances de la ciutat. 
Alaior és la tercera ciutat de Menorca amb  uns 10.000 habitants, representa un porcentatge 
gran de l‟ activitat industrial i logística de Menorca, en aquests moments té adjudicades les 
obres del nou parc  BIT, i en el nucli antic hi ha l‟extenció Universitària de les illes Balears, el 
centre de gravat internacional Xalubina, nombroses entitats realitzen activitats diàries ... però 
actualment no conta amb cap plaça d‟allotjament. És per això que, atenet-nos a aquest fet i 
després d‟analizar el Decret 62/1995 de 2 juny que regula la prestació de serveis turístics en 
el medi rural, es conclou que  amb les característiques del molí no se‟ns permet atorgar-li 
cap modalitat de les recollides. La única modalitat d‟allotjament que s‟ajusta a les 
característiques del molí, és la d‟alberg, no recollida en el decret anterior però si en el  
Decret 58/2011, de 20 de maig, pel qual s‟estableixen els principis generals en matèria 
d‟instal·lacions juvenils radicades a l‟àmbit territorial de les Illes Balears. Amb unes 
exigències pel que fa als usuaris més regulades que un allotjament turístic convencional.  
Tot i que si no existeixen reserves de sol·licitants prioritaris pot tenir els mateixos usuaris 
que un allotjament turístic convencional. 
El molí de vent de sa Bolla fou construit amb marès a mitjans de 1800 i  com la resta de 
molins, està inclòs en el catàleg de protecció arquitectònica i de béns etnològics de la 
població d‟Alaior així com també està catalogat  l‟arc d‟entrada al molí que  conjuntament  
amb altres elements atípics configura un espai semipúblic que enriqueix la trama viaria del 
nucli antic.  
A principis dels anys noranta  va ser comprat conjuntament amb dos edificis limítrofes per un 
restaurador, amb la idea de fer-hi un restaurant de cuina tradicional.  
El molí i l‟edifici annex conformen funcionalment un únic edifici,  però estan registrats 
independentment. Pretenem conservar aquesta relació. Realitzant una agregació dels 
solars. Amb el solar del tercer edifici, que també disposa d‟un edifici construït proposem 
enderrocar-lo i crear una placeta,  en una zona de la localitat de carrerons estrets i sense 
cap lloc  espaiós. L‟ajuntament mateix hauria de modificar el PGOU, cosa que no resultaria 
molt difícil, per executar la placeta. La plaça permetria resaltar molt més el valor 
patrimonial/turístic del molí i dels contraforts del darrera que actualment, en estar el molí 
endarrerit de l‟alineació del vial i franquejat per edificis, passa totalment desapercebut. 
Creant al final, amb la futura execució planejada al PGOU d‟un aparcament al centre antic a 
menys de 50m de l‟allotjament, la restauració d‟un convent franciscà per convertir-lo en 
museu etnològic, les esglésies, els carrerons, les típiques cases emblanquinades de calç… 
un punt d‟atracció per al turisme  cultural. Afavorint a la desestacionalització turística. 

Fent una anàlisi de la viabilitat de l‟alberg i tenint en compte que instituts, escoles i entitats, 
tant de Menorca com de fora, tenen prioritat alhora de reservar l‟alberg però, que les seves 
sol·licituds són dificils de concretar, anem a analitzar quins serien els possibles sol·licitants 
en última opció de prioritat.  Podem dir que durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre 
tindrem garantida la demanda d‟allotjament per grups d‟estiuejants.  Durant els mesos de 
primavera són molts els grups d‟escoltes que venen d‟altres indrets, majoritariament 
Catalunya, a fer estades a Menorca i busquen allotjament, també cada cop més s‟està 
potenciant el cicloturisme. Aquest dos col·lectius serien uns potencials demandants. Durant 
els mesos de tardor, alguns dels grups de persones sol·licitants serien els motivats pel   
turisme cultural, ornitològic, excursionista, ciclista, etc. Durant els mesos d‟hivern seria quan 
menys demanda tindria de grups de persones amb el darrer grau de prioritat.  

Tots aquests fets fan pensar que l‟alberg tindria una ocupació molt bona de primavera a 
tardor i  baixa durant els mesos d‟hivern. 
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PREFACE 
 
This End of Degree Project aims to plan the rehabilitation of one of the 8 existing flour mills in 
the town of Alaior (Minorca) to turn it into a hostel, starting from the owner's premise of 
making it useful for the town. Alaior is the third biggest town in Minorca: with aproximately 
10000 inhabitants, it represents a great part of the island's industrial and logistical activity. It 
is currently working on a new technological park, and a great number of cultural facilities can 
be found in the town centre, such as an extension of the University of the Balearic Islands, 
the Xalubina International Centre of Engraving. However, the town is still missing an 
accomodation facility. 
After studying the 62/1995 June 2nd regulation on the provision of tourism services in rural 
environments, our conclusion is that, due to the features of the building, none of the 
modalities of accomodation can be acomplished by the mill but that of a hostel. This modality 
is not described in the regulation above, but in the 58/2011 May 20th one, which describes 
the general principles of youth facilities of the Balearic Islands. It establishes further 
regulations on users than a regular touristic accomodation, but it can be used by the same 
customers as the latter if there are no prioritary reservations. 
The Sa Bolla mill was built in marès in the mid 1800s, and it is included along with its entry 
archway and the other mills in the architectonic and ethnological goods protection catalogue 
of the town of Alaior. Together with other atypical elements, it forms a semipublic area that 
enriches the road design of the old town. At the beginning of the 90s, it was bought by a 
restaurateur along with two adjoining buildings, with the idea to turn it into a tradicional 
cuisine restaurant. 
The mill and the annex building functionally conform a single building, but they are registered 
as independent one from another. Our aim is to keep the relationship between them by 
means of aggregating the two sites with the one in the back, which has also a building. We 
propose to demolish this building and create a small square, in a zone with narrow streets, 
lacking of a spacious area. In order to do this, the city hall would have to modify the land-use 
plan, but this should not be too hard. This small square would allow the mill's patrimonial and 
touristic value to stand out, and the buttresses in the back could also be seen: this is now 
imposible as the mill stands backwards from the road alignment. With the future execution of 
the land-use plan, we could also create a parking lot in the old town, less than 100 m away 
from our facility, not counting other projects which could be accomplished, such as the 
restoration of a Franciscan convent to turn it into an etnological museum. This would boost 
the interest of all cultural goods, like the churches, the narrow streets or the typical 
whitewashed houses: an attracting point for cultural tourism allowing touristic 
unseasonalisation. 
With a viability analysis of the hostel, and bearing in mind that minorcan or foreign schools, 
high schools or associations are prioritary in terms of reservations - but also that their 
requests are hard to specify -, we will now take a look into the non-prioritaty users of the 
hostel. Demands for accomodation from summer vacationers are practically guaranteed 
during the months of June, July, August and September. In the spring, there are many scouts 
groups coming to Minorca, mostly from Catalonia, which are also in need of accomodation. 
Cyclotourism is also growing rapidly. These two categories would be potential demand. In 
the fall, potential demand would come from other kinds of tourism, such as cultural, 
ornithological, hiking, cycling... The winter months would be poor on non-priority users' 
demands. 
We could come to the conclusion that the hostel would have a fairly good accomodation from 
spring to fall, and a low one during the winter. 

 
 
 
 
 



Rehabilitació des molí de sa Bolla per convertir-lo en alberg 10 

INTRODUCCIÓ 
 
És important esmentar que el projecte és una part de les dues en que s‟ha dividit la 
intervenció a realitzar als tres solars que té el propietari.  La part treballada en aquest 
projecte és la part de rehabilitació del molí i  les actuacions que s‟han de portar a terme per 
convertir-lo en alberg. Cal explicar, que quan ens referim al projecte de rehabilitació del molí 
de sa Bolla estem parlant del que actualment són els edificis del carrer de sa Bolla número 9 
i número 13. Abans de la presentació del projecte bàsic a l‟ajuntament, s‟haurà presentat la 
sol·licitud d‟agregació d‟aquests dos edificis que des d‟un origen ja s‟utilitzen com un de sòl 
però estan registrats independentment.  En la segona part de la intervenció no realitzada en 
aquest projecte s‟haurà de dur a terme el projecte d‟enderroc de l‟edifici de la plaça de Dalt 
ses Penyes núm. 23 i el projecte d‟urbanització de la placeta. Cal comentar que per raons 
d‟organització dels treballs, les actuacions de les dues parts en que s‟han dividit les 
intervencions  s‟hauran de realitzar conjuntament. 
 
 

FOTOGRAFIA: Vista aèria del límits de les dues actuacions 
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1.ESTAT ACTUAL I DIAGNOSI 
 

1.1 RESENYA HISTÒRICA DELS MOLINS DE VENT A ALAIOR 

 
Els historiadors creuen que l‟activitat relacionada amb els molins de vent a Menorca era 
d‟una importància vital dins d‟aquella societat passada, atès que hi troben latent un procés 
de mecanització, fins arribar a les actuals farineres, i d‟importació de farina de fora l‟illa.  
Segons Hernández Sanz, el primer molí de vent de l‟illa es va posar en via el 1577, a prop 
de Ciutadella.  
Anteriorment  en tots els llocs, els pagesos molien el blat i altres cereals amb dues pedres a 
mà; posteriorment s‟usarien els molins de sang.  
Amb els molins de vent  va suposar  que tot fos tot molt més senzill.  
Les primeres dades sobre l‟existència de molins i moliners a Alaior provenen de l‟any 1782, 
quan les autoritats van demanar als jurats de la universitat d‟Alaior ( l‟ajuntament)  pels oficis 
existents en aquell moment: de moliners n‟hi havia nou. L‟any 1796 trobarem set moliners 
que treballaven al poble, mentre que el 1818 ja eren onze. D‟aquest últim any coneixem més 
dades, gràcies a l‟estadística de Casanelo, sabem que vuit moliners pagaven contribució: 
Rafel i Guillem Coll, Francesc i Salvador Timoner, Joan Mascaró, Pere Olmas, Bartomeu 
Barber i Pere Llopis. D‟altre banda també ens anomenen els propietaris des molins, els 
quals paguen per un total de vuit molins (aquest serà el nombre constant de molins). 
Treballar de moliner a l‟època de moldre era un ofici dur, ja que s‟havia de tenir ànsia del 
moli en tot moment; de fet, alguns dies el moliner arribava a dormir el vespre sencer dins el 
curucull, per si el vent canviava de direcció; en tal cas, el moliner havia de girar les antenes 
en la  direcció correcta, ja que sinó existia el perill que el vent les fes caure. 
Un gran enemic dels molins de vent eren els llamps; durant la nostra història trobam 
diversos accidents produïts pels llamps, com per exemple, la que explica aquest fragment  
de dia 24 de setembre de 1817, extret del llibre industrials i artesans de Menorca de Miquel 
Marquès[2].  
“ Sirca las 8 del mati es compongué una tempestat de trons, llamps i aigo, que durà sirca de 
una hora i los llamps mataren mestre Francesc Timoner i son fill Sebastià, es moliners que 
eren del moli del doctor Juan Orfila i Ramis de Maho. Situat dit molí darrera los quartels de 
esta vila de Alayor, deu nostro los hagui trobats en la seva Santa Gracia y nos guardi de 
semblant desgràcia. Amen”.  
El molí de Dalt es Munt de l‟Àngel, també  va quedar fora de servei el 31 de juliol de 1908 
quan un llamp el va tocar, el va incendiar i el va destruir.  
Un tercer accident que encara molta gent gran recorda és quan per Nadal, després d‟una 
forta ventada, les aspes del molí del carrer de la Bolla van caure. 
En aquell temps, era costum que els moliners havien de pagar el lloguer del molí per Sant 
Miquel.  Una de les característiques d‟aquell ofici era que la contribució es pagava per  3 o 6 
mesos; en tot cas, no abastava tot l‟any, ja que els molins no podien moldre tot l‟any a causa 
de la manca de vent; açò estaria establert fina a la arribada dels molins a vapor.  
Amb el pas del temps s‟anirien construint nous molins de vent talment ens ho diu aquest 
fragment també extret del llibre industrials i artesans de Menorca de Miquel Marquès.  
 “En lo principi de lo any 1831 e Dr D. Joan Orfila i Ramis, va comprar a la universitat de esta 
vila, la iglesia de l’angel, la cual iglesia no servia de ningun culto catolich, sique en altre 
temps, sens serviren els inglesos per fer les seves oracions los dias de diumeng, com 
igualment va servir de cuartel per les tropes angleses los anys 1799-1802 (tercera 
dominació anglesa). Després de comprada la dita iglesia, el dit doctor la feu derribar  en el 
mateix puesto, feu fabricar un molí de vent. El dit molí fonch acabat i principiar a moldre el 
dia 9 de juliol de 1831.” 
 Des del 1852 es pagava per nou  molins en la contribució industrial, mentre que, a partir del 
1861, el nombre d‟aquests s‟estabilitzaria en vuit fins a l‟any 1907, any en què es reduïren 
fins a  sis. Però com ja havia succeït en altres ocupacions, la mecanització també arribà a 
aquesta activitat. Havent encara una sèrie de molins de vent en actiu a Alaior, es  
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començaren a instal·lar els molins a vapor (també coneguts com molins de foc). Ja més 
endavant vindrien les farineres, i per últim la farina importada. 
Amb el pas del temps els molins de vent ja no donaven la rendibilitat desitjada, tampoc 
permetien treure un bon jornal per mantenir una família sencera; així va ser com els molins 
de vent van funcionar fins l‟any 1921 (l‟any que el darrer molí de vent va pagar la 
contribució). Va ser el molí subjecte de la rehabilitació planejada, “es molí sa Bolla”. 

 

Recull fotogràfic  
 
FOTORAFIA 1.1: Postal amb inscripció errònia correspon als molins d‟Alaior, 
malauradament no s‟observa el de sa Bolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA 1.2: Veiem  dos molins a Ciutadella, podem veure com els cantons de marès 
estaven únicament emblanquinats no hi havia arrebossat de la torre amb morter de calç 
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FOTOGRAFIA 1.3:Postal on podem veure el molí des cos de Sant Lluís, actualment és un 
museu etnològic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOTOGRAFIA 1.4: 
Fotografia realitzada al molí d'en Guivaret de 
Maó, podem observar els vestits d‟època de 
les persones que hi apareixen. Segons 
explica la seva propietària és de principis del 
segle XIX 
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1 CURRENT STATE AND DIAGNOSE 
 
1.1 HISTORICAL REVIEW ON WINDMILLS IN ALAIOR 
 
Historians believe that the activity related to the windmills in Minorca was of great importance 
in the past, because they find in them a process of mecanisation that goes all the way to the 
current flour indusrty and the import of flour from off the island. 
According to Hernández Sanz, the first windmill in the island started running in 1577, near 
Ciutadella. Prior to that, every peasant milled their wheat or other cereal manually with two 
stones, and then came the blood mills. The arrival of the windmill would make things a lot 
easier. 
The first data on the existance of mills and miller in Alaior go back to 1782, when the 
authorities asked the juries of the University of Alaior (the town hall) about the professions of 
the time: there were nine millers. In 1796 there were seven millers in town, and up to eleven 
in 1818. We have more figures regarding this year thanks to Casanelo's statistics: we know 
that eight millers payed their tax: Rafel and Guillem Coll, Francesc and Salvador Timoner, 
Joan Mascaró, Pere Olmas, Bartomeu Barber and Pere Llopis. The actual owners of the 
mills are also mentioned, and they payed for a total of eight mills (this would be the constant 
number of mills). 
The miller's work was a tough one, because they had to constantly worry about the mill; in 
fact, there were days when the miller would sleep the whole night under the roof of the mill, 
in case the wind changed direction and he had to turn the antenna around to the right 
direction, to prevent them from falling to the ground. 
Lighting was a huge enemy for the mills; in our History there are several cases of accidents 
caused by lightning, such as this one of September 24th 1817, told in the book Industrials i 
artesans de Menorca by Miquel Marques: 
 
 “ Sirca las 8 del mati es compongué una tempestat de trons, llamps i aigo, que durà sirca de 
una hora i los llamps mataren mestre Francesc Tmoner i son fill Sebastià, es moliners que 
eren del moli del doctor Juan Orfila i Ramis de Maho. Situat dit molí darrera los quartels de 
esta vila de Alayor, deu nostro los hagui trobats en la seva Santa Gracia y nos guardi de 
semblant desgràcia. Amen”.  
 
The Dalt es Munt de l'Àngel also was out of order on July 31st 1908 when lightning stuck on 
it, set it on fire and destroyed it. 
A third accident, which many people still remember nowadays, occurred one Christmas not 
long ago, when after a great windstorm, the wings of the Sa Bolla mill fell to the ground. 
At the time, it was common practice that the millers paid the rent of the mill by Saint Miquel's 
day. They paid for 3 or 6 months, but never for a whole year: the mill could certainly not grind 
the whole year round because of the lack of wind. This practice would persist until the arrival 
of the steam mills. 
Later, new windmills would be built, as told in this fragment of Industrials i artesans de 
Menorca: 
 
 “En lo principi de lo any 1831 e Dr D. Joan Orfila i Ramis, va comprar a la universitat de esta 
vila la iglesia de l’angel, la cual iglesia no servia de ningun culto catolich, sique en altre 
temps, sens serviren els inglesos per fer les seves oracions los dias de diumeng, com 
igualment va servir de cuartel per les tropes angleses los anys 1799-1802 (tercera 
dominació anglesa). Després de comprada la dita iglesia, el dit doctor la feu derribar  en el 
mateix puesto, feu fabricar un molí de vent. El dit molí fonch acabat i principiar a moldre el 
dia 9 de juliol de 1831.” 
 
Since 1852 nine millers payed the industrial tax, while since 1861, their number would 
stabilise in eight until 1907, when it would drop down to six. As it had already occurred with 
other occupations, mechanisation also arrived to the mills. Whilst several windmills were still  
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functioning in Alaior, the steam mills began to appear in place (also known as fire mills). 
Later would arrive the flour industries, and finally imported flour. 
As time went by, mills were no longer profitable for the industry, nor for the miller's needs of 
feeding a whole family. It was only a matter of time before the mills stopped, until in 1921 the 
last windmill payed its tax: it was the Sa Bolla mill, the object of this rehabilitation project. 
 
PICTURE 1 
This postcard shows the mills in Alaior (the inscription is incorrect), but the Sa Bolla mill is 
unfortunately not visible. 
PICTURE 2 
Picture of two mills in Ciutadella: we can see how the marès ashlars were only whitewashed, 
without any lime mortar. 
PICTURE 3 
In this postcard we can see the mill of the main street of Sant Lluís, which is nowadays an 
ethnological museum. 
PICTURE 4 
This photograph was taken at Guivaret's mill in Maó: we can see the people's old-fashioned 
clothing. According to the owner of the photograph, it would be taken in the 19th century. 
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Parcel·la S.solar m2 S.construïda Tipus finca

C/De sa Bolla  9 Molí 264 275,16

Parcel·la amb únic immoble (edifici

numero 9 i 13 agregats

1.2 ESTAT ACTUAL 

1.2.1LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 
 
Deixarem de banda el solar de la plaça de Dalt ses Penyes i partirem de l‟agregació que 
s‟haurà realitzat dels solars del carrer de Sa Bolla 9 i 13, que ja, des de l‟origen,  
conformaven una única unitat i que actualment estan registrats independentment,  regint-nos 
en tot moment per l‟article 111 del PGOU d‟Alaior que permet l‟agregació de parcel·les 
sempre que les parcel·les resultants tenguin un front no inferior a 5 m ni superior a 10 m.  
El solar es troba al nucli antic de la localitat d‟ Alaior a l‟illa de Menorca (Illes Balears) amb 
carrerons estrets i solars amb cases unifamiliars entre mitgeres alineades al vial, de 
PB+1+cambres. 
Alaior és la tercera població de l‟illa de Menorca. Ho és per tradició històrica, per pes 
demogràfic i per volum econòmic del seu aparell productiu. 
El terme municipal ocupa 107,20 quilòmetres quadrats d‟extensió. Actualment té una 
població censada  de  9.257 persones, i es troba a dotze quilòmetres de Maó i a trenta-tres 
de Ciutadella, que són els dos punts més distants de l‟eix longitudinal de Menorca. No té 
sortida pròpia al mar per la franja de tramuntana, però sí per la zona de migjorn, on hi ha, 
entre d‟altres, les platges de Son Bou, el més llarg arenal de tot el perímetre de costa de 
l‟illa. Aquest arenal representa l‟espai vital dins del qual es desplega l‟economia turística en 
que descansa la vida econòmica principal 
Tradicionalment, Alaior ha estat un poble agrícola i ramader. Ara, però, ben poca cosa en 
subsisteix. És, en realitat, una societat industrial i de serveis: els sectors dels quals sorgeix 
la immensa majoria del producte interior brut.  
El nucli antic d‟Alaior es va anar configurant al voltant de l‟església sobre un turó de 130m 
sobre el nivell del mar. 
El solar on es trobem es molí de sa Bolla  està entre mitgeres disposa d‟un  perímetre 
irregular, creat a partir de successives divisions de propietats que han conformat un 
entramat complex.  Observant la trama viària hom pot adonar-se de les dificultats per dir on 
s‟acaba un edifici i en comença un altre. El front de façana dona al carrer de sa Bolla, carrer 
d‟uns 5 metres d‟amplada. En la nova parcel·la, com ja hem dit, hi ha dos edificis, l‟edifici 
carrer de sa Bolla número 9, corresponent al molí de sa Bolla i el número 13.   
La  part posterior la parcel·la té la consideració en el registre de mitgera, però el fet és que 
es varen obrir finestres en el mur del molí ja que la parcel·la posterior era del mateix 
propietari.  
La previsió  de realitzar la placeta posterior possibilitarà que deixi de ser mitgera legalment  i 
es puguin obrir finestres. 
L‟orientació dels fronts de parcel·la és sud-nord, essent sud la façana del carrer de sa Bolla. 
L‟emplaçament adquireix un valor molt important en aquest cas, ja que pel molí, és 
necessària una localització amb un embat constant de vent. 
És per això, que el solar es troba a 125 m sobre el nivell del mar, sobre el turonet on està 
assentada la ciutat d‟Alaior, i sense cap element natural que pugui generar redossa del  
vent. Des de la torre del molí és veu el mar de la costa sud a uns 10 km. 
El molí està a 25 m de la plaça principal de la localitat, on podem trobar restaurants i 
cafeteries, a 50m de l‟ajuntament i de la principal artèria comercial, on s‟hi poden trobar tot 
tipus d‟establiments, a 75 m de la seu universitària i la biblioteca, a  200 m del centre de 
salut, del poliesportiu municipal i dels camps esportius d‟ entrenament i a 50m d‟un futur 
aparcament planejat en el PGOU. 
 
Taula 1.1 Especificacions de superfícies. 
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FOTOGRAFIA 1.5:Situació i emplaçament del solar dins el municipi 

 
FOTOGRAFIA 1.6:Situació i emplaçament del solar dins el municipi 
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1.2 CURRENT STATE 
1.2.1 SITE LOCATION AND DESCRIPTION 
 
We will leave the site in Dalt ses Penyes square aside, in order to start form the aggregation 
of the sites in the numbers 9 and 13, Sa Bolla street, which were a single unit from the 
beginning and are now registered apart. We will consider at every moment the article number 
111 from the land-use plan of Alaior, which allows the aggregation of sites provided that the 
width of the resulting site is less than 5 m and not larger than 10 m. 
The site is located in the old town of Alaior, Minorca (Balearic Islands), with narrow streets 
and sites with single houses between dividing walls in line with the street, with ground floor + 
1 + rooms. 
Alaior is the third town in Minorca island, by historical tradition, demographic data and the 
economical relevance of its industry. 
The municipal territory is 107,30 square kilometres. It has currently a population of 9257 
inhabitants, and it is twelve kilometres away from Maó and thirty-three from Ciutadella, the 
two more distant nuclei in Minorca. It does not have a direct access to sea by north, but only 
by the south, with beaches such as Son Bou, the longest sandy area of the island's coast. 
This sandy area represents the centre of the touristic economy, and with it the main area of 
economic life. 
Traditionally, Alaior has always been an agricultural and livestock-farming town. However, 
very little of these activities are still going on nowadays. It is now become an industrial and 
service society, which is responsible for generating the main part of the GDP. 
The old town of Alaior has slowly been shaped around the church, in a hill 130 m high above 
sea level. 
The site of the Sa Bolla mill is located between dividing walls, and has an irregular perimeter, 
originated from a series of divisions of properties, leading to a complex shape. Taking a look 
at the street structure, it is indeed very hard to decide where a building ends and the next 
begins. The façade faces Sa Bolla street, about 5 metres wide. There are two buildings in the 
new site, as we said before: the one in number 9 (the mill) and the one in number 13. 
The part in the back of the site is registered as a dividing wall, but the fact is that two 
windows were opened in the mill's wall, as the two sites had the same owner. 
The foresight of creating the small square would allow for it to no longer be a dividing wall, 
and that some windows can be opened on it. 
The orientation of the front parts of the site is south-north, south being the façade of Sa Bolla 
street. The site takes on a great value in this case, as a steady breeze is needed for the mill. 
This is the reason why the ste is located 125 m above sea level, on the hill where the town of 
Alaior is sited, without any natural element to shield it from the wind. From the tower of the 
mill, the south shore can be seen at about 10 km. 
The mill is 25 m away from the main square of the town, where the restaurants and cafes 
are, 50 m away from the town hall and from the main shopping area, 75 m away from the 
university campus and the library, and 200 m away from the health centre. 
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1.2.2 ANTECEDENTS 
 
Edifici Carrer de Sa Bolla, 9. Molí de sa Bolla 
 
Pel que fa al molí, la data de construcció es confosa,  però podria ser que fos el 1852, va ser 
un dels darrers molins que es van construir a Alaior. 
El  molí no ha patit grans restauracions, el que sí que es pot veure és que s‟han anat fet 
algunes intervencions en la coberta plana, per tal de resoldre problemes d‟humitats, s‟han 
aplicat pintures impermeabilitzants diverses vegades, ben segur que periòdicament es 
realitzava un encalat de la torre i la façana.   
Fins l‟any 1921, que va ser quan va deixar de funcionar, podem dir que s‟anaven realitzant 
petits treballs de manteniment que impedien el ràpid deteriorament. 
A partir de l‟any 1921, l‟edifici cau en l‟abandó i no és ni electrificat ni connectat a la xarxa de 
sanejament públic. L‟abandó provoca un ràpid deteriorament,  per falta de manteniment, i 
per la intrusió d‟ocells que erosionaven el marrés amb l‟acidesa dels seus excrements. 
Suposem que, com diu l‟ historiador Miquel Marquès, quan es va produir el despreniment de 
les aspes del molí, un Nadal dels anys 50, es va executar la coberta plana de la torre amb 
bigues de formigó armat amb rodons llisos.  
Seria possible que s‟hagués repintat la torre i la façana en algunes ocasions entre 1921-
1990. 
L‟any 1990  és comprat pel seu actual propietari, qui realitza retirades d‟excrements de 
coloms freqüentment i repinta la façana periòdicament. S‟ha de mencionar que el propietari 
ha obert alguna nova finestra per afavorir la ventilació i assecar el marès i ha picat alguna 
volta de canó. A principis del 1990 va encarregar la redacció d‟un projecte de rehabilitació 
per convertir-lo en un restaurant [3] conjuntament amb l‟edifici carrer de sa Bolla número 13 
que fins i tot va rebre la llicencia d‟obres però que mai es va executar. 
 
Edifici carrer de sa Bolla,13 
 
Aquest edifici, consta en el cadastre, que es va construir l‟any 1896.   
Ha estat més utilitzat que el molí des d‟ençà. L‟edifici va ser utilitzat en planta baixa com a 
cotxeria i a la planta primera com a vivenda. Va ser electrificat i connectat a la xarxa de 
subministrament d‟aigua. Com a detall podem dir que encara disposa d‟un excusat on s‟hi 
tirava calç. Periòdicament, des de la seva construcció, s‟han realitzat algunes tasques de 
manteniment, pintat d‟interior i exterior, pintat de fusteria, reparació de possibles goteres, 
etc. Als anys 1970,  com es pot comprovar a l‟arxiu municipal, es van realitzar obres per 
dotar-lo amb un bany amb aigua corrent. Realitzant un afegit en la part posterior, que dóna 
al pati interior, incrustat en l‟estructura original.  
La cuina no es va connectar amb la xarxa de abastiment d‟aigua.  
Disposaven d‟una cisterna d‟aigua pluvial que replegava l‟aigua de la coberta del moli. 
Segurament als mateixos anys 1970 fou abandonada. No hi ha cap acabat que  es pugui 
considerar d‟estètica posterior als anys 1970.  
La zona nord de l‟edifici va patir un gran deteriorament, des de l‟abandó,  atacs biòtics en les 
bigues, humitats, erosió del marès del tancament de la façana. Despreniment del forjar que 
permetia poar aigua de la cisterna des de la cuina de la planta primera.  
Tot i el major càstig que rep el costat nord de l‟edifici, l‟estat en que es troben les bigues fa 
pensar que hi ha dues partides diferents. 
Des de la compra de l‟actual propietari, en 1990, s‟ha restaurat part de les bigues de la 
coberta inclinada més gran.  L‟edifici és utilitzat per passar-hi dos dies l‟any coincidint amb 
les festes de la localitat des de la compra. 
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1.2.2BACKGROUND 
 
Building in 9, Sa Bolla street (Sa Bolla mill) 
 
The date of the building of the mill is not quite clear, but it could be around 1852; it was one 
of the last mills to be built in Alaior. 
The mill has not undergone great restoration works, but its flat roof has been worked on: in 
order to solve moisture problems, waterproofing paints were applied on several occasions, 
and it is clear that the tower and façade were regularly whitewashed. 
Until 1921, when it stopped working, small maintenance work was kept on it, to avoid its 
rapid deterioration. Since 1921, the building falls into a state of neglect, and is not electrified 
nor connected to the public water works system. This causes its rapid deterioration due to 
the lack of maintenance and the intrusion of birds that eroded the marès with their acid 
excrements. 
We assume that, as historian Miquel Marquès says, when the mill's wings collapsed, during 
one Christmas in the 50s, the flat roof of the tower was executed with concrete beams with 
circular section frameworks. It is also possible that the tower and façade were painted 
several times between 1921 and 1990. 
In 1990, the mill was bought by the current owner, who quite often cleans the pigeons' 
droppings and regularly repaints the façade. The owner has also opened some new windows 
to favour ventilation and let the marès dry out, and has ..... some point barrel vaults. 
 
 
 
 
 
 
Building in 13, Sa Bolla street 
 
According to the Land Registry, it was built in 1896, and since then has been used far more 
frequently than the mill. Its ground floor was a garage and its first floor was used for housing. 
It was electrified and connected to the water works system, although we can still find a 
lavatory where lime had to be thrown. Maintenance works were performed since its building, 
such as outside and inside painting, woodwork painting, fixing of possible leaks, etc. As the 
Municipal Archives show, in the 70s works were carreid out to provide it with a bathroom with 
running water, by adding a part in the backwhich is embedded in the original structure, facing 
the inner courtyard. 
The kitchen was not connected to the water works system. There was a rainwater tank that 
collecter water from the roof of the mill. It was probably abandoned in the 1970s. No 
finishings look esthetically from after the 70s. 
The building's north area was severely deteriorated: neglect, biotic attacks in the beams, 
moulding, erosion of the marès in the enclosure of the façade, collapse of the framework that 
allowed the tank water to run from the kitchen to the first floor. 
Despite the worse state of the north area, the state of the beams indicates that there are two 
different origins. 
Since the last owner is in charge, in 1990, part of the beams in the sloping deck have been 
restored. Since then, the building is only used for housing two days each year - the days of 
the town festivities. 
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1.2.3 DESCRIPCIÓ ACTUAL DE L‟EDIFICI 
 
Edifici Carrer de sa Bolla 9, “molí de sa Bolla” 
 
Per començar podem dir que Antoni López Pons i Jaume Murillo en el seu assaig [1]  el 
descrivien  breument de la següent manera: “Cintell quadrangular amb contraforts i 
barbacana, accés des del carrer a través d‟un pati amb un arc rebaixat exempt. La torre 
conserva l‟alçada original, rematada a la part superior amb una volada, no conserva la 
maquinària”. Després d‟aquesta breu descripció passaré a detallar-la. 
El moli de sa Bolla és l‟edifici numero 9 del carrer de Sa Bolla, de planta quadrangular entre 
mitgeres, sempre s‟ha utilitzat conjuntament amb l‟edifici veí núm. 13. Estan registrats al 
registre de la propietat independentment, però sempre s‟han entès com a un únic edifici. Fet 
que ens podria fer comprendre que només disposi d‟una paret mitgera. 
Per accedir-hi ho fem a través d‟un espai semipúblic passant per sota un arc rebaixat de mig 
punt. ( Aquest conjunt atípic, en el nucli antic, d‟accés al molí  esta inscrit en el catàleg de 
protecció arquitectònica i etnològica, amb nivell de protecció A). 
Quan arribem, transcorrent per l‟espai semipúblic, a la façana sud de l‟edifici, ens trobem 
dos esglaons i dues portes d‟accés. Una dona a les escales de pujar dalt la torre i l‟altra ens 
permet entrar a la planta baixa del molí.  Hem de saber que el molí també està inscrit en el 
catàleg de protecció arquitectònica amb el nivell A. 
L‟escala que ens porta dalt la torre és de caragol, els esglaons són d‟una única peça de 
marès encastada en el mur portant de marès d‟ aproximadament 70cm de la torre.  
 En general els esglaons no presenten problemes de resistència, l‟erosió dels excrements de 
colom ha deteriorat superficialment els esglaons, ara bé, els últims esglaons han 
desaparegut i per accedir a la coberta plana de la torre s‟ha de fer a través d‟una escala de 
fusta.  Es possible que els esglaons finals fossin retirats en el moment de realitzar el forjat 
superior que tanca la torre, en l‟any 1920 aproximadament. La humitat per filtracions, 
capil·laritat i condensacions a l‟interior de la torre s‟ha contrarestat amb una bona ventilació 
vertical, fet que també han aprofitat els coloms per entrar-hi a  fer els seus nius. 
Cal recordar que els murs ,òbviament, no tenen cap sistema per evitar l‟elevació de humitat 
del terreny per capil·laritat. 
L‟interior  de la torre  està encalat, tot i que té taques de tots colors provocades per fongs, 
verdets, mohos etc. 
Per les escales de la torre s‟accedeix a la coberta plana del cintell quadrangular. La coberta 
no té boneres, la pendent porta l‟aigua fina a un rebossador en el mur perimetral i aquesta 
baixa pel pla de façana, provocant humitats en l‟interior del cintell. 
La coberta està acabada amb rasilla. Cal explicar, que hi ha una part de la coberta que 
pertany a l‟edifici veí núm. 7, aquesta part de la coberta ha estat tractada amb pintura 
impermeabilitzant. En la resta de coberta es poden observar restes de pintura 
impermeabilitzant sobre la rasilla. El mur perimetral no té trencaaigües i la seva altura és de 
20 cm. 
Si tornem a rere i observem la façana sud abans d‟agafar la porta d‟accés al cintell, vorem 
que existeix una bona crosta  de calç sobre el mur.  
Els murs exteriors del cintell i la torre fan tots mínim 60 cm. Quan accedim al cintell, ens 
trobem una nau amb volta de canó de marès de 5‟5m d‟altura. Un dels murs presenta 
humitats en la zona superior just per davall de la volta.  
A partir d‟aquí hem de dir que no hi ha cap terra que estigui al mateix nivell, amb diferències 
de 50 cm, això és degut que, antigament, quan es trobava un material dur, no s‟acostumava  
a excavar. Els tancaments del cintell són de dues tipologies, pedra i morter, i murs de 
cantons de marès. Generalment s‟utilitza la pedra i morter pels murs no portants i murs de 
cantons de marès pels portants. Els murs de pedra i morter s‟utilitzaven per reutilitzar les 
restes de runa. 
Retornant al lloc anterior, a la nau rebedor ens trobem amb un pas per accedir a l‟interior de 
la torre del molí, un pas per anar a la nau central que dóna accés a les naus del costat nord 
del cintell. Aquesta nau central té poca alçada lliure, 1,86 m,en la part alta, té una volta de 
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marès de canó que canvia la direcció de descàrrega, de la resta de voltes de la planta baixa, 
,descarrega sobre el mur de la torre del molí i en el mur exterior del cintell.  
A la nau rebedor també hi trobem l‟escala que puja a la planta altell, aquesta escala travessa 
un mur portant de 25 cm, en el pas del mur podem observar com el  dintell s‟ha trencat. 
Actualment es troba mal apuntalat, s‟ha comunicat a la propietat la recomanació de 
apuntalar millor el forat, ja que el puntal descansa damunt una escala de llit de terç de 
marès. 
Si retrocedim i travessem la nau central arribarem ja a les dues naus de la cara nord. 
Aquestes dues naus comparteixen la volta de canó, la volta descansa en el mur exterior del 
cintell de cantons de marès i contraforts. A l‟altre costat, descansa sobre el mur de la torre i 
sobre un mur de fàbrica de marès. Aquesta nau està dividida en dues transversalment, per 
una paret de peces de marès. La primera  té un forjat intermig de bigues de fusta amb  
travessers,  quarts de marès i capa de compressió. Aquest forjat presenta atac d‟agents 
abiòtics i degradació dels caps de les bigues per humitat  en estar encastades en el mur  
envolvent. En aquesta nau el propietari actual ha obert dues finestres per afavorir la 
ventilació i  ajudar a eliminar la presència d‟ humitat en el mur envolvent que dóna al solar 
de sa Bolla 13. 
A l‟altra nau no hi ha cap forjat que la parteixi, té una altura de  5‟24 m i està tota encalada.  
Si pugem per les escales, accedirem a la planta altell, la formen dos espais, un sobre la 
volta de la nau central i l‟altre sobre del forjat de bigues de fusta que parteix la nau del costat 
nord.  Els dos espais estan a nivells diferents. El propietari va picar la crosta de calç de la 
volta amb aixadeta. La humitat present ha fet que hagi sortit verdet. El propietari també ha 
obert una finestra en el mur envolvent que dona al solar del carrer de sa Bolla 13. 
 
L‟edifici del carrer de sa Bolla 9 i el carrer de sa Bolla 13 estan comunicats per un pas en el 
rebedor. El fet que fos del mateix propietari ho permetia.  De fet només hi havia un bany pels 
dos edificis. 
Els tancaments exteriors donen en el costat E al solar del carrer de sa Bolla 13 i en el costat 
N al solar de la plaça de Dalt ses Penyes 23, futura placeta. 
El mur exterior del costat nord, com ja he dit, té un seguit de contraforts, realitzats amb 
peces de marès. 
 
Edifici de carrer de sa Bolla,13 
 
Aquest edifici té la seva façana alineada al vial.  És un edifici de planta baixa i planta 
primera. 
La façana dóna al carrer de sa Bolla, està entre mitgeres, al darrera disposa d‟un petit hortet. 
La façana del carrer de sa Bolla té dos accessos, podem agafar una porta lateral  amb dos 
esglaons previs, que amaga les escales de pujar a la vivenda de la planta primera, o la porta 
de garatge de la planta baixa.  
La planta baixa és integrament garatge, al fons travessant per un pas un mur de 60 cm i 
superant més de 1,24 m de desnivell, podem accedir al molí. 
El forjat del sostre del garatge està realitzat amb bigues de fusta amb travessers, quarts de 
marès i capa de compressió. Les bigues i els travessers de fusta no presenten lesions lleus 
en els encastaments per humitats, Les bigues descansen en la part central en un arc que no 
presenta cap lesió visible, tot i això suposem que per la seva imperfecció  geomètrica que no 
seria viable el seu manteniment per l‟increment de càrrega. Un tram de bigues esta reforçat 
amb dues de les mateixes bigues col·locades juntes per fer de trencallums. 
Les bigues es troben recobertes d‟una capa de calç, que en part les protegeix i ens dificulta 
l‟observació de possibles lesions. Les bigues en els costats exteriors descansen en el mur 
mitgera i en el mur de l‟escala d‟accés a la planta primera. 
L‟escala que puja a la vivenda té un àmbit de 1 m amb el replà superior partit.  En arribar a 
la vivenda ens trobem dues estances, un dormitori  i un menjador-sala d‟estar.  Tant sols el 
dormitori te una finestra al carrer de sa Bolla. En el menjador hi ha una llar de foc. Les 
divisòries interiors són de canyís enguixat, els tancaments exteriors de cantons de marès. La 



                                          Rehabilitació des molí de sa Bolla per convertir-lo en alberg  23 

coberta és inclinada, a dues aigües, la pendent es va donant amb les mateixes bigues de 
fusta, 30%  a sobre d‟aquestes hi ha travessers quarts de marès i teules àrabs amorterades.  
Una de les vessants desaigua sobre la coberta plana del veí.  
No existeix  fals sostre, per tant podem veure les bigues de fusta.  Aquestes ja han estat 
restaurades en part, al seu dia es va eliminar la capa de calç. Presenten atacs biòtics lleus i 
degradació en els caps encastats. Les bigues de la coberta recolzen en el mur de cantons 
de marès del cintell del molí i en la façana. Les parets estan totes encalades.  
A la façana nord, que dóna a l‟hortet  trobem la cuina i el bany. La cuina encara no estava 
connectada a la xarxa d‟aigua corrent, i anava amb llenya. El bany va ser construït als anys 
1970 amb  tancaments de bloc de formigó. La vivenda disposava d‟una terrassa des d‟on es 
podia poar de la cisterna que recollia l‟aigua de la coberta plana del molí. Actualment el forjat 
d‟aquesta terrassa ha cedit. Les bigues de fusta del forjat del sostre i del terra de la cuina 
presenten atacs biòtics combinats amb podriment als caps encastats. Es pot observar com 
es van produir reforços de les bigues augmentant l‟encastament.  És per això que aquesta 
zona, en estar força afectada per patologies, serà deconstruïda. 
Observant la teulada des de la coberta plana del cintell del molí veiem que es troba en molt 
males condicions. Existeixen gran quantitat de teules rompudes, la majoria estan soltes i 
queda ben poc d‟algunes reparacions que es varen fer amb tela impermeabilitzant auto 
protegida metàl·lica. 
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1.2.3 CURRENT DESCRIPTION OF THE BUILDING 
 
Building in 9, Sa Bolla street, "Sa Bolla mill" 
 
In their cataloguing essay on windmills in Minorca, Antoni López Pons and Jaume Murillo 
described the building as follows: "Cintell quadrangular amb contraforts i barbacana, accés 
des del carrer a través d’un pati amb un arc rebaixat exempt. La torre conserva l’alçada 
original, rematada a la part superior amb una volada, no conserva la maquinària". We now 
proceed to detailing this description. 
The Sa Bolla mill is building number 9 in Sa Bolla street. It has a quadrangular base between 
dividing walls, and has always been used together with the neighbour building, number 13. 
The two of them are registered separately in the Real Estate Registry, but there were always 
viewed as a single building: this could explain why it has only one dividing wall. 
Access to the building is through a semipublic area, through a lowered round archway (this 
atypical blending in the old town is registered in the Architectonic and Ethnological Protection 
Catalogue with protection level A). 
In the south façade of the building, there are two steps and two access doors. A woman 
standing on the stairs that go up to the tower allows us inside the mill. The mill is also 
registered in the Protection Catalogue with level A. 
The staircase that leads us to the top of the tower is spiral, and the steps are each made of 
one single piece of marès, embedded in the marès bearing wall, about 70 cm from the tower. 
Generally, the steps do not present with any problems of resistance, but birds' droppings 
have deteriorated their surface and the last steps have disappeared: access to the flat deck 
of the tower is necessarily through a wooden staircase. It is possible that the final steps were 
eliminated when the framework of the tower was made, around 1920. Humidity by filtration, 
capillarity and condensations was offset by a good vertical ventilation, which has also been 
an easy way for the pigeons to get inside the building and make their nests. 
It is important to remember that the walls themselves have no system to keep water from 
going up by capillarity from the ground. The inside of the tower is whitewashed, but has 
stains of various colours, caused by fungi, moss and mould. 
Through the stairs of the tower we have access to the flat deck of the quadrangular cintell. 
The deck has no sinks , the slope carries the water to a drain embedded in a perimetral wall, 
and it drops down through the façad, causing moulding in the inside of the cintell. 
The deck is finished in brick. A part of it belongs to the neighbour building number 7, and it 
has been treated with waterproofing paint. In the rest of the deck we can see some remains 
of waterproofing paint over the bricks. The perimetral wall has no watertables and it is 20 cm 
high. 
In the south façade, before the door that leads to the cintell, we can see a good layer of lime 
on the wall. 
The outside walls of the cintell and the tower are a all a minimum of 60 cm high. In the cintell 
we can find a nave with marès barrel vault, 5,5 m high. One of the walls is affected with 
moulding in the top area, right below the vault. 
From this point, it is important to say that the floorings are each at one particular level, with 
differences of 50 cm between them: in the past, builders would not dig on a hard material. 
The enclosures of the cintell are made of stone and mortar or of marès ashlar walls. Stone 
and mortar is usually for non bearing walls, and marès ashlar walls for bearing walls. The 
stone and mortar walls were used to recycle debri material 
Back to where we were before, we can find in the hall nave a way that leads us to the inside 
of the mill tower, a passage leading to the central nave and gives access to the north naves 
of the cintell. This central nave has only 1,86 m of free height at its highest point, with a 
marès barrel vault which changes the direction of the load of the other vaults in the ground 
floor (it unloads onto the wall of the mill tower and in the outside wall of the cintell. 
In the hall nave we can also see the stairs that lead to the mezzanine floor: it passes through 
a 25 cm bearing wall, and in the wall passage we can see how the lintel is broken. It is 
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currently badly shored, and so it has been communicated to the property to improve this 
shoring of the hole, as the prop lies on a stair slab made of 10 cm-wide marès pieces. 
Going back across the central nave, we reach the two naves of the north zone. These two 
naves share the barrel vault, which lies on the outside wall of the cintell made of marès 
ashlars and buttresses. On the other side, it lies on the tower wall and a marès ashlar wall. 
This nave is transversally divided in two by a wall of marès pieces. The first one has a 
wooden beams intermediate waffle with crosses, 5 cm-wide marès pieces and a 
compression layer. This waffle is presented with abiotic agent attacks,  and degradation os 
the beam ends because of the humidity, as they are embedded in the exterior wall. In this 
nave, the current owner has opened two windows to improve ventilation and help eliminating 
humidity of the exterior wall facing number 13, Sa Bolla street 
There is no dividing waffle in the other nave: ti is 5,24 m high and is whitewashed all over. If 
we go up the stairs, we will find the mezzanine floor, which is composed of two areas: one 
over the central nave vault and the other over the wooden beam waffle that divides the north 
zone nave. The two areas are at different levels. The owner jabbed the lime crust of the vault 
with the hoe. There is moss due to the humidity. The owner has also opened a window in the 
exterior wall facing number 13, Sa Bolla street. 
The building in number 9, Sa Bolla street and the one in number 13 are communicated 
through a passage in the hall: this could be done because they both belonged to the same 
owner. In fact, there was only one bathroom for the two buildings. 
The outside enclosures face the site in number 13 Sa Bolla street in the E side, and the site 
in number 23, Dalt ses Penyes square in the N side (the future small square). 
The north side outside wall, as has already been mentioned, has a series of buttresses made 
of marès pieces. 
 
Building in 13, Sa Bolla street 
 
This building's façade is in line with the street. It has a ground floor and a first floor. 
The façade faces Sa Bolla street, it is placed between dividing walls, and has a small 
gardening plot in the back. 
The façade of Sa Bolla street has two accesses: through a side door with two steps (it hides 
the stairs that lead to the house in the first floor) or the garage door in the ground floor. 
The ground floor is a garage, and we can access the mill by a passage through a 60 cm wall, 
and with a change of level of 1,24 m. 
The garage ceiling structure is made with wooden beams with crosses, 5 cm-wide marès 
pieces and a compression layer. The beams and wooden crosses are slightly damaged in 
their fixed ends due to humidity. The beams lay on their central part on an archway which is 
not visibly damaged. However, we assume that it would not be possible to keep it with the 
increase in load, due to its geometrical imperfection. Half through the span of the beams, 
there are two of these same beams put together to form a mullion. 
The beams are recovered with a layer of lime, which partly protects them but makes it more 
difficult for us to spot the possible injuries. The beams of the outside part lay on the dividing 
wall and on the wall of the staircase that leads to the first floor. 
The staircase which leads to the residence is 1 m wide, and its top landing is split. When we 
arrive to the residence, we can see two rooms: a bedroom and a living room. Only the 
bedroom has a window facing Sa Bolla street. In the living room there is a fireplace. The 
inside partition walls are thatched and plastered, and the outside enclosures are made of 
marès ashlars. The deck is sloped and gabled: the slope is caused by the wooden beams. 
30% over them there are 5 cm-wide marès pieces crosses and mortared arabic tiles. One of 
the eaves dewaters on the neighbour's flat deck. 
There is no false ceiling, so we can wee the wooden beams, which have already been partly 
restored (a layer of lime was removed). They show light biotic attacks and degradation in 
their fixed parts. The deck beams lay on the marès ashlar wall of the mill cintell and in the 
façade. All the walls are whitewashed. 
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In the north façade, which faces the small gardening plot, we can find the kitchen and the 
bathroom. The kitchen was not yet connected to the water works system, and ran on wood. 
The bathroom was built in the 1970s with concrete block enclosures. The residence had a 
terrace from where the water in the tank could be pulled. This terrace's structure has now 
collapsed. The wooden beams of the ceiling structure and of the kitchen floor shoe biotic 
attacks combined with rot on their fixed ends. We can see how the beams were reinforced, 
increassing the embedments. This area being heavily affected by many pathologies, it will be 
deconstructed. 
Looking closely at the roof from the flat deck of the mill cintell, we can see that it is in a very 
poor state. Many roof tiles are broken, most of them are loose and there is very little left of 
the repairs that were done with auto-protected metallic waterproofing fabric. 
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1.2.4 SISTEMA CONSTRUCTIU ACTUAL 
 
Edifici Carrer de Sa bolla 9, “Moli de Sa Bolla” 
 
-Fonamentacions: 
La manca d‟un estudi geotècnic no ens ajuda alhora de parlar del sistema constructiu. En els 
solars veïns no s‟ha realitzat cap estudi geotècnic. Podem consultar les dades d‟un realitzat 
al mateix nucli antic d‟Alaior a  uns  350m . Segons l‟enciclopèdia de Menorca el sòl és del 
juràssic superior i cretaci, i de roques carbonatades més concretament Calcarenites. Fàcies 
de lagoon. L‟estrat que s‟observa mirant l‟interior de la cisterna, és roca de marès. El nom de 
la zona també ens proporciona informació “Dalt ses penyes”. Suposem que aquest nom es 
va posar per la duresa del terreny.  
De la visita d‟un molí restaurat des Cós d‟Alaior i de parlar amb els propietaris, em van 
indicar que es varen trobar una fonamentació realitzada amb cantons de marès de pla a sota 
dels murs.  
Suposem que a sota dels murs de càrrega  hi ha una transmissió de les carregues a través 
de 3  filades de cantons de rei de marès (80cmx40cmx25cm) de pla a sobre la roca de 
marès. Amb juntes de morter de calç. 
 
-Murs de càrrega : 
Un bon nombre de trams del mur envolvent ja sigui realitzat amb un sistema constructiu o 
altre son estructurals. 
La majoria dels murs de carrega son de cantons de marès  de (33X33x60cm) aparellats a 
trencajunt de cantell. Formant un mur de 0,66m de gruix aproximadament.   Ara bé hi ha  
una volta que descansa sobre un mur de pedra i morter. 
El mur de pedra i morter estan realitzats amb pedres sense tenir cap selecció prèvia i fins i 
tot s‟utilitzaven restes de runa. Aquest tipus de mur requeria una gran quantitat de morter de 
calç per fer les juntes.  La baixa uniformitat de l‟acabat de mur feia imprescindible revestir-ho 
amb morter de calç. 
Parets no estructurals 
Les parets no estructurals  es van realitzar majoritàriament amb murs de pedra i morter, ja 
que els servia per utilitzar la runa per paredar.  
En algunes divisions també s‟utilitza el mur de cantons de marès de aparellats de cantell a 
trencajunta amb junta de morter de calç. 
 
-Particions horitzontals: 
Voltes de canó o de mig punt realitzades amb cantons de pam.  El ronyo de la volta es va 
realitzar amb runa i morter de calç. En canvi el carcanyol és va reomplir de cascots.  
Forjats de bigues de fusta de pi encastades en el mur  amb travessers de fusta a sobre 
quarts de marès  i acabat amb una capa de compressió de morter de calç. 
El forjat de la coberta de la torre de molí està realitzat amb bigues de formigó armat 
(possiblement aluminós)  encastades en el mur de la torre amb quarts de marès de teuler i 
acabat amb rasilla presa amb morter de calç, sense capa de compressió. 
 
-Acabats: 
Els paviments escollits eren rajoles d‟argila cuita preses amb morter de calç  
i en alguns casos tant sols una fina capa de morter de calç pintat. 
La cara exterior de l‟envolvent es revestia amb una capa de morter de calç per donar 
impermeabilitat. L‟acabat final tant de paraments exteriors com interior tradicionalment era el 
pintat amb calç. 
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-Escala: 
L‟escala es realitzava amb parets de carrega i  llit de cantons de terç  ( 80X 40X7cm) . Per 
tant l‟escala originava a sota un espai buit.  A sobre dels cantons de terç si col·locava 
l‟acabat. 
 
-Coberta: 
A sobre del carcanyol de les voltes es realitzava una estesa d‟ àrid fi per regularitzar i ajudar 
a donar la pendent, a sobre d‟aquesta s‟anaven col·locant les rasilles preses amb morter de 
calç.  La pendent portava l‟aigua fins a l‟exterior de la coberta on per orificis en el mur 
perimetral descendia pel tancament. 
 
Edifici Carrer de sa Bolla, 13 
 
-Fonamentacions: 
La manca d‟un estudi geotècnic no ens ajuda alhora de parlar del sistema constructiu. En els 
solars veïns no s‟ha realitzat cap estudi geotècnic. Podem consultar les dades d‟un realitzat 
al mateix nucli antic d‟Alaior a  uns  350m . Segons l‟enciclopèdia de Menorca el sòl és del 
juràssic superior i cretaci, i de roques carbonatades, més concretament calcarenites. Fàcies 
de lagoon. L‟estrat que s‟observa mirant l‟interior de la cisterna, és roca de marès. El nom de 
la zona també ens proporciona informació “Dalt ses penyes”. Suposem que aquest nom es 
va posar per la duresa del terreny.  
La fonamentació estava realitzada amb cantons de marès de pla a sota dels murs.  
Suposem que a sota dels murs de carrega  hi ha una transmissió de les carregues a través 
de 3  filades de cantons de marès (80cm x 40 cm i 21 de gruix) de pla a sobre la roca de 
marès. Amb juntes de morter de calç. 
 
-Murs de càrrega: 
Els murs de carrega  propis de l‟edifici són de cantons de marès  de gruix de rei  (80 x 40 i 
25 de gruix ) aparellats a trencajunt de cantell.  
L‟edifici comparteix un mur  (de cantons de marès  de pam (80 x 40 i 21 de gruix ) aparellats 
a trencajunt de cantell. Formant un mur de 0,66 m de gruix ) del molí  com a paret de 
càrrega de l‟embigat de la coberta, que també descansa a la façana del carrer de sa Bolla. 
 
-Parets no estructurals: 
Les parets no estructurals es va realitzar amb muntants de fusta i canyissada horitzontal 
enguixada. 
 
-Particions horitzontals: 
Forjats de bigues de fusta de pi encastades en el mur  amb travessers de fusta a sobre 
quarts de marès  i  capa de compressió. En la planta baixa les bigues descansen en un arc 
de peces de marès,  també podem observar com es van col·locar dues bigues de reforç 
partint la llum resultant. 
Forjats de bigues de formigó armat encastades en el mur amb revoltons de formigó. 
 
-Acabats: 
Els paviments escollits eren rajoles d‟argila cuita preses amb morter de calç  
i en alguns casos tant sols una fina capa de morter de calç pintat. 
La cara exterior de l‟envolvent es revestia amb una capa de morter de calç per donar 
impermeabilitat. L‟acabat final tant de paraments exteriors com interior tradicionalment era el 
pintat amb calç. 
 
-Coberta: 
La coberta és inclinada a dues aigües amb 30 % de pendent realitzada  amb teula àrab 
sobre quarts de marès travessers i bigues de fusta. La pendent l‟originen les mateixes 
bigues.  En la coberta les teules amorterades només són les dels extrems.    
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Coberta plana  no transitable acabada amb rasilla,  2 % de pendent. 
 
-Escala: 
L‟escala es realitzava amb parets de carrega i  llit de cantons de terç  ( 80 x 40 x 7cm) . Per 
tant, l‟escala originava a sota un espai buit.  A sobre dels cantons de terç s‟hi col·locava 
l‟acabat. 

 

 
1.2.5 RECULL FOTOGRÁFIC ESTAT ACTUAL 
 
 
   FOTO 1.7 Façana carrer de sa Bolla                FOTO 1.8Arc catalogat d‟entrada al molí 

 
FOTO 1.9 Vista del pati catalogat d‟entrada               
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FOTO 1.10 Vista dels contraforts                                    FOTO 1.11 Vista dels contraforts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOTO 1.12 Façana interior edifici carrer de sa Bolla,13. Podem veure com està en estat 
ruïnós 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 1.13 Escala de caragol de pujada a la torre. 
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FOTO 1.14Nau entrada al molí amb volta           FOTO 1.15Nau entrada al molí amb volta 
 de canó de Marès i escala d‟accés a l‟altell          de canó de Marès  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 1.16 Volta de  canó de marès de la nau nord     
del molí, vista des de sobre el forjat de la planta altell   

 
 
 

 
FOTO 1.17 Mur de cantons de marès en nau nord     
que la parteix en dos. 
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FOTO 1.18 Bigues de fusta forjat FOTO 1.19 Divisòria interior planta primera 
Inclinat amb calç repicada                     edifici sa bolla 13 realitzada amb canyís 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FOTO 1.20 Bigues de fusta emblanquinades, sostre planta baixa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 1.21 Coberta cintell molí                 FOTO 1.22 Coberta teula àrab que desaigua 
                                                                          a la coberta plana del veí 
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FOTO 1.23 Entrada a la nau rebedor des de pati d‟entrada catalogat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 1.24 Mur de marès sota el forjat intermig de la nau nord. 
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1.2.6 VALORACIÓ PATRIMONIAL DELS EDIFICIS 
 
Edifici carrer de sa Bolla, 9 “ Es molí de sa Bolla” 

 
Taula 1.2 Evaluació valors instrumentals edifici carrer de sa Bolla9 

Valors instrumentals Baix Mitjà Elevat

Valor arquitectònic actual X

Valor urbanístic X

Valor econòmic (realció cost benefici) X

Valor ecològic( adequació sostenible) X

 
Taula 1.3 Evaluació valors significatius edifici carrer de sa Bolla 9 

 
 
 
Edifici Carrer de sa Bolla, 13 
 
Taula 1.4 Evaluació valors instrumentals edifici carrer de sa Bolla 13 
 

Valors instrumentals Baix Mitjà Elevat

Valor arquitectònic actual X

Valor urbanístic X

Valor econòmic (relació cost benefici) X

Valor ecològic( adequació sostenible) X

 
Taula 1.5 Evaluació valors significatius edifici carrer de sa Bolla 13 

 
 
 

Valors significatius Baix Mitjà Elevat

Valor sentimental X

Valor icònic       X

Valor d'identitat X

Valor documental X

Valor arquitectonic-històric X

Valor històric X

Valor antropològic X

Valors significatius Baix Mitjà Elevat

Valor sentimental X

Valor icònic       X

Valor d'identitat X

Valor documental X

Valor arquitectonic-històric X

Valor històric X

Valor antropològic X
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1.2.7 ANÀLISI DE LESIONS 
 
Les lesions particulars estan localitzades en els plànols pel seu codi. Les que afecten més 
generalment poden localitzar-se pel simbolisme. 

 
CODI DE LA LESIÓ: L001    
                                                        
FOTOGRAFIA 1.25: 

 
 
LOCALITZACIÓ: Part superior de la volta de canó de la nau sud  
 
DESCRIPCIÓ: Taca de diferents tonalitats en la volta de marès.  
 
CAUSA DE LA LESIÓ: Els moho és la causa, Aquests necessiten un grau d‟humitat elevat i 
temperatures baixes, normalment solen sorgir en ponts tèrmics. En canvi, en aquest cas, 
ens trobem que la humitat interior és l‟atmosfèrica, ja que no hi ha finestres en els forats del 
mur exterior.   
Les diferents tonalitats de colors negrosos i verdosos ens ensenyen que  al llarg del temps 
han existit períodes en que s‟hi han donat les condicions idònies per als fongs i d‟altres en 
que la humitat ha baixat i aquests han mort. Suposem que al llarg dels anys s‟han anat 
produint temperatures superficials i humitats relatives en la volta  que han ocasionat 
rosades. Per tant, és una lesió que ja fa temps que està present.  
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
Sobre la lesió: 
Netejar amb aigua i detergent abundantment i ben assecar seguidament, un cop eliminats 
els fongs, es realitzarà el buixardat de la volta, deixant el marès vist. Per donar un grau més 
elevat de protecció seguidament s‟aplicarà a la volta una pintura incolora mineralitzadora 
antimoho. 
Sobre la causa: 
Hem de garantir que no es donin les condicions idònies pels fongs. No convenen 
temperatures baixes ni humitats elevades. Per aquest fet col·locarem finestres en les 
obertures del mur i  col·locarem  un equip de climatització per regular la temperatura i  la 
humitat interior. Intentarem mantenir el nivell d‟humitat interior a l‟hivern entre 30-50%  i 
menys del 60% a l‟estiu. 
 
RECOMANACIONS: Algunes persones poden ser al·lèrgiques a les espores de fongs, és 
per això que es recomanable l‟ús de EPIS.  
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1.2.7 ANALYSIS OF INJURIES 
 
Particular injuries are indicated on the plans by their codes. The ones that affect more 
general areas can be identified by the symbols. 
 
INJURY CODE: L001 
 
LOCATION: Upper part of the barrel vault of the south nave. 
 
DESCRIPTION: Stain on the marès vault caused by fungi. The different tonalities of blackish 
and greenish colours show that there have been periods of time in which the conditions were 
ideal for fungi, an other periods where humidity has decreased and they have died. It is 
therefore an old injury. 
 
CAUSE OF THE INJURY: Fungi need a high rate of humidity and low temperature: they 
usually grow in thermal bridges. However, in this case, the humidity of the inside comes from 
the environment, as there are no windows on the gaps of the outside wall. Over the years, 
superficial temperatures and relative humidities of the vault caused dew. The stains of fungi 
appear more often on the vaults than on the vertical enclosures, because there is less 
natural ventilation. 
 
DUE INTERVENTION: 
On the injury: 
Wash thoroughly with water and detergent and dry it out right after. Once fungi are 
eliminated, we will proceed to the bushhammering of the vault, leaving the marès exposed. 
To protect it to a higher level, we will apply a colourless mineralising anti-mould paint to the 
vault. 
On the cause: 
We have to guarantee that the ideal conditions for fungi are not fulfilled: low temperatures 
and high humidity are not convenient. We will therefore place windows in the gaps of the 
wall, and an air-conditioning device in order to balance inside temperature and humidity. We 
will try to mantain inside humidity between 30-50%, and under 60% in the summer. 
 
SUGGESTIONS: Some people can show allergic reactions to fungi spores. The use of EPIS 
is therefore advisable. 
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CODI DE LA LESIÓ:L002         
                                                  
FOTOGRAFIA 1.26: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALITZACIÓ:  Façana carrer de sa Bolla del Molí 
 
DESCRIPCIÓ:La calç del parament exterior ha anat desapareixent amb el temps. 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: El deteriorament de la calç és deu a l‟acció del vent i la pluja, la calç 
requereix repintat anual i no s‟ha efectuat recentment. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR: Rascat amb espàtula de la pintura de calç existent amb 
l‟objectiu de fer caure les zones despreses i deteriorades, es mantindrà la crosta per raons 
estètiques. Finalment es repintarà amb tres mans de calç apagada, aplicada amb brotxa. 
 
RECOMANACIONS: 
Seguir les indicacions del plec de condicions tècniques i de l‟estudi de seguretat. 
 

 
LOCATION: Sa Bolla street façade of the mill. 
 
DESCRIPTION: The lime on the exterior wall has slowly disappeared over the years. 
 
CAUSE OF THE INJURY: The deterioration of the lime is caused by wind and rain. Lime 
requires an annual repainting which has not been applied recently. 
 
DUE INTERVENTION: Scratching of the detached and deteriorated areas of the lime paint 
with a spatula. The crust will be kept for esthetical reasons. Finally, we will repaint it with two 
layers of slaked lime. 
 
SUGGESTIONS: Follow the indications of the technical conditions document and the 
security study. 
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CODI DE LA LESIÓ: L003                       
                                  
FOTOGRAFIA1.27: 

 
 
LOCALITZACIÓ:Volta de canó del costat nord. 
 
DESCRIPCIÓ: Presència de taques verdes en tota  la volta de canó del costat nord. Aquesta 
volta fou buixardada pel propietari fa 5 anys.  
 
CAUSA DE LA LESIÓ: Les taques es deuen a la  presència de fongs. En la volta es 
reuneixen les condicions adequades per a ells: humitat elevada i temperatura baixa. El fet 
que sigui la nau nord, que rep menys hores d‟insolació i que la humitat interior sigui 
l‟ambiental provoca condensacions. Podem veure que just al costat de la finestra hi ha una 
densitat de fongs major. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR: 
Sobre la lesió: Netejant amb aigua i detergent abundantment i ben sacar, seguidament 
s‟aplicarà a la volta una pintura incolora mineralitzadora antimoho. 
Sobre la causa: Hem de garantir que no es donin les condicions idònies per als fongs, no 
convenen temperatures baixes ni humitats elevades. Per aquest fet col·locarem  finestres en 
les obertures del mur, i col·locarem  un equip de climatització per regular temperatura i  
humitat interior. Intentarem mantenir el nivell d‟humitat interior a l‟hivern entre 30-50%  i 
menys del 60% a l‟estiu. 
 
RECOMANACIONS: Algunes persones poden ser al·lèrgiques a les espores de fongs, es 
per això que és recomanable l‟ús de EPIS, amb proteccions com poden ser mascareta 
guants i roba no reutilitzable, per no escampar les espores. 
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INJURY CODE: L003 
 
LOCATION: Barrel vault of the north side. 
 
DESCRIPTION: Presence of fungi all across the barrel vault of the north side. This vault was 
bushhammered by the owner 5 years ago. Since then a colony has grown. 
 
CAUSE OF THE INJURY: Presence of fungi is due to ideal conditions for them: high 
humidity and low temperature. This north side nave receives less insolation and the inside 
humidity comes from the environment: this causes condensations. Right by the window we 
can see a higher density of fungi. 
 
DUE INTERVENTION:  
On the injury: Wash thoroughly with water and detergent, then dry out. We will then apply 
colourless mineralising anti-mould paint on the vault. 
On the cause: We have to guarantee that ideal conditions for fungi are not fulfilled: low 
temperatures and high humidity are not convenient. We will therefore place windows in the 
gaps of the wall, and an air-conditioning device in order to balance inside temperature and 
humidity. We will try to mantain inside humidity between 30-50%, and under 60% in the 
summer. 
 
SUGGESTIONS: Some people can show allergic reactions to fungi spores. The use of EPIS 
is therefore advisable, with protection measures such as non-reusable masks, gloves and 
clothing, so the spores are not scattered. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rehabilitació des molí de sa Bolla per convertir-lo en alberg 40 

CODI DE LA LESIÓ: L004                
                                         
FOTOGRAFIA 1.28: 

 
 
LOCALITZACIÓ: Volta de canó, costat sud 
 
DESCRIPCIÓ: Taca fosca  en el mur de tancament de la nau del costat sud. En la taca 
inclús podem veure que algunes gotes  han descendit per la superfície interior. Just pel 
darrera de  la zona on s‟ha  produït la filtració hi ha un conducte d‟extracció de fums de la 
cuina que arriba fins a la coberta i  esta únicament protegit de l‟aigua de pluja amb les 
típiques 4 teules de coronació. 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: La taca és d‟humitats.  Es deu a filtracions d‟aigua de pluja que 
s‟introdueixen pel fumeral de la cuina, descendeixen per l‟interior i acaben filtrant-se pels  
porus  fins a l‟interior de la nau. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
Sobre la causa: S‟ha decidit enderrocar la part de l‟edifici que està just per darrera del mur, 
per les nombroses lesions de caire greu, que fan inviable el seu tractament. Eliminada la 
causa del problema, s‟ha previst tornar a aixecar aquesta part d‟obra nova. 
Sobre la lesió: s‟eliminarà la capa de pintura de calç existent deixant el marès vist, 
posteriorment s‟arrebossarà amb morter cola, es col·locarà la tela Coversec que deixa 
passar la humitat però no les eflorescències  i es tornarà a realitzar un arrebossat amb 
morter cola. Finalment es donarà un arrebossat de morter de calç pintat amb pintura plàstica 
transpirable antimoho. Així permetrem que el mur sigui transpirable. 
 
RECOMANACIONS: 
Seguir les indicacions del plec de condicions tècniques i de l‟estudi de seguretat. 
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INJURY CODE: L004 
 
LOCATION: Barrel vault, south side. 
 
DESCRIPTION: Humidity stain on the enclosure wall of the south side nave. We can even 
see some water drops that have ran down through the inside surface of the stain. Right 
behind the filtration zone, there is a smoke extraction airway from the kitchen to the deck, 
which is only protected by the typical 4 roof tiles from the rain water. 
 
CAUSE OF THE INJURY: The humidity stain is caused by rain water filtrations which get in 
through the kitchen chimney, run down through the inside and end up filtering through the 
porus to the inside of the nave. 
 
DUE INTERVENTION:  
On the cause: It has been decided to demolish the part of the building that lays just behind 
the wall, because of the many heavy injuries on it that make it impossible to recover. Once 
the cause of the problem is eliminated, we will rebuild this part anew. 
On the injury: Eliminate the layer of lime paint, leaving the marès exposed, and then paint it 
with adhesive mortar rendering, place Coversec fabric which lets humidity through but not 
efflorescence, and cover again with adhesive mortar rendering. Finally, paint with lime mortar 
rendering with two layers of lime. This will keep the wall transpirable. 
 
SUGGESTIONS: Follow the directions of the technical conditions document and the security 
study. 
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CODI DE LA LESIÓ: L005                
                                       
FOTOGRAFIA1.29: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALITZACIÓ: Coberta plana de la torre del molí 
 
DESCRIPCIÓ:  Per la utilització del mateix tipus de bigues en edificis dels anys 1896-1940, 
suposem que es va executar aquest forjat, aproximadament l‟any 1950. Coincidint amb  la 
caiguda de les aspes del molí. 
El forjat de la coberta està format per embigat de bigues de formigó armat de secció 
rectangular,  tauler de quarts de marès, capa de pressa a sobre i acabat de rasilla. 
Les bigues presenten esquerdes i despreniments de trossos de formigó.  Les esquerdes en 
les bigues són longitudinals en el sentit de les barres. S‟observa que en la majoria de 
biguetes les esquerdes estan més presents en les barres a compressió que a tracció 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: La causa és clara, les biguetes d‟una coberta dels anys 1950 estan 
totalment carbonatades, el formigó que recobreix les armadures ha  deixat de protegir-les de 
la corrosió. El formigó actualment té una alcalinitat més baixa de 9,5.  La desprotecció de les 
armadures i el fet que siguin bigues d‟una coberta, on hi ha un grau d‟humitat elevat ha 
produït la corrosió de les barres amb el conseqüent augment del volum de l‟acer, esquerdes 
i despreniments del formigó. La corrosió afecta més a les armadures de compressió pel fet 
que reben més humitat de la coberta. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
La intervenció més adient, per l‟estat en que es troben les biguetes i la decisió de baixar la 
cota del forjat en el  projecte d‟intervenció, és deconstruir el forjat.  No és recuperable. 
Intervenció sobre la causa: 
Amb les noves normatives tenim més protecció de les armadures enfront la corrosió, les 
exigències mínimes de recobriments han augmentat, i hem de tenir present que tot té un 
període de durabilitat. La carbonatació és un fet natural  que està molt present alhora de 
dissenyar les seccions.  
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RECOMANACIONS: 
S‟hauria d‟apuntalar el forjat correctament com a mesura preventiva fins que sigui 
deconstruit, tot i que no hi són presents esquerdes transversals, que indicarien que les 
bigues s‟han seccionat. 
 
 
INJURY CODE: L005 
 
LOCATION: Flat deck of the mill tower. 
 
DESCRIPTION: This deck was placed when the mill tower deck was removed. The mill 
stopped working in 1920. Judging by the rectangular section of the beams and the use of the 
same kind of beams in buildings made between 1896 and 1940, we assume that the 
machinery and the deck were removed the same year that the mill stopped working, and the 
deck was placed right away. 
The deck structure is made of a framework of rectangular section reinforced concrete beams, 
5 cm-wide marès pieces, a compression layer on top and finished with brick. 
The beams show cracks and detachment of concrete pieces. The cracks on the beams are 
longitudinal in the sense of the bars. In most of the I-joists, the cracks appear on the bars 
more in compression than in traction. 
 
CAUSE OF THE INJURY: Its cause is clear: the I-joists of a 1920 deck are completely 
carbonated, the concrete that covers the frame is no longer protecting them from corrosion. 
The concrete alkalinity is now lower than 9,5. The lack of protection of the frames and the 
fact that they are deck beams, where the humidity rate is high, has caused corrosion on the 
bars with the subsequent rise in volume of the steel, cracks and concrete detachments. 
Corrosion is higher in compression frames because they receive more humidity from the 
deck. 
 
DUE INTERVENTION: 
The most accurate intervention, judging by the state of the beams and the decision of 
lowering the frame level in the intervention project, is to rebuild the frame. It is not 
recoverable. 
Intervention on the cause:  
With the new regulations, we have more protection on the frames against corrosion. The 
minimum requirements of coatings are now higher, and we have to take into account that 
every element has a durability period. Carbonation is a natural process which is very relevant 
in section design. 
 
SUGGESTIONS: 
The frame would have to be braced as a preventive measure until it is rebuilt, although there 
are no transversal cracks, which would indicate that the beams are severed. 
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CODI DE LA LESIÓ: L006                                                        
 
FOTOGRAFIA1.30: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALITZACIÓ: Part posterior (costat nord)  edifici carrer de sa Bolla, 13 
 
DESCRIPCIÓ: Podem observar com les bigues de fusta d‟aquesta part de l‟edifici presenten 
tot d‟orificis  d‟entre 1-1,5 mm. 
Veiem que els encastaments en el mur ja van ser reforçats. 
Hem de dir que la humitat interior és l‟ambiental ja que de les finestres que protegien els 
buits del mur només en queda els bastiments.  
Contrasta amb el bon estat de les bigues del costat sud. 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: El reforç de l‟encastament  es va fer degut a l‟atac de fongs de 
podriment que varen trobar les condicions idònies d‟humitat i temperatura en l‟encastament  
Els agents xilòfags són la causa del petits orificis, han arribat a tal nivell d‟afectació pel fet 
que l‟edifici ha estat deshabitat durant molts anys. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
Actuar en les bigues per conservar-les no és viable, presenten un grau massa elevat d‟atac 
per agents biòtics i han perdut massa secció, estèticament no aporten res. Per tant, les 
considerem no recuperables.  
Com ja hem dit, aquesta part de l‟edifici ha de ser deconstruïda i construïda d‟obra nova. 
 
 
RECOMANACIONS: 
Es recomana realitzar un tractament curatiu del  corc en tota la resta de la fusta que s‟hagi 
de mantenir. I exigir tractament preventiu en tota la que s‟hagi de col·locar. 
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INJURY CODE: L006 
 
LOCATION: Rear part (north side) 13, Sa Bolla street building. 
 
DESCRIPTION: The wooden beams of this building show a series of holes about 1-1,5 mm 
wide. 
The fixed ends on the wall were already reinforced. 
Inside humidity is environmental because there is only the framework left of the windows that 
sheltered the wall gaps. 
This contrasts with the good state of the south side beams. 
 
CAUSE OF THE INJURY: The reinforcement of the fixed ends due to the attack of fungi. The 
xilophage insects have reached such high level of penetration because the building has been 
uninhabited for so many years. 
 
DUE INTERVENTION: 
It is not viable to work on the beams to preserve them; they show too much biotic attack and 
have lost too much section, they do not contribute esthetically. We therefore consider them 
unrecoverable. 
As we have stated, this part of the building has to be deconstructed and rebuilt anew. 
 
SUGGESTIONS: 
We recommend doing a healing treatment against woodworm in all the wood that has to be 
kept, and request a preventive treatment on all the new placed wood. 
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CODI DE LA LESIÓ: L007             
                                            
FOTOGRAFIA 1.31: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALITZACIÓ: Particions interiors planta 1a,  edifici carrer de sa Bolla, 13 
 
DESCRIPCIÓ: Lesió només present puntualment. Podem observar com les particions 
estaven realitzades amb estructura de malla de canyís i arrebossat de guix en les dues 
cares.  El que observem és un despreniment  de l‟arrebossat de guix que ha deixat la malla 
de canyís visible. 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: 
La causa de la lesió és la següent: Just al davant de la lesió a uns 2 m en línia recta 
horitzontal hi ha un buit a la façana on actualment només hi queda el bastiment d‟una 
finestra. Si es té en compte que la finestra té orientació nord i el vent predominant a 
Menorca és del nord, sovint amb gran virulència, podríem explicar la causa de la lesió pel fet 
que el guix  és mullat per l‟aigua de pluja quan plou i fa prou vent del nord alhora. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
En el projecte d‟intervenció hi ha una reordenació dels espais d‟aquesta planta. Aquesta 
tipologia de particions no compleix amb el DB-HR, per tant, fa necessària la seva 
deconstrucció. 
 
Intervenció sobre la causa  
Podem reflexionar amb el fet que a Menorca  on l‟ambient és molt humit cada cop que 
haguem d‟utilitzar panells de cartró guix, els escollim resistents a l‟ humitat  
 
RECOMANACIONS: 
Per operacions d‟enderroc seguir totes les indicacions del plec de condicions i l‟estudi de 
seguretat. 
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CODI DE LA LESIÓ: L008      
                                                   
FOTOGRAFIA1.32:                                        FOTOGRAFIA1.33: 
 

 
 
LOCALITZACIÓ: Escala de pujar a la torre del molí.  
 
DESCRIPCIÓ: Excrements àcids de coloms sobre el marès (pedra calcària) que ocasiona 
una abrasió de les superfícies.  
 
CAUSA DE LA LESIÓ: Segons un estudi realitzat pel CSIC, l‟acumulació d‟excrements de 
coloms i l‟aigua  produeixen solucions salines que penetren en les porositats de les pedres, 
on acaben cristal·litzant i destruint la pedra, com més porosa sigui la pedra pitjor. La 
investigació ha descobert que contenen moltes de les sals que es troben freqüentment: 
clorurs sulfats oxalats o fòsfors. Les deposicions d‟aquestes aus contenen entre un 4% 
d‟aquestes sals solubles  i un 15% de pedretes.  
A més a més el PH dels excrements de coloms és d‟entre 5,5-8, per tant majoritàriament 
àcid, que ataca químicament el marès (d‟origen calcari, PH bàsic). 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR: S‟ha de realitzar una neteja de tots els excrements d‟ocells 
presents en el molí per evitar que continuï l‟atac químic al marès. S‟ha d‟impedir que els 
ocells puguin tornar a entrar. En les obertures de la torre si col·locaran reixes antiocells que 
permetin la ventilació. 
 
 
RECOMANACIONS: 
Utilitzar mascareta, roba no reutilitzable  i guants per la neteja dels excrements evitant tot 
contacte directe amb aquests.  S‟ha de ventilar abundantment la torre, un cop netejada 
d‟excrements, per afavorir la renovació d‟aire i que les espores presents marxin. 
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CODI DE LA LESIÓ: L009        
                                                 
FOTOGRAFIA 1.34: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALITZACIÓ: Particions interiors, edifici carrer de sa Bolla 13, planta primera. 
 
DESCRIPCIÓ: Fissures del tancament vertical.  
 
CAUSA DE LA LESIÓ: El tancament ha entrat en càrrega, no es va deixar junta entre el 
tancament i l‟embigat de fusta de la coberta que en flectar, ha fet treballar a compressió el 
mur i s‟ha fissurat en no estar preparat.  
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
En el projecte d‟intervenció hi ha una reordenació dels espais d‟aquesta planta. Aquesta 
tipologia de particions no compleix amb el DB-HR, per tant, fa necessària la seva 
deconstrucció. 
Intervenció sobre la causa  
Aquesta lesió ens pot servir per futures solucions de tancaments interiors no estructurals, cal 
deixar una junta entre aquests i l‟estructura horitzontal. 
 
 
RECOMANACIONS: 
Per operacions d‟enderroc seguir totes les indicacions del plec de condicions i l‟estudi de 
seguretat. 
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CODI DE LA LESIÓ:L010       
                                                 
FOTOGRAFIA1.35:                      FOTOGRAFIA1.36: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
LOCALITZACIÓ:  Llinda,  pas accés a planta altell. 
 
DESCRIPCIÓ: Podem veure com la llinda està totalment trencada. 
El mur on hi  ha la llinda és de cantons de marès e=25cm, rep les càrregues de dues voltes 
de canó de marès.  
No s‟han registrat augments de sobrecarregues  temporals importants.  
 
CAUSA DE LA LESIÓ: La peça de marès que treballa de llinda no està ben dimensionada, 
el marès treballa molt bé a compressió i malament a flexió. No ha pogut transmetre la 
càrrega que rebia de les voltes i del tram de mur superior als brancals. S‟ha romput per 
flexió. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
En el projecte es preveu substituir aquesta llinda per dos perfils metàl·lics units (perfils 
segons plànols). Per substituir la llinda es col·locaran anelles per poder retirar la llinda 
trencada amb seguretat i es col·locaran els dos perfils soldats. Per fer entrar en càrrega el 
nou tram de mur s‟utilitzarà ciment expansiu. Posteriorment es retiraran les anelles.  
 
RECOMANACIONS: 
Es recomana apuntalar fins al començament de les obres correctament ja que el puntal 
existent descansa sobre l‟escala d‟accés a l‟altell que està realitzada amb teuler de quarts 
de marès (no és resistent). 
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CODI DE LA LESIÓ: L011             
                                            
FOTOGRAFIA 1.37: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALITZACIÓ: Mitgera de‟s molí de sa Bolla.   
 
DESCRIPCIÓ: La calç del parament ha anat desapareixent amb el temps. 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: El deteriorament de la calç es deu a l‟acció del vent i la pluja, la calç 
requereix repintat anual i no s‟ha efectuat recentment. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR: Rascat amb espàtula de la pintura de calç existent amb 
l‟objectiu de fer caure les zones despreses i deteriorades i repintat amb dues mans de calç 
apagada. 
 
RECOMANACIONS: 
Per les operacions de pintat seguir totes les indicacions del plec de condicions i l‟estudi de 
seguretat. 
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CODI DE LA LESIÓ:L012        
                                                 
FOTOGRAFIA1.38: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALITZACIÓ: Façana edifici carrer de sa Bolla 13. 
 
DESCRIPCIÓ: La fotografia està realitzada al més d‟agost. 
La façana presenta deteriorament de la pintura de calç i  taques de color negre.  
 
CAUSA DE LA LESIÓ: El deteriorament de la calç es deu a l‟acció del vent i la pluja, la calç 
requereix repintat anual i no s‟ha efectuat recentment. 
Les taques negres a la presència de moho en la façana, que s‟ha desenvolupat degut a 
l‟existència de les condicions d‟humitat i temperatura adients durant els mesos d‟hivern. 
Actualment són negres perquè han mort. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
En el projecte d‟intervenció es preveu deixar el marès vist amb acabat buixardat, 
posteriorment s‟aplicaran dues mans de líquid mineralitzador i antimoho. 
 
RECOMANACIONS: 
Per les operacions de pintat seguir totes les indicacions del plec de condicions i l‟estudi de 
seguretat. 
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CODI DE LA LESIÓ: L013                                                        
FOTOGRAFIA1.39: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALITZACIÓ: Accés al molí  
 
DESCRIPCIÓ: Deteriorament de la part baixa del parament. 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: La causa de la lesió bàsicament és l‟aigua de pluja per filtració i no 
per capil·laritat.  
Va a parar al mur una vessant de la coberta de teula àrab que no disposa de canaló i llença 
l‟aigua des de 7m que, en impactar al terra, esquitxa el mur. Si ens hi fixem vorem que a 
mesura que l‟aigua cau de més amunt la taca arriba més amunt.  
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
Sobre la causa: Recollirem l‟aigua de la vessant de la coberta amb un canaló penjat, de 
coure.  
Sobre la lesió: es repicarà la superfície del mur per anar, segons projecte, posteriorment 
amb un aïllament tèrmic exterior. 
 
RECOMANACIONS: 
Seguir totes les indicacions del plec de condicions i l‟estudi de seguretat. 
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CODI DE LA LESIÓ: L014                        
                                 
FOTOGRAFIA1.40:                                          FOTOGRAFIA1.41: 
 

 
 
FOTOGRAFIA1.42: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALITZACIÓ: Coberta inclinada, edifici carrer de sa Bolla 13.  
 
DESCRIPCIÓ: Podem observar com els encastaments de les bigues de fusta de la coberta 
en el mur del molí presenten taques d‟humitats i deterioraments de la secció. En ser una 
coberta inclinada, a mesura que es van observant bigues més properes al carener i que, per 
tant, tenen el seu encastament més proper a la coberta plana del cintell del molí es pot 
veure que estan més afectades,  
 
CAUSA DE LA LESIÓ: La presència d‟humitats i la manca de ventilació permeten les 
condicions idònies per al desenvolupament de les espores de fongs de pudrició en els 
encastaments. Les bigues més properes al carener estan més afectades en els 
encastaments, per la major facilitat per la humitat provinent de la coberta plana del cintell per 
arribar-hi. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
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Sobre la causa: 
-Per reduir la humitat del mur realitzarem una nova coberta plana pel cintell del molí 
eliminant l‟actual per no sobrecarregar les voltes de canó de marès i evitant així que l‟aigua 
que es pugui filtrar arribi en forma d‟humitat als encastaments de les bigues de la coberta 
inclinada. Pujarem la impermeabilització pel muret perimetral fixant-la sota el trencaaigües.  
 
-En la coberta inclinada de teula àrab que aguanten les bigues, s‟ha previst eliminar les 
teules existents deixant a la vista els quarts de marès, es col·locarà una barrera antivapor,    
realitzarem una capa de compressió amb connectors roscats a les biguetes,  col·locarem 8 
cm d‟aïllament de poliestirè extruit, realitzarem una xapa de morter, es col·locarà la 
impermeabilització en planxes ONDULINE BAJO TEJA  i finalment col·locarem les noves 
teules (tot segons detalls dels plànols). En el punt crític d‟unió de la coberta inclinada amb el 
parament, fixarem  una banda impermeabilitzant autoprotegida mineral que arribarà a 30 cm 
per sobre de les teules, , i que cavalcarà a sobre de dues teules. En el mur del cintell es 
repicarà la superfície per embeguir la tela, finalment s‟arrebossarà amb morter de calç. 
 
Sobre la lesió. 
-En les bigues amb caps amb un atac lleu. Buidarem l‟encastament del mur, realitzarem un 
assecat de la biga, aplicarem tractaments curatius superficials i protegirem l‟encastament 
futur amb una làmina EEPS. 
En les bigues amb caps no recuperables, tallarem la zona afectada per fongs de podriment i 
substituirem el tram amb un nou cap de fusta de qualitats semblants, adherida amb adhesiu 
de resines epòxiques i cosida a la biga existent amb dues barres a 45° de fibra de vidre.  
Ens decantem per aquesta solució per l‟elevat cost d‟altres solucions com podria ser la 
reconstrucció del cap amb resines epòxiques. 
 
 
 
RECOMANACIONS: 
Seguir totes les indicacions del plec de condicions i l‟estudi de seguretat. 
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CODI DE LA LESIÓ: L015                  
                                       
FOTOGRAFIA 1.43: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALITZACIÓ: Divisòria nau nord. 
 
DESCRIPCIÓ: Taca verda en la part baixa del mur 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: La taca verda esta produïda per moho. S‟hi ha establit una colònia  ja 
que es reuneixen les condicions adequades per a ells. Humitat elevada i temperatura baixa. 
S‟han produït condensacions en el mur. En la part baixa del mur s‟hi afegeixen humitats per 
capil·laritat provinents del terra i la major complicació de la ventilació natural. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR: 
Sobre la lesió: No cal que actuem sobre la lesió ja que segons el projecte d‟intervenció 
aquest tancament s‟haurà de deconstruir. 
-Sobre la causa: Hem de garantir que no es donin les condicions idònies per als fongs, no 
convenen temperatures baixes ni humitats elevades. Per aquest fet col·locarem finestres en 
les obertures del mur, i col·locarem  un equip de climatització per regular temperatura i  
humitat interior. Intentarem mantenir el nivell d‟humitat interior a l‟hivern entre 30-50% i  
menys del 60% a l‟estiu. 
 
RECOMANACIONS 
Algunes persones poden ser al·lèrgiques a les espores de fongs, es per això que és 
recomanable l‟ús de EPIS, amb proteccions com poden ser mascareta guants i roba no 
reutilitzable, per no escampar les espores. 
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CODI DE LA LESIÓ: L016                               
                          
FOTOGRAFIA 1,44: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALITZACIÓ: Escala d‟accés a la planta primera, carrer de sa Bolla núm. 13. 
 
DESCRIPCIÓ: Podem veure diferents lesions: en primer lloc, una deformació dels esglaons, 
s‟han desgastat les superfícies de petja i en segon lloc, podem veure com els primers cinc 
esglaons han patit despreniments de la capa de pintura de la contrapetja.  
Els despreniments que han patit els cinc primers esglaons coincideixen amb el tram de 
l‟escala que no és buit, en canvi es pot accedir sota l‟escala a partir d‟aquest. 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: La deformació dels esglaons és deguda a l‟abrasió mecànica 
produïda al llarg dels anys i la utilització de materials de poca qualitat. 
Els despreniments de la capa de pintura es deuen a les humitats que pugen per capil·laritat 
per sota l‟escala. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
Segons el projecte d‟intervenció aquesta escala s‟ha de deconstruir, aprofitant la caixa 
d‟escala per realitzar-ne una de nova d‟accés a la planta primera des de la nau sud. 
 
RECOMANACIONS 
Per operacions d‟enderroc seguir totes les indicacions del plec de condicions i l‟estudi de 
seguretat. 
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CODI DE LA LESIÓ: L017                                                        
 
FOTOGRAFIA1.45:                                               FOTOGRAFIA1.46: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFIA1.47: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALITZACIÓ: En menor o major mesura tots els tancaments de marès. 
 
DESCRIPCIÓ: Podem veure com el marès, amb el pas del temps, va disgregant-se, 
convertint-se en polseta. 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: La meteorització química  produeix la pèrdua de cohesió i l‟alteració 
de la roca. El marès químicament està compost per carbonat càlcic,  calcita nítrica, granets 
de quars i sals. 
Amb l‟ambient, el marès va patint un procés de carbonatació i dissolució  que el va 
convertint en polseta.  
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
Per evitar la pèrdua de cohesió existeixen en el mercat líquids mineralitzadors incolors. 
Aplicarem dues mans de líquid mineralitzador en totes les zones que hagin d‟anar amb 
marès vist. 
 
 
RECOMANACIONS: 
Seguir totes les indicacions del plec de condicions i l‟estudi de seguretat. 
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CODI DE LA LESIÓ: L018           
                                              
FOTOGRAFIA 1.48: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALITZACIÓ: Forjat coberta plana costat nord, edifici carrer de sa Bolla 13. 
 
DESCRIPCIÓ: Esquerda en la direcció de les biguetes en el forjat de l‟ampliació que es va 
fer els anys 1970 per afegir-hi un bany. Els tancaments que reben les càrregues del forjat es 
varen realitzar amb blocs de formigó sobre els murs de cantons de marès. 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: 
Dilatacions tèrmiques combinat amb una possible mala execució del forjat. 
 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR: 
Aquesta zona de l‟edifici s‟ha d‟enderrocar per  problemes estructurals no solucionables. 
 
 
RECOMANACIONS 
Per operacions d‟enderroc seguir totes les indicacions del plec de condicions i l‟estudi de 
seguretat. 
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CODI DE LA LESIÓ: L019  
                                                       
FOTOGRAFIA 1.49:                         FOTOGRAFIA 1.50: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
LOCALITZACIÓ: Obertures superiors torre del molí. 
 
DESCRIPCIÓ: Diferència de color entre la part de la torre sota els forats superiors i la resta. 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: La diferència de color es deu a un rentat diferencial, les finestres 
funcionen de brolladors de la coberta plana de la torre. En la coberta plana s‟hi acumula 
terra i  excrements de colom que amb la pluja són arrossegats finestra avall. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
Sobre la causa: Segons el projecte d‟intervenció, s‟eliminarà el forjat superior de la torre del 
molí i s‟executarà de nou per sota de les finestres. Les finestres es deixaran d‟utilitzar com a 
brolladors. S‟instal·larà un nou capell al molí.   
Com ja hem dit, es protegiran les finestres per tal que es produeixi ventilació i no puguin 
entrar coloms. 
Sobre la lesió: Es netejarà amb detergents neutres..  
 
RECOMANACIONS 
Seguir totes les indicacions del plec de condicions i l‟estudi de seguretat. 
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CODI DE LA LESIÓ: L020          
                                               
FOTOGRAFIA 1.51: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALITZACIÓ: Torre molí, mur nord i est del cintell. 
 
DESCRIPCIÓ: Despreniment de l‟acabat  de calç i d‟algunes juntes entre peces. Podem 
veure com actualment queden poques restes del que va ser l‟acabat exterior del molí. 
Originalment estava tot emblancat amb calç.  La pintura  a la calç té poca durabilitat,  
s‟acaba dissolent, o marxant amb el vent. En tot cas,  des que fou deixat d‟utilitzar, l‟any 
1920, no ha estat repintada la torre.  Només, com podem veure en la fotografia,  la part 
baixa del cintell, corresponent als contraforts. 
En algunes juntes despreses han sortit fins i tot herbes. 
 
CAUSA DE LA LESIÓ: L‟erosió del vent i la pluja ha estat la causa de la pèrdua de calç. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR:  
Sobre la causa: No podem lluitar sobre la causa. 
Mur nord i est del cintell 
Sobre la lesió: S‟eliminaran les plantes que hagin sortit entre les juntes i les restes de calç i 
zones despreses. Posteriorment es repassaran les juntes de les peces retirant el material 
després i reomplint amb morter de calç, es realitzarà una regularització amb morter de calç 
dels punts més deteriorats. Es realitzarà una capa de morter cola per embeguí la làmina anti 
eflorescències  COVERSEC i s‟acabarà realitzant un arrebossat amb morter de calç amb 
fibres de polietilè mantenint la poca planeïtat del parament per raons estètiques. Finalment 
s‟aplicaran tres mans de calç apagada amb la dosificació 1 volum de pasta de calç per 5 
d‟aigua amb brotxa. 
En l‟interior dels contraforts esta prevista l‟execució d‟un aïllament tèrmic exterior, sobre la 
base de l‟aïllament, es donarà un arrebossat de morter de calç amb fibres de polietilè per 
homogeneïtzar amb la resta de façana. També es donaran tres mans de calç. 
Mur torre molí 
S‟eliminaran aquelles restes de calç que vulguin es desprenguin amb espàtula. Es 
repassaran les juntes de les peces retirant el material després i reomplint amb morter de 
calç. Posteriorment s‟aplicaran tres mans de calç amb dosificació 1 volum de calç per 5 
d‟aigua amb brotxa. 
   
 
RECOMANACIONS 
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Seguir totes les indicacions de l‟estudi de seguretat i del plec de condicions 
tècniques particulars. 
 

 
CODI DE LA LESIÓ: L021                                                        
FOTOGRAFIA 1.52: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALITZACIÓ: Interior de la torre del molí. 
 
DESCRIPCIÓ: Presència de moho a l‟interior de la torre del molí.  
 
CAUSA DE LA LESIÓ: La presència de fongs es deu que es reuneixen les condicions 
adequades per a ells, humitat elevada i temperatura baixa.  La humitat a l‟interior de la torre 
és ambiental. I en la superfície del mur s‟aconsegueix la temperatura de rosada. 
 
INTERVENCIÓ A REALITZAR : 
Sobre la lesió: Netejant amb aigua i detergent abundantment i ben sacar. Repicat  de la 
capa de calç, posteriorment s‟aplicaran dues mans de pintura antifongs.  
Sobre la causa:  
Decidim que lluitar per regular la temperatura i la humitat en un espai inservible no es viable, 
per tant, el que si fem és intentar incrementar la ventilació natural. Intentant buscar un efecte 
xemeneia.  
 
RECOMANACIONS: Algunes persones poden ser al·lèrgiques a les espores de antifong, es 
per això que es recomanable l‟ús de EPIS i precaucions en la intervenció com poden ser 
mascareta, guants i roba no reutilitzable, per no escampar les espores. 
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2.AVATPROJECTE DE REHABILITACIÓ DES MOLÍ DE SA BOLLA PER 
CONVERTIR-LO EN ALBERG 
 
2.1 SERVEIS I CONDICIONS URBANISTIQUES 
 
L‟edifici està situat en sòl urbà i en un carrer totalment edificat disposa dels serveis 
urbanístics necessaris. 
-Subministrament d‟energia elèctrica (soterrat) 
-Subministrament d‟aigua potable. 
-Repartiment de bombones de gas 
-Xarxa telefònica aèria per façana 
-Enllumenat públic 
- Xarxa de clavegueram separativa 
 
Dades urbanístiques 
 
Planejament: PGOU ALAIOR 
Qualificació de la zona:  Urbà consolidat 
Denominació de la zona: RP-A  (Residencial plurifamiliar  nucli tradicional) 
Usos admesos: Habitatge plurifamiliar, residència comunitària 
 
 
Condicions en l‟edificació: 

 
Taula 2.1 Condicions en l‟edificació 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paràmetres  Normativa  Projecte

Parcel·la minima: No n'hi ha 264m2

Ocupació màxima  % 70% 62,50%

Alçada reguladora PB+2 9,80m PB+1 7,48m torre exclosa

Separació a carrer Aliniat al vial Aliniat al vial

Profunditat edificable 20m 16,86m

Superficie mínima façana 4m 7,9m
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2.2 NORMATIVA APLICABLE: 
 

- Decret 58/2011, de 20 de maig, pel qual s‟estableixen els principis 
generals en matèria d‟instal·lacions juvenils radicades a 
l‟àmbit territorial de les Illes Balears 
 
-Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les 
condicions d‟amidament, d‟higiene i d‟instal·lacions per al disseny 
i l‟habitabilitat d‟habitatges així com l‟expedició de cèdules 
d‟habitabilitat.. 
 
-Decret 59/1994 que regula el control de qualitat en totes les obres d‟edificacions  que es 
realitzin i estableix les normes per a ús i manteniment. 
 
-PGOU d‟Alaior (pla general ordenació urbanística d‟Alaior) 
Part I  REGIM GENERAL, DIVISIÓ DEL TERRITORI I LLICENCIES 
Títol II (divisió del territori) Art.8 
Títol III( de les llicencies) 
Part II DISPOCICIONS GENERALS PER TOTES LES CLASSES DE SÒL. 
Cap.1 Classificació general dels usos Art 34 
Cap.2 Normes comunes d‟edificació a totes les classes de sòl Art .46-59 
Cap 4 Normes d‟higiene habitabilitat seguretat i accessibilitat Art 68-85 
Cap. 5 Mesures ambientals Art. 86-94 
Cap. 6 regim edificis existents  Art.96 
Part III NORMES PER LA PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC 
Art.106-111 Art.119-123 
Part IV REGULACIONS ESPECIFIQUES DE CADA CLASSE DE SÒL 
TITOL X Regulació especifica del sòl urbà Cap.1 Disposicions generals del sòl urbà 
Cap. 2 Ordenances particulars d‟ús i edificacions a sol urbà Art. 192 
 
- Reial Decreto 314/2006 i posteriors modificacions Codi Tècnic de l‟edificació 
 
-Llei 38/99 d‟ordenació de l‟edificació. 

 

-Norma de Construcció Sismorresistent: part General y Edificació. NCSE-02. Reial Decret    
997/2002, de 27 de setembre, del Ministeri de Foment.  

 
-Reial Decret 1247/2008. 18/07/2008. Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).. 
 
-Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s‟ aprova el reglament d‟instal·lacions 
tèrmiques en els edificis.  
 
-Condicions tècniques per instal·lacions d‟enllaç en els subministraments de energia 
elèctrica amb B.T. GESA 
 
-ITC-BT17 Instal·lacions de enllaç. Dispositius generales e individuals de comandament y 
protecció. Interruptor de control de potencia 
-ITC-BT18 Instal·lacions de posta a terra 
-ITC-BT 19 Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generales 
-ITC-BT20 Instal·lacions interiors o receptores. Sistemas de instal·lacions 
-ITC-BT21 Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores 
-ITC-BT22 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensidades 
-ITC-BT23 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions 
-ITC-BT24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e 
indirectos 
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-ITC-BT28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
-ITC-BT30 Instalaciones en locales de características especiales. 
 

 
 
2.3 PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI 
CONFORME A LA CARTA DE CRACÒVIA 
 
S‟ha volgut promoure la participació de la ciutadania en les decisions que s‟havien d‟adoptar 
per que fa a decisions que poguessin alterar l‟estat actual del patrimoni. És per això, que 
s‟ha realitzar una enquesta que ha estat contestada per 25 persones residents a Alaior. 
L‟enquesta realitzada és poc representativa pel número d‟enquestats  però manifesta quina 
és la voluntat.  
Va ser realitzada un dissabte matí a la plaça de la constitució d‟Alaior  a pocs metres del 
molí. Les preguntes eren dues, referents a l‟aspecte exterior del molí, (l‟element patrimonial) 
un cop elaborada la rehabilitació. 
 
Tot seguit es detallen les preguntes i els resultats 
 
Pregunta 1 
-Si s‟efectuessin obres de restauració en el molí de sa Bolla d'Alaior com li agradaria que 
s‟acabés exteriorment la torre? 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 2.1 Representació nombre de suports acabats exteriors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 2 
- Com remataria la torre del molí? 
 
 
 
 
 
 

Opcions: Resultats

a) Marès vist 10

b) Estat original Encalat 15

Opcions: Resultats

a)Ho deixaria com esta sense capell 5

b)Faria col·locar un nou capell semblant a  l'original 20
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Gràfic 2.2 Representació nombre de suports coronació torre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els resultats de l‟enquesta s‟han fet servir per a la redacció del projecte. 
 
 

 
2.3 CITIZEN PARTICIPATION ON HERITAGE CONSERVATION ACCORDING TO 
THE KRAKOW CHARTER 
 
We were willing to promote citizen involvement in the decisions that had to be made in areas 
that could affect the current state of the heritage. For this reason, we conducted a survey 
which was answered by 25 residents of Alaior. The survey cannot be representative judging 
by the number of participants, but it shows what the general will is. 
The survey was undertaken on a Saturday morning, in the Constitution Square of Alaior, a 
few metres away from the mill. There were two questions, both referring to the outside 
appearance of the mill (the heritage element) once the rehabilitation was done. 
We now detail the questions and results. 
 
Question 1 
- If restoration works were carried out on the Sa Bolla mill in Alaior, how would you like the 
outside finishing? 
 
Options:    Results 
a) Exposed marès   10 
b) Original whitewashing  15 
 
Question 2 
- How would you top the mill tower? 
Options        Results 
a) I would leave it as it is now, without any deck   5 
b) I would have a new deck placed, similar to the original one 20 
 
The results of the survey were used in the writing of the project. 
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2.4 PERSONES USUÀRIES 
 
1. Les instal·lacions juvenils d‟allotjament estan destinades als infants, als joves i als grups 
d‟infants i joves, l‟edat dels quals no sigui superior a 30 anys, per dur-hi a terme activitats 
educatives en el temps lliure i activitats d‟oci i formatives. 
 
2. No obstant això, les persones amb una edat superior a 30 anys poden emprar les 
instal·lacions juvenils amb les condicions següents: 

 
a) Les instal·lacions juvenils poden ser ocupades, al mateix temps que pels grups d‟infants o 
de joves, pels seus pares, mares o tutors, mestres, educadors o monitors, sempre que 
participin conjuntament en activitats educatives o tenguin tasques organitzatives o de suport. 
 
b) També poden utilitzar les instal·lacions juvenils de manera no habitual les famílies i els 
grups d‟adults sempre que quedi garantida la funció social i educativa d‟aquestes 
instal·lacions. S‟entén que una instal·lació juvenil fa una funció social i educativa quan acull 
activitats emmarcades en un contingut d‟aprenentatge no formal i de pedagogia del lleure. 
En qualsevol cas, els grups d‟infants i joves tenen prioritat en la contractació, respectant 
l‟ordre d‟antiguitat de la data en què es faci, i en l‟ús dels espais comuns de la instal·lació, 
intentant atendre les necessitats de tots els grups que la comparteixen en aquell moment. 
 
c) En els supòsits de l‟apartat anterior i, de manera general, en els albergs juvenils, les 
famílies i la resta d‟adults tenen l‟estada limitada a deu dies consecutius, prorrogables si la 
demanda de places per part d‟infants i joves ho permet i mentre no estigui compromesa la 
funció social de la instal·lació. 

 
3. La limitació d‟edat establerta en el paràgraf primer d‟aquest article no és d‟aplicació a les 
persones de més de 30 anys que tenguin el carnet d‟alberguista de la Xarxa Espanyola 
d‟Albergs Juvenils (REAJ) o qualsevol altre tipus d‟acreditació que aquesta Xarxa reconegui 
com a vàlida, les quals poden utilitzar els albergs de la Xarxa d‟Albergs Juvenils de les Illes 
Balears sempre que hi hagi disponibilitat de places per manca de demanda de les persones 
usuàries esmentades en el paràgraf primer d‟aquest article. 
 
4. Els consells insulars poden establir altres condicions perquè les persones de més de 30 
anys puguin gaudir de les instal·lacions juvenils en el seu àmbit territorial. 
 
El consell de Menorca també permet el seu ús per a persones que no compleixin cap de les 
condicions anteriors si no hi ha cap sol·licitud d‟usuaris prioritaris. 
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2.4 USERS 
 
1. Youth housing facilities are intended for children, young people and groups of children and 
youngsters below 30 years old, to do learning activities in their free time, as well as 
recreational and training activities. 
 
2. However, people over 30 years old can use youth facilities in the following cases: 
 
a) At the same time as the children's or youth groups, youth facilities can be used by their 
parents, guardians, teachers, educators or instructors, provided that they participate in 
learning activities or are assigned with support or organisation tasks. 
 
b) Families and adult groups can also use youth facilities in a non-usual way, provided that 
the social and educational purpose of the facilities is guaranteed. A youth facility fulfills a 
social and educational purpose when it hosts casual pedagogically oriented activities. In any 
case, youth and children's groups are prioritary for reservations, considering the date of 
reservation, and for the use of common areas in the facility, seeking to fulfill the necessities 
of all the groups that share them. 
 
c) In the above cases and generally in youth hostels, the maximum stay for families and 
other adults is ten consecutive days. It is extendable if the demand from children and 
youngsters allows it, and provided that the social purpose of the facility is not compromised. 
 
3. The age limit established in the first pragraph of this article is not valid for people over 30 
years old in posession of the Spanish Youth Hostels Network card (REAJ) or of any other 
card validated by this association. These users can use the hostels in the Balearic Islands 
Youth Hostel Network whenever there are rooms available, by lack of demand from the 
priority users. 
 
4. The island Councils can establish other terms of use so that users over 30 years old can 
enjoy youth facilities in their territorial scope. 
 
Minorca council also allows the use of these facilities by people who do not fulfill any of the 
above terms if there are no requests from priority users. 
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2.5 CONSIDERACIONS MEDIAMBIENTALS DEL PROJECTE 
 
-Previsió de deconstrucció enlloc d‟enderroc 
-Separació de les diferents fraccions d‟enderrocs 
-Generació del 66% dels litres l‟aigua calenta anual a través de col·lectors solars 
 -Caldera de Bio diesel  per condensació 
-Sistema de depuració d‟aigües grises per a inodors 
-Increment de l‟aïllament tèrmic dels murs més deficitaris 
-Increment de l‟aïllament tèrmic de les obertures 
-Utilització de particions interiors de guix laminat desmuntables 
-Paviment continu en planta baixa que evita retalls de peces 
-Paviment de parquet de fusta de bambú de rapit creixement 
-Pintat exterior amb calç que absorbeix CO2 en el procés de carbonatació que pateix 
-Reutilització de les aigües pluvials 
-Creació de barrera vegetal protectora a la cara nord en els mesos d‟hivern quan més 
tramuntana bufa 
-Reductors de consum en aixetes i cisternes amb dues capacitats de descàrrega 
-Electrodomèstics classe A 
-Reutilització de terres excavades per a terraplenats en la mateixa obra 
-Realització de poques regates 
-Utilització màxima de productes de generació a la pròpia illa, evitant transport 

 
 
2.5 ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS OF THE PROJECT 
 
- Foresight of deconstruction rather than demolition 
- Separation of the different types of debris 
- Generation of 66% of the total annual hot water needs through solar collectors 
- Biodiesel boiler by condensation 
- Grey water purification system for lavatories 
- Higher thermal insulation for the most affected walls 
- Higher thermal insulation for gaps 
- Use of removable gypsum plasterboards inside partitions  
- Continuous flooring in ground floor which avoids cutting of pieces 
- Bamboo wood parquet flooring, of rapid growth 
- Outside painting with lime, which absorbs CO2 in its process of carbonation 
- Re-use of rain water 
- Protective plant barrier in the north side during winter months when north wind is harder 
- Consumption-reducing devices in water taps and tanks with two volumes of unload 
- Class A household appliances 
- Re-use of excavated soils for earthworks at the site 
- Few cable tracks 
- Maximum use of products made in the island, avoiding transportation 
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2.6 PROGRAMA FUNCIONAL I SUPERFICÍES 
 
La reforma i adequació en alberg s‟ha fet respectant el màxim les peculiaritats de l‟edifici ja 
que representa un al·licient per als clients. 
L‟alberg contarà amb dos grans dormitoris, un per a homes (planta primera) i l‟altre per a 
dones (planta baixa) amb 4 i 5 places respectivament amb el seu bany. Existiran dos 
dormitoris més:  a la planta baixa hi trobarem una habitació individual amb bany accessible i  
a la planta primera una habitació doble amb bany. 
Altres estances que podem trobar són: a la planta baixa un menjador-sala d‟estar-cuina a 
dos nivells, un vestidor, un armari per estris de neteja d‟ús restringit, un recinte 
d‟instal·lacions també d‟ús restringit  i un altre estar corresponent a la antiga nau d‟entrada al 
molí.  Des d‟aquesta nau podem accedir a la planta altell per l‟original escala del molí que 
per incompliment del DB-SU serà d‟ús exclusiu per a manteniment. A  l‟altell ens trobem una 
nau amb volta de canó, i per una porta podem accedir a sobre del forjat del bany de dones.  
Aquest espai està delimitat per una barana de acer inoxidable per potenciar la volta de canó 
vista des del dormitori de dones. 
Si agafem l‟altra escala de la nau d‟entrada arribarem a la planta primera. En aquesta, com 
ja hem dit, ens trobem el dormitori d‟homes i el doble amb els seus banys. Al fons del 
corredor trobem un armari empotrat. El fet de realitzar un corredor amb aquestes 
característiques es deu a voler potenciar la perspectiva que oferirà el sostre amb les bigues 
restaurades. 
 
L‟alberg disposarà de dos accessos, un per l‟espai atípic catalogat del carrer de sa Bolla i un 
altre pel pati interior, aquest accessible per a discapacitats.  
 

Sup. Solar 264.34m2 

 
Taula 2.2 Superficies construïdes en m2 segons plantes 

 
 
 
 
 
 
 

Taula 2.3 Superficies útils en m2 segons plantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 2.4 Programa funcional i superfícies útils planta baixa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta Sup construïda

PB 172,39

P.Altell 26,74

P1 76,03

TOTAL m2 construïts 275,16

Planta Sup útil

PB 116,61

P.Altell 19,65

P1 63,43

TOTAL m2 útils 199,69

Estança Planta Baixa S.Útil

Dormitori dones 20,15

Bany dones 10,8

Recinte instal·lacions ús restringit 8,43

Rebedor 17,8

Estar-menjador-cuina 38,62

Dormitori accessible 6

Traster neteja ús restringit 1,8

Distribuidor 5,07

Vestidor 7,94

Bany accessible 5,13
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Taula 2.5 Programa funcional i superfícies útils planta primera 

 
 
 
 

 
 
 
Taula 2.6 Programa funcional i superfícies útils planta altell 

 
 
 
 
 
 
 
3.6 FUNCTIONAL PROGRAMME AND SURFACES 
 
The reform and adequation into a hostel was made with maximum respect to the peculiarities 
of the building, as they represent an incentive for customers. 
The hostel will have two large bedrooms, one for men (first floor) and the other for women 
(ground floor), with 4 or 5 beds each and their own bathroom. There will be two more 
bedrooms: on the ground floor, a single room with an accessible restroom, and on the first 
floor, a double room with a bathroom. 
The other rooms are: on the ground floor, a living-dining room and kitchen in two levels, a 
walk in closet, a cupboard for household cleaning products, premises for installations (these 
last two of restricted use), and another living room corresponding to the old hall nave of the 
mill. From this nave we can access the mezzanine floor through the original staircase of the 
mill, which will be of exlusive use for maintenance, as it does not observe DB-SU. In the 
mezzanine floor there is a nave with a barrel vault, and through the door we can access the 
part above the framework of the women's bathroom. This area is delimited by a stainless 
steel handrail in order to maximise the effect of the barrel vault that can be seen from the 
women's dormitory. 
If we go up the other staircase in the hall nave, we will reach the first floor. Here, as we have 
stated, is the men's dormitory and the double room with their bathrooms. At the end of the 
corridor there is a built-in wardrobe. We have designed the corridor this way in order to boost 
the effect of the perspective of the ceiling with the restored beams. 
 
The hostel will have two accesses: one through the catalogued atypical area in Sa Bolla 
street and the other one through the inner courtyard, the latter being accessible to disabled 
people. 

 

Site surface 264.34m2 

 
Taula 2.2 Built surfaces  

 
 
 
 
 
 
 

Estança Planta primera S.Útil

Distribuïdor 18,37

Dormitori homes 16

Bany homes 8,67

Dormitori doble 10,2

Estança Altell S.Útil

Traster (altell) (ús restringit) 8,39
Espai sobre forjat bany dones 11,26

Floor Built surface

GF 172,39

Mezzanine floor 26,74

P1 76,03

TOTAL built sqm 275,16
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Taula 2.3 Effective surfaces  

 
 
 
 
 
 
 
Taula 2.4 Functional programe and surfaces, ground floor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 2.5 Functional programe and surfaces, firts floor 

 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 2.6 Functional programe and surfaces, mezzanine floor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floor Effective surface

GF 116,61

Mezzanine floor 19,65

P1 63,43

TOTAL effective surface sqm 199,69

Ground floor rooms Effective surface

Women's dormitory 20,15

Women's restroom 10,8

Instalation premises 8,43

Hall 17,8

Living-dining room-kitchen 38,62

Accessible bedroom 6

Storage room for cleaning 1,8

Hallway 5,07

Walk-in closet 7,94

accecible restroom 5,13

First floor Effective surface

Hallway 18,37

Men's dormitory 16

Men's restroom 8,67

Double bedroom 10,2

Mezzanine floor Effective surface

Storage room 8,39
Area over women's restroom 11,26
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2.7 MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE 
 
2.7.1 INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DEL CTE EN ELS SEUS DB, SE, SI, 
SUA, HS, HR, HE 
 
ESTAT ACTUAL  
En primer lloc, hem de dir, que el grau de compliment dels documents bàsics del CTE 
exigibles a aquesta rehabilitació i canvi d‟ús, en l‟estat actual de l‟edifici és molt escàs. 
Ens trobem davant d‟un edifici que fou construït aproximadament l‟any 1852  destinat a un 
ús industrial, més concretament, s‟utilitzava com a molí de vent per moldre cereals.  El 
propòsit pel qual fou dissenyat dista molt de  les exigències que hem de complir l‟any 2011 
per utilitzar-lo com alberg.  
La normativa ha experimentat una evolució molt gran en  aquests 160 anys. L‟any 1852 la 
construcció es regia segons l‟experiència i la bona pràctica i no es tenia una visió tan 
protectora dels usuaris.  Avui en dia podríem dir que tenim la capacitat creativa més limitada. 
Tenim una normativa obligatòria que no ens permet allunyar-nos d‟un patró bàsic. Si això 
sempre hagués estat així mai s‟haurien pogut crear alguns dels edificis més visitats i 
admirats en els nostres dies.  
Si atorguem a l‟edifici actual l‟ús d‟alberg i li apliquem la normativa exigible actualment, 
acceptant que s‟haurien de fer molts de canvis, compliria ben poques coses.  
Pel que fa al DB SE, podem dir a grans trets que és el document que més s‟aproparia a 
complir sense considerar la part en estat ruïnós. Els forjats de bigues de fusta complirien, els 
murs de càrrega complirien,  les voltes de canó complirien, tot i  no estar recollides com una 
solució possible, la majoria de dintells varen dimensionar-se correctament, han aguantat 
molts anys sense trencar-se, tret d‟un que està totalment esquerdat. 
Del DB SI els embigats de fusta no complirien, no aconseguirem la resistència al foc 
exigible. No  compliríem amb les exigències d‟equips manuals contra incendis, les 
indicacions de sortides d‟emergències, etc. 
El DB SUA és un dels que dista més de complir, cap de les escales compliria,  contrapetges 
més grans, manca de passamans, àmbits d‟escala, prohibició de trobar menys de tres 
esglaons, no compliria res pel que fa a accés de minusvàlids, poques condicions exigibles 
als paviments, etc. 
Pel que fa al document DB HS, hem de dir que no podríem estar evacuant aigües a sobre 
del terrat d‟un veí com està passant,  no complirien res pel que fa a reixes de ventilació, 
extracció de fums, materials de les canonades, pocs punts de la secció que regula el 
subministrament d‟aigua, poques de les exigències de l‟evacuació d‟aigües residuals i 
pluvials,  etc. 
Del document HR, tampoc en complirien les exigències mínimes amb les divisòries 
existents. No complirien les particions amb parets de canyís i guix, les finestres, la coberta 
inclinada de teula àrab, els forjat amb embigat de fusta amb  travessers i quarts de marès 
d‟entrebigat. 
Del DB HE tampoc compliríem amb l‟aportació exigible mínima de ACS de producció amb 
captadors solars. 
 
ESTAT POST-INTERVENCIÓ 
Complim amb la totalitat dels punts exigibles dels documents  bàsics, tret de l‟escala existent 
per pujar a l‟altell, que no s‟ajusta a la normativa regulada al DB SUA.  L‟adaptació resultaria 
impossible, i enderrocar-la i executar-ne una altra complint amb la normativa és impossible 
amb l‟espai que tenim. Per tant, decidim fer aquesta escala reservada únicament per a 
tasques de manteniment. 
S‟adjunten  justificacions del compliment dels documents bàsics aplicables. 
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2.7.2 MEMÒRIA TÉCNICA I CONSTRUCTIVA: 
 
0.TREBALLS PRÈVIS: 
 
0.1 CONDICIONS DE LA PARCEL·LA. 
La parcel·la de referència es troba localitzada en una zona de sòl urbà. Disposa d‟accés 
rodat, pel carrer de sa Bolla  encintat i pavimentació de vorera i de subministrament de tots 
els serveis urbanístics a peu de parcel·la (xarxa d‟aigua potable, xarxa de clavegueram, 
xarxa de pluvials, GESA i telefonia bàsica). 
La parcel·la és de forma irregular i té una superfície total de  264m2  (segons plànols) amb 
un front de façana de 7.9 m que dóna al carrer de sa Bolla del nucli antic d‟Alaior. La part 
posterior de la parcel·la deixarà de ser mitgera  un cop executada la urbanització de la 
placeta.  
El terreny natural es troba en una cota superior respecte de la rasant del carrer. 
 
Preexistències dins la parcel·la  
Dins del solar hi ha dues  edificacions que donen al carrer de sa Bolla  que seran les que 
rehabilitarem, el molí de sa Bolla corresponent al número 9 del carrer de sa Bolla i l‟edifici 
número 13 d‟aquest mateix carrer. Edificis escripturats per separat però en la realitat en 
formen un de sòl. Prèviament a les obres s‟haurà de realitzar l‟agregació de les finques.   
 
Abans de dur a terme l‟obra es tindrà en compte la neutralització de la connexió de servei 
d‟aquelles instal·lacions que puguin pertorbar i la protecció o desviació de canalitzacions 
d‟acord amb les companyies subministradores. 
 
0.2 CONDICIONS DE SEGURETAT 
Abans de començar l‟obra es col·locaran tots els dispositius necessaris pel compliment de 
les condicions de seguretat i salut en el treball establertes en l‟estudi de seguretat i salut 
adjunt als annexos i adaptats segons el pla de seguretat i salut redactat per l‟empresa 
constructora i no es començarà l‟obra fins que el coordinador de seguretat en obra doni el 
vistiplau. 
 
1.DECONSTRUCCIONS: 
 
Totes les deconstruccions estan marcades en els plànols. 
En primer lloc, es procedirà a la demolició manual de la zona de l‟edifici número 13 marcada 
en els plànols en estat ruïnós. Aquesta part presenta en les bigues un fort atac de fusta per 
corc i  fongs de podriment en els encastaments . A més a més, el tancament es realitzà en 
peces de marès de baixa duresa, el que fa que s‟hagin fus per l‟acció de l‟aigua i la 
meteorització. Tot plegat fa més convenient enderrocar aquesta part  que intentar conservar-
la. 
  
En segon lloc, prèviament col·locades les anelles i els puntals (veure apartat estintolaments)  
es procedirà  a executar la deconstrucció del tram de mur transversal manualment. El 
contenidor de runa estarà emplaçat dins la cotxeria. L‟enderrocament d‟aquest tram de mur 
ens permetrà l‟entrada i sortida de la maquinària que ha de realitzar el moviment de terres. 
 
En tercer lloc s‟haurà  de deconstruir l‟arc de marès ja que segons la prova de càrrega que 
suposadament s‟hauria realitzat, ens hauria indicat que no és viable la seva conservació. 
(prèviament apuntalament de tot el sostre de planta baixa, veure apartat estintolaments)  
 
Realitzades totes aquestes operacions, es deconstruiran manualment la resta d‟elements.  
El forjat de bigues de fusta i quarts de marès de la nau del costat nord on  les bigues de 
fusta estan força deteriorades en els caps, per acció de la humitat que ha ocasionat fongs de 
podriment i també pateixen atac de corc. L‟alçada lliure del  forjat 1‟77m fa que sigui 
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imprescindible enderrocar-lo pel posterior ús que ha de tenir la nau. En aquesta nau també 
s‟ha de deconstruir  la paret de blocs de marès que partia la nau i les que ho feien sota el 
forjat que eliminarem. 
S‟ha de procedir a deconstruir  manualment  totes les divisions interiors de l‟habitatge de 
sobre la cotxeria de canyís enguixat. També s‟eliminarà el paviment existent deixant els 
quarts de marès vistos. 
S‟enderrocarà manualment el forjat de bigues de formigó armat de secció rectangular  
realitzat quan el molí va deixar d‟estar actiu  com element portant de la coberta de la torre 
del molí, ja que el formigó que recobreix els armats de les biguetes està plenament 
carbonatat i les armadures s‟han corroït provocant esquerdes i despreniments El grau de 
corrosió que presenta no fa viable la seva conservació. A la torre també s‟eliminaran les 
restes de forjats entremitjos de fusta que es troben totalment deteriorats. 
A les cobertes inclinades s‟eliminaran les teules, per l‟estat general de deteriorament que 
presenten, existeixen una gran quantitat de teules rompudes. S‟aniran amuntonant en 
palers. Intentant realitzar els treballs de deconstrucció i realització de la nova coberta 
seguits, per evitar problemes d‟entrada d‟aigua en cas de pluja. S‟estudiarà realitzar aquesta 
operació durant els mesos d‟estiu. 
A la coberta plana del cintell de molí es deconstruirà manualment  la coberta fins arribar al 
carcanyol de sobre les voltes.  Els cascots s‟abocaran per un tub de descens de runa fins al 
contenidor situat a dins la cotxeria, per això s‟haurà d‟obrir un forat en la coberta inclinada i 
en el forjat del sostre de la planta baixa. A l‟igual que en la coberta inclinada, les operacions 
de deconstrucció i execució de la nova coberta s‟han de realitzar seguits, per evitar l‟entrada 
d‟aigua de precipitació. 
Es realitzaran  obertures de murs puntuals, segons plànols,  per realitzar noves finestres 
col·locant dos perfils metàl·lics, per parts. (veure apartat dintells) 
També es realitzarà l‟enderroc de l‟escala d‟accés a la planta primera. 
Realitzades les grans deconstruccións es procedirà al repicat de la calç  de la façana del 
carrer de sa Bolla, de les voltes de canó, de les parets de les naus i de l‟interior de la torre 
del molí. 
 
Es separaran aquests tipus de residus, cantons de marès, restes mesclades,fusta i  aparells 
sanitaris . 
 
Si es considera que es pot recuperar algun element serà comunicat a la direcció d‟obra i es 
decidirà el seu destí. 
 
2. MOVIMENTS DE TERRES 
 
2.1 REPLANTEIG:  
Un cop finalitzada la deconstrucció dels elements marcats es procedirà a realitzar el 
replanteig dels buidats per a aljubs i rases per a noves fonamentacions. Ho realitzarà la 
direcció de l‟obra amb ajuda del personal que sol·liciti al contractista, qui aportarà les eines 
necessàries. 
 
2.2 MOVIMENTS DE TERRES 
A. BUIDATS ALJUBS I RASES FONAMENTACIONS: una vegada s‟hagi realitzat el 
replanteig general i comprovat per la direcció facultativa de l‟obra, es procedirà a l‟excavació 
amb una retroexcavadora midi de les zones marcades en els plànols.  
B. BUIDATS INTERIOR DE LES NAUS: Es realitzarà manualment amb compressor. Podem 
realitzar el buidat en les naus del molí sense necessitat de recalçar els murs, ja que les 
fonamentacions es troben en un nivell inferior. Per assegurar s‟haurien de realitzar cates. 
(Nivells segons plànols) 
C. REBLERTS els reblerts que s‟hagin de realitzar es faran sempre usant àrids de Ø˂40mm 
i col·locats per tongades de 20cm banyats i compactats amb planxa vibradora . Els darrers 
20/30cm seran sempre de grava de tamany 40˂Ø˂80. 
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La direcció facultativa decidirà si el material extret del buidat és apte per realitzar els 
reblerts. 
 
3. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI. 
S‟extrapolen pel nostre solar davant la impossibilitat de portar a terme un estudi geotècnic 
els resultats d‟un realitzat al mateix nucli antic d‟Alaior. D‟ajuda ens serveixen els estrats que 
s‟observen a la cisterna (roca de marès), els plànols geològics i el nom de la zona “Dalt ses 
Penyes” per entendre que ens trobem davant d‟un terreny  bo per edificar. 
Aquestes són les dades de l‟estudi geotècnic que es va realitzar i que són extrapolables. 
 
Tipus de reconeixement que es va realitzar: 
Es va realitzar un reconeixement inicial de terreny a través de dades sobre la geologia de la 
zona, consulta de mapes geològics, geotècnics i de risc geològics. 
El treball de camp va consistir amb la realització de 3 sondejos S1 S2 S3 a rotació amb 
extracció de testimoni continu fins a una profunditat aproximada de 3m pel seu posterior 
estudi a laboratori. 
Descripció dels terrenys  
Des del punt de vista orogràfic i morfològic de Menorca, el solar està situat a la zona de 
migjorn de l‟illa, en la qual predominen dipòsits sedimentaris de miocè amb una estratificació 
que bussa suaument cap al sud. Amb el treball de camp s‟observa que el terreny està format 
per calcarenites (marès). 
 
S1 Terra vegetal o reblert entòpic de 0 a 0‟9m  calcarenites de 0.9 a 3m 
S2 Terra vegetal o reblert entòpic de 0 a 0‟95m 
S3 Calcarenita de 0m a 3m 
Paràmetres geotècnics estimats 
 
Taula 2.7 Característiques del terreny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrat previst per 
fonamentar Calcarenita (marès)     

Cota de fonamentació 

Fonamentació mur tancament solar +0.55 
Fonamentació mur caseta instal·lacions+0.55 
Fonamentació mur 24cm blocs formigó -0.10 
Fonamentació murs aljub-2.02 

Característiques del substrat 

Roca inalterada. En l‟estiu no s‟han detectat 
cavitats càrstiques, si Durant l‟excavació es 
detectessin, s‟hauran d‟omplir de formigó ciclopi 

Bussament   5° SUD       

Tensió admissible 
recomanada 5kg/cm2       

Assentaments previstos 0,01cm       

Agressivitat del terreny NO       

Nivell freàtic No intervé       

Paràmetres pel càlcul murs Cohesió   c=0,23Mpa 2kg/cm2 

    pes específic del terreny 1,86g/cm3   

    
angle de fregament 
intern  36°   
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4.  SISTEMA ESTRUCTURAL OBRA NOVA: 
 
4.1FONAMENTACIÓ 
S‟han de realitzar noves fonamentacions per transmetre les càrregues al terreny del nous 
murs 1, 2,3,4 i 5  segons plànols.  Les cotes de fonamentació varien unes de les altres,veure 
plànols. 
 
-Pels murs 1,2,3  s‟han de realitzar unes sabates corregudes de 40x50 de formigó  HA-
25/B/20/IIa, elaborat en central, consistència plàstica, àrid 25, ambient IIa,  amb  
aproximadament 30kg/m3 de acer corrugat B500S. Amb una capa de 10cm de formigó de 
neteja. Les armadures aniran col·locades en la cara inferior i seran 3Ø12 longitudinalment i 
5Ø del 12  cada 1m transversalment. 
 
-Pel mur  4,  s‟ha realitzat una sabata correguda de 40x50cm de formigó  HA-25/B/20/IIa, 
elaborat en central, consistència plàstica, àrid 25, ambient IIa,  amb  aproximadament 
60kg/m3 de acer corrugat B500S. Amb una capa de 10cm de formigó de neteja. Les 
armadures superiors i inferiors seran 3Ø16 amb estreps Ø8 cada 20cm. 
 
-Pel mur 5 es realitzarà una fonamentació de 40x40 de 40x50 de formigó  HA-25/B/20/IIa, 
elaborat en central, consistència plàstica, àrid 25, ambient IIa,  amb  aproximadament 
30kg/m3 de acer corrugat B500S. Amb una capa de 10cm de formigó de neteja. Les 
armadures aniran col·locades en la cara inferior i seran 3Ø12 longitudinalment i 5Ø del 12  
cada 1m transversalment. 
 
4.2.ESTINTOLAMENTS 
S‟executarà l‟estintolament del mur transversal (segons plànols) per permetrà  l‟accés d‟una 
retroexcavadora midi a l‟interior del solar. S‟ha de tenir en compte que a través de la cotxeria 
és l‟únic lloc per on podem fer  entrar i sortir una excavadora midi per realitzar els treballs 
d‟aquest projecte i els corresponents al moviment de terres del projecte d‟urbanització de la 
placeta posterior.  No podem accedir a l‟interior del solar  per la plaça de Dalt ses Penyes, 
per la poca amplada del carreró. 
Per realitzar l‟estintolament col·locarem en primer lloc les asnelles HEB 100 d‟una longitud 
de 2m cada 0,5m apuntalades sobre dorments i amb sopandes. Posteriorment a la 
deconstrucció del mur  realitzarem un dau de formigó en cada costat de 22cm x 60 x 20cm 
per rebre el perfil HEB 240 d‟estintolament del mur  recolzat un 70% del cantell en el dau de 
formigó.  Per fer entrar en càrrega el perfil aplicarem morter de ciment expansiu en la junta. 
Transcorregut el temps indicat pel fabricant del ciment desapuntalarem les asnelles.   
Posteriorment en aquest mateix tram de mur estintolat es col·locarà un altre perfil laminat 
IPE 240,  a 0.37cm de l‟eix de l‟anterior, per realitzar el vol del forjat in situ que s‟executarà. 
El perfil estarà molt sobre dimensionat per qüestions pràctiques alhora de simplificar 
l‟execució del dau de formigó que comparteix amb l‟estintolament del mur  i permetre soldar 
una platina d‟ala a ala entre els dos perfils. Recolzant també un 70% del cantell en el dau de 
formigó. 
 
També s‟haurà de col·locar un estintolament de les bigues del sostre planta baixa de la 
cotxeria. En substitució de l‟arc de marès.  Abans de començar la deconstrucció de l‟arc 
haurem d‟apuntalar les bigues que hi descansen. Un cop deconstruit l‟arc col·locarem el 
perfil laminat HEB 240 soldat per l‟anima 2/3 parts a l‟estintolament transversal. El 
recolzament en l‟altre cap es realitzarà sobre un dau de formigó de 20cm x 24cm x 20cm 
realitzat a la paret de cantons de marès de 20cm. Recolzament del perfil 70% del cantell de 
la jàssera. 
 
Tots els perfils aniran protegits amb revestiment intumescent EI 60 
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4.3MURS DE CÀRREGA  
Es realitzarà un nou mur de càrrega (veure plànols mur 2) de 6,14m d‟alçada.  
Es realitzarà amb bloc de formigó de 24x20x400 i juntes de morter de C.P i arena de 
dosificació 1:4 M-40ª que faran 1 cm de gruix. Els blocs es col·locaran secs humidificant 
només la superfície de contacte amb el morter i de manera que totes les perforacions es 
corresponguin en tota l‟alçada del mur. No s‟utilitzaran peces menors a mig bloc. Les juntes 
horitzontals quedaran sempre enrasades i les verticals alternades. Durant tota l‟execució es 
col·locaran cordes tibants entre dos punts i es conservaran les plomades i les cordes guia, 
de manera que totes les juntes horitzontals i verticals resultin alineades i la paret a plom amb 
tota la seva vertical. Durant l‟execució s‟aniran col·locant els premarcs de les portes i 
finestres.  
També es realitzarà una nova caseta per instal·lacions en que els murs seran de càrrega 
amb blocs de formigó de 200x200x400 (veure plànols mur 3) Seguint les indicacions 
anteriors. 
 
4.4 SISTEMA DE CONTENCIÓ ALJUBS. 
S‟hauran de realitzar tres aljubs. Un que, a l‟interior, s‟instal·larà  l‟equip de depuració 
d‟aigües grises, de dimensions exteriors 2x2.9x2,1, un per aigües pluvials de 10m3 de 
dimensions exteriors 2,9x2,9x2,4m i un per aigua potable de 5m3 de dimensions exteriors 
2,20x2,20x2,4m.  
El fet que el terreny sigui d‟una elevada cohesió( roca viva) ens permet plantejar la següent 
solució: 
Parets de contenció realitzades amb blocs de formigó 20cm d‟ample, plens de formigó armat 
HA-25/P/15/IIb realitzat en central amb 1Ø10mm dintre de cada forat (mur 4),   
 
4.5DINTELLS:  
S‟hauran d‟obrir nous forats en els murs existents. Es realitzaran amb 2 perfils laminats 
empernats cada 1/3 de la seva longitud. Primer es demolirà la meitat de la gruixa de la paret, 
es col·locarà el perfil, i després es repetirà el procés a  l‟altre meitat. (Localització i 
configuració de dentells segons plànols). Els perfils recolzaran 25cm a costat i costat sobre 
una capa de regularització realitzada amb morter pel seu correcte assentament. 
S‟ha d‟esmentar que per raons pràctiques alhora d‟escollir els perfils per a realitzar l‟obertura 
de finestres en murs de més de 60cm s‟ha cregut convenient per augmentar la superfície de 
recolzament del mur amb l‟ala del perfil utilitzar perfils HEB.  Per tant estan molt sobre 
dimensionats per les càrregues que han de transmetre. 
 
Per realitzar obertures en els murs de blocs de formigó de nova construcció es realitzaran in 
situ. Els realitzaran amb l‟ajuda de peces especials en U de formigó  plenes  amb HA-
25/B/15/IIb  descansant 15cm sobre els brancals. (Armat segons  plànols) 
 
 
4.6 ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
4.6.1FORJATS NOUS 
-Forjat sostre bany dones. 
Es realitzarà un forjat de bigues de fusta tipus C-24 tractades en autoclau, tractades 
preventivament amb fungicida e insecticida  i secció rectangular  15X24  intereix 55cm  per 
aguantar un moment de 5‟75KN/m. Entrebigat de  peces de quarts de marès tallades fines, 
rejuntat amb morter de cola blanc, capa de compressió de 5 cm amb formigó de central HA-
25/B/15/IIb malla electrosoldada 15.15.5 i connectors roscats. Les bigues es col·locaran a 
obra protegint els caps de la humitat, per això es realitzaran buidats en el mur per permetre 
la ventilació i el recolzament de la biga amb el mur es farà amb un tac plàstic. 
-Forjat planta baixa edifici número 13 
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Es realitzarà un forjat amb nervis in situ unidireccional (20+5)  que hauran d‟aguantar un 
moment de 7,5KN/m amb con revoltons de morter de ciment amb  una quantia de 
0,82m2/m2 de forjat ,intereixos  de 0.7m. Tindrà una quantia de 15kg/m2 d‟armadura 
AP500S d‟acer en barres corrugades. L‟armadura en xarxes electrosoldades de 15x30cm, 6 
y 6 mm de D, i una quantia 0.08m3 de formigó HA- 25/P/20/I  
Es realitzarà un cèrcol de lligada de la nova estructura a l‟antiga.  Per això, per rebre el 
cèrcol en el mur del cintell s‟haurà de realitzar un buidat . En la part interior el forjat 
descansarà sobre el perfil metàl·lic col·locat expressament, que disposarà d‟unes peces 
especials d‟acer corrugat en forma de U invertida soldades a l‟ala per realitzar la unió.  En la 
part exterior les càrregues es transmetran al mur 2. 
 
-Forjat planta primera edifici número 13 
Es realitzarà un forjat amb nervis in situ unidireccional (20+5) que hauran d‟aguantar un 
moment  de 4,75Kn/m (amb con revoltons de morter de ciment amb  una quantia de 
0,82m2/m2 de forjat ,intereixos  de 0.7m.  Amb una quantia de 15kg/m2 d‟armadura AP500S 
d‟acer en barres corrugades. Armadura en xarxes electrosoldades de 15x30cm, 6 y 6mm de 
D, i una quantia 0.08m3 de formigó HA- 25/P/20/I  
Es realitzarà un cèrcol de lligada de la nova estructura a l‟antiga. La impossibilitat de 
realitzar un buidat en el mur interior que ha de rebre les càrregues del forjat per la seva 
gruixa i que hi descansin les bigues de la coberta, obliga que el cèrcol transcorri aferrat al 
mur i que siguin els nervis in situ els que a través d‟un buidat realitzat en el mur, descansin 
en aquest. Per la part exterior els nervis transmetran les càrregues al cèrcol i aquest al mur 
de càrrega 2. 
 
-Forjat  arribada escala   
Ens trobem en una caixa d‟escala de murs de cantons de marès que  originalment tenia 
l‟escala en l‟altre sentit.  
S‟haurà de realitzar un forjat amb nervis in situ unidireccional (20+5) amb con revoltons de 
morter de ciment amb  una quantia de 0,82m2/m2 de forjat ,intereixos  de 0.7m.  amb una 
quantia de 15kg/m2 d‟armadura AP500S d‟acer en barres corrugades. Armadura en xarxes 
electrosoldades de 15x30cm, 6 y 6mm de D, i una quantia 0.08m3 de formigó HA- 25/P/20/I  
Es realitzarà un cèrcol de lligada de la nova estructura a l‟antiga. El tram de cèrcol que rep la 
càrrega de la llosa de l‟escala serà reforçat .La impossibilitat de realitzar un buidat perimetral 
en el mur d‟escala  que ha de rebre les càrregues del forjat per la seva gruixa, i que hi 
descansin les bigues del sostre de la planta baixa, obliga que el cèrcol transcorri aferrat al 
mur i que siguin els nervis in situ els que a través d‟un buidat realitzat en el mur, descansin 
en aquest.   
 
-Forjat coberta torre molí 
Es realitzarà un forjat de bigues de fusta tipus C-24 tractades en autoclau amb tractament 
preventiu fungicida e insecticida  i secció rectangular  15X25  per aguantar un moment de 
3,75KN intereix 55cm . Entrebigat de   peces de quarts de marès tallades fines, rejuntat amb 
morter de cola blanc, capa de compressió de 5 cm amb formigó de central HA-25/B/15/IIb 
malla electrosoldada 15.15.5 i connectors roscats. Les bigues es col·locaran a obra protegint 
els caps de la humitat, per això es realitzaran buidats en el mur per permetre la ventilació i el 
recolzament de la biga amb el mur es farà amb un tac plàstic. 
 
 
-Forjat coberta local instal·lacions 
Es realitzarà un forjat amb bigues de formigó armat, de secció rectangular per aguantar un 
moment de 4‟68KN/m , intereix 60cm amb entrebigat de peces ceràmiques , i capa de 
compressió de 5cm realitzada amb HA-25/B/15/IIb i malla electrosoldada 15.15.5 . per la 
senzillesa de la construcció les bigues aniran encastades directament en el mur creant elles 
mateixes la pendent de la coberta. 
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-Forjats aljubs 
Es realitzarà un cèrcol de coronació de  20x24cm sobre el murs.  
El  forjat serà de bigues semi resistents autoportants per aguantar un moment de 6‟95KN/m 
(20+4)  i revoltons de formigó.  
Els tres aljubs seran registrables per això disposaran d‟un marc i tapa de registre de 
60x60cm d‟acer inoxidable. 
 
 
 
4.6.2REFORÇOS FORJATS. 
Es realitzarà una capa de compressió e=50mm sobre el sostre de la cotxeria , prèviament 
s‟hauran deconstruit tots aquells elements per sobre els quarts de marès d'entrebigat. Es 
formarà la connexió de la llosa  a les parets amb traus. Es col·locaran els connectors de la 
llosa i les biguetes cada 0,5m  fixats amb resines deixant 4cm per fer l‟ancoratge. Es 
col·locarà una barrera de polietilè a sota i es realitzarà una llosa de formigó  armat HA-
25/B/15/IIb  amb xarxa electrosoldada 15.15.6 
 
 
4.6.3ESCALES  
Escala nova construcció accés  primer pis 
Es realitzarà una nova escala amb el sentit canviat, aconseguit així, poder accedir a la 
planta primera des de l‟interior. Es realitzaran dos trams amb compliment de l‟altura màxima 
per tram per aquest tipus d‟establiment. El segon tram de pujada es realitzarà amb una llosa 
de formigó armat de 18cm de gruixa  amb HA-25/B/15/IIb, elaborat en  central.  Armadura 
escala segons plànols.  
L‟arrencada d‟aquest tram de l‟escala es realitzarà sobre el mur del cintell de cantons de 
marès amb armats d‟espera  introduïts en el mur i reomplert  amb reines epoxiques.  
L‟arribada del mur serà al nou forjat realitzat in situ (segons plànols) amb reforç del cèrcol en 
l‟encontre. 
El primer tram d‟escala serà massís es realitzarà amb muret  de formigó  armat HA-
25/B/15/IIb encofrat a dues cares amb armadures de Ø12 cada 15cm  punxades en la solera 
i adherides amb reines epòxiques, es decideix aquest sistema per la curvatura del disseny  i 
reomplert interior.   
Els esglaons de l‟escala es realitzaran amb formigó  HNE-20N/mm2 encofrat. 
 
Escala existent accés altell 
Es manté per raons funcionals tot i que no compleix el CTE DB-SU, es prendran mesures 
alternatives per minimitzar el risc. Serà declarada únicament per a ús de manteniment.  
L‟interior de l‟escala serà reomplert.  
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5.SISTEMA ENVOLVENT 
 
5.1 MURS  
 
5.1.1FAÇANES NOVES 
-Façana nova construcció pati interior:  
Tot i que la seva orientació nord no fa gaire idònia una composició amb l‟aïllament per 
l‟exterior  per qüestions d‟espai  i conforme les exigències mínimes de composició del CTE 
s‟ha resolt amb fulla interior resistent de bloc de formigó estructural de 24cm i aïllament 
exterior (SISTEMA HECK BASF) amb morter d‟adhesió de panells de poliestirè expandit, 
amb adhesiu al total de la superfície, els panells d‟aïllament de conductivitat tèrmica 
0.031W/mK i 5cm de gruix, amb 4 ancoratge/m2 de panell, capa base sobre aïllament amb 
xarxa MASTERSEAL embeguda, i aplicació de  sellador.  
 
 
5.1.2FAÇANES EXISTENTS  
-Façana carrer de sa Bolla  
S‟afegirà un trasdosat al tancament de 25cm de gruix de cantons de marès. La composició 
del trasdossat serà d‟interior a exterior 15mm de placa de guix laminat resistent a la humitat 
subjectada a l‟estructura autoportant ,48mm de llana mineral i càmera d‟aire de separació 
amb la fulla de marès de 1cm. També es realitzarà un revocat de 1cm de morter de calç en 
la cara interior de la fulla per protegir d‟entrada d‟aigua. Exteriorment es repicarà la calç del 
marès deixant-lo vist (veure apartat restauracions) 
 
-Façana lateral pati interior catalogat. 
S‟executarà un aïllament tèrmic exterior per l‟exterior tipus HECK BASF. Per realitzar-lo 
prèviament s‟haurà de repicar la totalitat de la superfície de calç i regularitzar amb morter de 
calç abans de col·locar el morter adhesiu de panells.  Es col·locaran panells de poliestirè 
expandit de 5cm de gruix. amb 4 ancoratge/m2 de panell, capa base sobre aïllament amb 
xarxa MASTERSEAL embeguda, i aplicació de sellador . 
 
 
-Façana contraforts 
En l‟interior dels contraforts  es reforçarà la resistència tèrmica de l‟envolvent amb un 
sistema d‟aïllament exterior  tipus HECK BASF .Per realitzar-lo prèviament s‟haurà de 
repicar la totalitat de la superfície de calç i regularitzar amb morter de calç abans de col·locar 
el morter adhesiu de panells.  Es col·locaran panells de poliestirè expandit de 5cm de gruix.  
amb 4 ancoratge/m2 de panell, capa base sobre aïllament amb xarxa MASTERSEAL 
embeguda, acabat final amb capa fina de morter de calç amb fibres de polipropilè  Fiberflec 
imitant l‟acabat de la resta de façana. 
 
 
-Resta de Murs envolvents  
En la resta de murs no es varien substancialment les seves característiques tèrmiques . Les 
operacions a que seran sotmesos es tracten el l‟apartat de restauracions. 
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5.1.3MITGERES AMB EDIFICIS CONSTRUITS 
Els tancaments exteriors de mitgeres amb edificis construïts no s‟han modificat.  Estan 
resolts amb una única fulla de cantons de marès de 20 cm de gruixa  en un cas i amb mur 
de 60cm de cantons de marès en l‟altre. 
Paràmetres: els paràmetres que determinen les previsions tècniques de les façanes(sistema 
constructiu) referents a la seguretat estructural, la salubritat, la seguretat en cas d‟incendi, la 
seguretat d‟utilització, l‟aïllament acústic i la limitació de demanda energètica compleixen les 
exigències bàsiques del CTE i així queda justificat en cada corresponent apartat. 
 
5.2 OBERTURES 
Descripció del sistema: 
 
Fusteria exterior 
 
-Façana carrer de sa Bolla: 
A. Porta d‟accés. Serà practicable de 1 fulla 80x210 cm abatible massissa de pi de Flandes 
tractada amb productes preventius fungicides e insecticides  aplicats en autoclau i pintada 
amb oli de color verd obscur.  Amb finestra interior centrada abatible. Els bastidors de les 
vidrieres i muntants aniran pintats en blanc. Premarcs de fusta d‟avet. 
Triple galce i completament estanca. 
B. Finestres: De fusta de pi de Flandes tractada en autoclau pintada a l‟oli de color verd 
obscur. Els bastidors de les vidrieres i muntants aniran pintats en blanc. Triple galce i 
completament estanca. Abatibles. Premarcs de fusta d‟avet. Estanquitat gomes de PVC 
Dimensions segons plànols. 
C. Finestrals de fusta de pi de Flandes tractada en autoclau pintada a l‟oli de color verd 
obscur. Els bastidors de les vidrieres i muntants aniran pintats en blanc. Triple galce i 
completament estanca. Oscilobatents. Premarcs de fusta d‟avet.  Estanquitat gomes de PVC 
D. Persianes finestres: Abatibles De fusta de pi de Flandes tractada en autoclau pintada a 
l‟oli de color verd obscur. Tipus menorquina sense lames. 
Mecanismes de tancament: farratges i accessoris d‟acer inoxidable. 
E. Persianes finestrals. Dues persianes per finestral. Cada persiana en dividirà en dues més 
amb  triple frontissa d‟unió entre elles. Tipus mallorquina. Les persianes quedaran plegades 
en els brancals, sense sortir del pla de façana. De fusta de pi de Flandes tractada en 
autoclau pintada a l‟oli de color verd obscur. Mecanismes de tancament: farratges i 
accessoris d‟acer inoxidable. 
F. Finestres existents. 
Es restauraran les dues finestres existents descapant i polint i pintant  a l‟oli de color verd 
obscur. Els bastidors de les vidrieres i muntants aniran pintats en blanc . Es substituiran  els 
vidres actuals. 
 
-Façanes interiors 
A. Porta accés pati interior: Serà practicable de 1 fulla 80x210 abatible massissa de pi de 
Flandes tractada amb productes preventius aplicats en autoclau i pintada amb oli de color 
verd obscur. Amb finestra interior centrada abatible. Els bastidors de les vidrieres i muntants 
aniran pintats en blanc.  Premarcs de fusta d‟avet. 
Triple galce i completament estanca. 
B. Finestres: De fusta de pi de Flandes tractada en autoclau pintada a l‟oli de color verd 
obscur. Els bastidors de les vidrieres i muntants aniran pintats en blanc. Triple galce i 
completament estanca. Estanquitat gomes de PVC. Premarcs de fusta d‟avet. 
Dimensions segons plànols 
C. Persianes: Abatibles De fusta de pi de Flandes tractada en autoclau pintada a l‟oli de 
color verd obscur. Tipus menorquina sense lames. 
Mecanismes de tancament: farratges i accessoris d‟acer inoxidable. 
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Condicions d‟execució de la fusteria: 
A. Els premarcs es col·locaran amb morter de CP 1:6 (M-40a). Els elements de suport dels 
premarcs seran gafes galvanitzades roscades separades un màxim de 50cm. L‟ample del 
premarc vindrà determinat pel gruix de la paret i els seus revestiments. 
B. Les qualitats i tipologia de la fusteria exterior podran esser variades a petició de la 
direcció facultativa. 
C.  Els sistemes de tractament s‟aplicaran segons especificacions tècniques del fabricant. 
D. Les mesures, iniciades en el plànol de fusteria es comprovaran en obra. 
 
5.3ENVIDRIATS 
En tota la fusteria exterior es preveuen vidres dobles amb cambra d‟aire intermitja tipus 
Climalit. Seran del tipus 6/10/6, essent la cambra d‟aire de 10mm de gruix i les llunes de 
6mm i 6mm de gruix.   
Paràmetres: 
Els paràmetres que determinen les previsions tècniques de les obertures referents a la 
salubritat, la seguretat en cas d‟incendi, la seguretat d‟utilització, l‟aïllament acústic 
compleixen  les exigències bàsiques del CTE i així queda justificat en cada corresponent 
apartat. 
 
5.4MURS AMB CONTACTE AMB EL TERRENY: 
Els murs existents que estan amb contacte amb el terreny s‟han resolt creant una cambra 
d‟aire ventilada amb fulla de bloc de formigó de 5cm amb el marès ben repicat per permetre 
una evaporació més ràpida. La renovació d‟aire de la cambra es realitzarà amb obertures 
inferiors per entrada d‟aire i superiors per sortida, també disposarem d‟extractors mecànics. 
En altres casos s‟han resol sense càmera d‟aire, aplicant revestiments permeables a l‟aire, 
barreres anti sals minerals i unes condicions climàtiques interiors que afavoreixin 
l‟evaporació ràpida. S‟han descartat altres solucions pel cost econòmic. 
 
En els murs de nova construcció es disposaran barreres  horitzontals amb làmina 
impermeable de cautxú en tot l‟espessor. 
 
Paràmetres: Els paràmetres que determinen les previsions tècniques dels murs amb 
contacte amb el terreny  referents a la salubritat, la seguretat en cas d‟incendi, la seguretat 
d‟utilització, l‟aïllament acústic i la limitació de demanda energètica compleixen les 
exigències bàsiques del CTE i així queda justificat en cada corresponent apartat. 
 
 
 
5.5 TANCAMENTS HORITZONTALS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 
 
Espais habitables 
S‟ha previst solera en tota la planta baixa. La solera serà de formigó armat HA-25/P25/IIa 
amb ME 150x150S Ø6 B500T de 15 cm de gruix i anirà damunt de: 
-una capa separadora formada per una lamina geotextil 
-aïllament tèrmic de 50mm de poliestirè extruït ranurat i conductivitat 0.035W/mK 
-una làmina impermeable de EPDM de 1.2mm 
-una capa separadora formada per una lamina geotextil 
-una capa de grava d‟uns 20cm de gruix granulometria 40˂Ø<80 
-una capa separadora formada per làmina geotextil de polipropilè de 150gr/m2 
-del terreny compactat 90% Proctor. 
 
 
Condicions d‟execució de la solera. 
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a. Les soleres se separaran dels tancaments una amplada no inferior a 15mm. Aquesta 
junta de separació només podrà emplenar-se de material flexible.  
b. En la solera es faran juntes de retracció cada 5x5. De gruix comprés entre 0,5 i 1cm i 
profunditat 3,5 cm 
Paràmetres: Els paràmetres que determinen les previsions tècniques de les soleres 
referents a la seguretat estructural, la salubritat, la seguretat en cas d‟incendi, la seguretat 
d‟utilització, l‟aïllament acústic i la limitació de demanda energètica compleixen les 
exigències bàsiques del CTE i així queda justificat en cada corresponent apartat. 
 
 
5.6 COBERTES: 
5.6.1COBERTES PLANES 
 
-Coberta plana cintell 
A sobre del carcanyol es formaran les noves pendents amb morter aïllant d‟àrid lleuger 
inorgànic(promig de 12 cm)xapa de morter CP 1:5 fratasat, capa separadora geotextil 150 
gr/m2, làmina impermeabilitzant de policlorur de vinil armat i enrajolat amb rajoles de 
semigres 20X20cm Proposat Cadi Naranja Rustico. Sòcol de la coberta amb peces de 
semigres 6,5x28cm preses amb morter CP 1:5. 
 
-Coberta plana obra nova annexa 
A sobre del forjat  es col·locarà una barrera de vapor de polibutiral, sobre aquest  l‟aïllament 
de 8cm de poliestirè extruït, s‟executaran les pendents amb HNE-1/P/20, xapa de morter de 
CP 1:5 fratasat, capa separadora geotextil 150gr/m2 làmina impermeable de policlorur de 
vinil armat doblada als punts crítics i enrajolat amb rajoles de semigres de 20X20cm. Preses 
amb morter de C.P . 
 
Condicions d‟execució de la coberta plana: 
A. A la coberta plana es preveuran juntes per absorbir els esforços tèrmics cada 5x5m i en 
tot el perímetre de la coberta en contacte amb el tancament vertical, l‟amplada de les juntes 
no serà inferior a 15mm ni superior a 20mm. Les juntes tindran una profunditat de tot el gruix 
del paviment fins a l‟element estructural. La impermeabilització no s‟interromprà i la junta es 
segellarà amb un material estanc i elàstic. 
B. En el perímetre de la coberta plana en contacte amb el tancament vertical, la 
impermeabilització es prolongarà verticalment fins a l‟alçada no inferior a 15cm per damunt 
del paviment acabat i  acabarà sota del trencaaigües. 
C. El rodapeu o sòcol perimetral s‟agafarà a la paret però no al paviment. 
D. Les juntes entre rajoles no seran inferiors a 4mm i es segellaran amb un material estanc i 
elàstic. 
E. Les unions de la tela impermeabilitzant seran per calor amb almenys 10 cm de 
solapament en la direcció perpendicular a la pendent i encolades en la paret. Es tindrà 
especial cura en els punts febles, com els embornals, canvis de pendent... Es seguiran les 
indicacions del DB-HS-1 per a la seva realització. Es faran també proves d‟estanqueïtat. 
F. Durant l‟execució de les pendents es deixaran col·locats els embornals per rebre després 
la tela impermeable. 
 
5.6.2COBERTES INCLINCLINADES 
 
-Coberta existent 
Partint de la deconstrucció que s‟haurà realitzat i que haurà deixat els quarts de marès a la 
vista s‟ha de realitzar una capa de compressió e= 5cm realitzada amb HA-25/B/15/IIb amb 
xarxat electrosoldat 15.15.5 i connectors roscats a les bigues  cada 0,5m. Es col·locarà una 
làmina insonoritzant tipus TECSOUND 20, aïllament tèrmic de poliestirè extruït e=8cm, capa 
morter CP 1:3 e=3cm sobre aïllament, làmina impermeabilitzant  ONDULINE BAJO TEJA 
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model BT235 fixada mecànicament amb solapaments de 20cm i finalment acabat amb teula 
àrab col·locada amb massilla de poliuretà ONDUFLEX amb solapaments>12cm. 
En el vessant que desaigua sobre la coberta plana del veí s‟ha  de realitzar un canvi en la 
pendent amb morter d‟àrid lleuger per permetre generar un canaló integrat en la coberta per 
recollir l‟aigua. 
(Detalls segons plànols) 
 
 
-Coberta obra nova  
Sobre els forjat realitzat in situ:  s‟han de realitzar les pendents 30% amb envanets de sostre 
mort i  tapat de encadellat ceràmic. Sobre aquest  col·locació adherida de les planxes de 
aïllament de poliestirè extruït ranurat e=8cm capa morter CP 1:3 e=3cm sobre aïllament, 
làmina impermeabilitzant  ONDULINE BAJO TEJA model BT235 fixada mecànicament amb 
solapaments de 20cm i finalment acabat amb teula àrab col·locada amb massilla de 
poliuretà ONDUFLEX amb solapaments>12cm. 
El sistema constructiu adoptat es defineix i detalla en els plànols. 
Paràmetres: Els paràmetres que determinen les previsions tècniques de les cobertes 
referents a la seguretat estructural, la salubritat, la seguretat en cas d‟incendi, la seguretat 
d‟utilització, l‟aïllament acústic i la limitació de demanda energètica compleixen les 
exigències bàsiques del CTE i així queda justificat en cada corresponent apartat. 
 
 
6. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 
Particions verticals interiors d‟obra nova  de l‟alberg per recintes protegits 
Complint amb la normativa DB-HR  ens decantem per un sistema de compartimentació 
d‟envans de plaques de cartró guix amb perfilaria de planxa d‟acer galvanitzat amb muntants  
verticals. Les exigències acústiques són bastant elevades pel tipus d‟ús a les particions amb 
espais protegits. 
La solució que compleix acústicament és  YL2x12,5+AT MW48+YL12,5+SP+AT MW 
48+YL2X12,5 (perfils arriostrats) la espessor total del envà es de 16,8cm . 
Les plaques de cartró guix seran sempre resistents a l‟aigua 
Els plànols d‟acotació queden indicades les dimensions de cada dependència. Les 
dimensions indicades fan referència a la distància entre cares de parets divisòries, sense 
tenir consideració dels revestiments. 
Paràmetres: Els paràmetres que determinen les previsions tècniques de les particions 
interiors referents a la seguretat estructural, la salubritat, la seguretat en cas d‟incendi, la 
seguretat d‟utilització, l‟aïllament acústic i la limitació de demanda energètica compleixen les 
exigències bàsiques del CTE i així queda justificat en cada corresponent apartat. 
 
 Fusteria interior de l‟habitatge: 
Descripció del sistema: 
a. Tipus: Les portes interior seran llises i estaran formades en l‟interior per bastiment de 
fusta d‟avet i exterior amb tauler DM rexapat amb fusta d‟iroko 10mm, amb el vetejat 
horitzontal. Totes faran una amplada de fulla d‟almenys 72mm EI60 i Rw30db 
b. Mecanismes de tancament: Panys de cop silenciós i juntes de goma en marcs. Farratges, 
manetes i accessoris d‟acer inoxidable. 
c. Premarc, s‟han previst premarcs en tota la fusteria interior de 4cm d‟ample en laterals i 10 
cm d‟alt el superior. 
d. Tractament 2 mans d‟imprimació antifungicida i lacat final sintètic natural mate intens. 
e. Tapajuntes Totalment llisos de 7cm d‟ample els laterals i 15 cm el superior 
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Condicions d‟execució de la fusteria: 
a.  Els premarcs es col·locaran amb morter de CP 1:6 (M-40a). Els elements de suport dels 
premarcs seran gafes galvanitzades roscades separades un màxim de 50cm. L‟ample del 
premarc vindrà determinat pel gruix de la paret i els seus revestiments. 
b. Les qualitats i tipologia de la fusteria exterior podran esser variades a petició de la direcció 
facultativa. 
c. Els sistemes de tractament s‟aplicaran segons especificacions tècniques del fabricant. 
d. Les mesures, iniciades en el plànol de fusteria es comprovaran en obra. 
 
 
7 REGATES: 
 
Quan s‟hagin de realitzar regates el algun mur no s‟hauran de realitzar mai horitzontals 
sempre a 45° o verticals, es realitzaran amb mètodes poc destructius i procurant no 
travessar mai el mur. Les regates s‟ompliran, un cop passades les tuberies amb morter de 
CP i arena de dosificació 1:4. 
 
8.SISTEMA D’ACABATS 
 
8.1. RESTAURACIONS:   
 
8.1.1Tancaments horitzontals interiors. 
 
-Voltes de marès:Totes es repicaran, rasparan i raspallaran totes les peces  des de 
l‟arrencada, rejuntant amb ciment de pols de marès petits defectes i substituint peces molt 
rompudes.  S‟acabarà donant un acabat buixardat i finalment s‟aplicaran dues capes de 
líquid mineralitzador antimoho. Si alguna peça està tan malmesa que s‟hagi de substituir, es 
realitzarà un buidat i es col·locarà un aplacat fixat i adherit amb un quart de marès per 
substituir la cara de la peça. 
 
-Forjats de fusta existents: Realitzarem una eliminació de la capa de calç que cobreix bigues 
i travessers, polirem,  els aplicarem un tractament curatiu i preventiu per al corc.  
Augmentarem la seva resistència al foc amb l‟aplicació del revestiment intumescent incolor 
protherm wood.  I finalment els aplicarem  dues mans d‟oli de teca color mel. Els quarts de 
marès aniran pintats amb pintura de calç,  aplicada en  dues mans. 
En el sostre de la planta baixa es reforçaran els encastaments de les bigues amb platines 
d‟acer niquelat. (Segons detalls) 
A les bigues del sostre de la planta primera greument afectades per podriment de caps,  
tallarem la zona afectada i realitzarem una pròtesi de fusta de característiques similars 
adherida amb resina epoxi i dues varilles de fibra de vidre. Protegint finalment el nou cap de 
les humitats del mur amb una làmina de polietilè. 
 
8.1.2Tancaments verticals interiors. 
 
-Murs de pedra i morter: es repicarà el morter de calç que revesteix el mur de pedra i morter, 
s‟eliminaran aquelles parts del mur en que les pedres estiguis soltes, i es tornaran a realitzar 
amb pedres i morter de calç , a sobre d‟aquest es realitzarà una regularització amb morter 
de calç, sobre aquest es col·locarà la làmina antisalitre COVERSEC embeguda amb morter 
cola. Finalment es donarà un arrebossat de morter de calç amb addició de fibra de 
polipropilè tipus Fiberflec reglejat. A sobre del morter de calç pintarem amb dues mans de 
pintura plastica transpirable antimoho. 
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-Murs de cantons de marès per anar arrebossats (segons plànols): es repicarà la superfície 
eliminant tot tipus de calç, es sanejaran juntes malmeses.  Es realitzarà una regularització 
de la superfície amb morter de calç. Posteriorment col·locarà la làmina antisalitre 
COVERSEC embeguda amb morter cola. Finalment es donarà un arrebossat de morter de 
calç amb addició de fibra de polipropilè tipus Fiberflec reglejat. A sobre del morter de calç 
pintarem amb dues mans de pintura plàstica transpirable antimoho. 
 
-Murs interiors de la torre del molí: Restaurat de murs de cantons de marès mitjançant 
repicat de la calç, raspat i rejuntat amb morter de calç. Aplicació final de 2 mans de líquid 
mineralitzador anti moho TECHMO HIDROSIL . 
 
8.1.3Tancaments verticals exteriors: 
 
-En la façana arc de l‟entrada: Es faran caure aquelles zones on la calç estigui despresa. 
Mantindrem aquesta capa per raons estètiques. Realitzarem una neteja per eliminar restes 
de pols i aplicarem tres mans de pintura de calç, respectant els secats amb la següent 
dosificació: 1 volum de calç en pasta per 5 d‟aigua i aplicat amb brotxa. 
 
-Façana amb acabat final de marès vist: Es repicarà l'enlluit de calç del parament de marès, 
posteriorment, es rejuntaran amb ciment de pols de marès les juntes de les peces 
deteriorades i petits defectes, si s‟observa alguna peça de marès molt deteriorada s‟hi 
realitzarà un buidat per col·locar-ne una de nova de quart. Posteriorment es realitzarà un 
acabat buixardat. Seguidament s‟aplicaran dues mans de líquid mineralitzador antifong 
TECHMO HIDROSIL . Per la cara interior de la fulla es realitzarà un arrebossat de 10mm de 
morter de calç complint amb el CTE-DB-HS. 
S‟instal·larà una cornisa de formigó prefabricada per ocultar els cables que trascorren per 
façana. També s‟hauran de realitzar els buidats pels contadors d‟electricitat i aigua. 
 
-Torre del molí: 
S‟eliminaran  restes de calç que puguin desprendre‟s amb espàtula i anant amb cura de no 
malmetre les peces de marès. En les juntes en que el morter de calç estigui desprès es 
buidaran i es rejuntaran amb morter de calç. Els petits desperfectes en les peces se 
solucionaran sanejant l‟àrea i  reconstruint amb morter de calç amb pols de marès.  
Posteriorment, s‟aplicaran dues mans de líquid mineralitzador TECHMO HIDROSIL . 
Transcorregut el temps d‟aplicació es donaran tres mans de pintura de calç,  respectant els 
secats amb la següent dosificació: 1 volum de calç en pasta per 5 d‟aigua i aplicat amb 
brotxa. 
 
-En la resta de tancaments exteriors verticals que donen al pati interior i la placeta: 
intentarem donar un mateix acabat final tot i els diferents suports. 
En els trams de tancament de pedra i morter es repicaran les restes de morter de de calç 
que revesteix el mur de pedra i morter, s‟eliminaran aquelles parts del mur en que les pedres 
estiguis soltes, i es tornaran a realitzar amb pedres i morter de calç, a sobre d‟aquest es 
realitzarà una regularització amb morter de calç i amb morter cola s‟embeguirà la làmina 
antisalitre COVERSEC. Finalment es realitzarà un  aterracat amb morter de calç amb 
addició de fibra de polipropilè tipus Fiberflec sense reglejar  s‟acabarà pintant amb tres mans 
de calç. 
En els trams de cantons de marès es repicarà la superfície eliminant tot tipus de calç, es 
sanejaran juntes malmeses.  Es realitzarà una regularització de la superfície amb morter de 
calç. Posteriorment  es col·locarà la làmina antisalitre COVERSEC embeguda amb morter 
cola. Finalment es donarà un arrebossat de morter de calç amb addició de fibra de 
polipropilè tipus Fiberflec reglejat. A sobre del morter de calç pintarem amb tres  mans de 
pintura de calç. 
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8.2REVESTIMENTS NOUS. 
 
8.2.1 Impermeabilitzacions 
-L‟intrados del mur i forjat del aljub en contacte amb aigua s‟impermeabilitzarà, prèvia 
preparació del suport i cantonades, amb un morter impermeable a base de ciment amb àrids 
especials i resines, apte i amb certificat homologat per ús en contacte amb aigua potable, 
tipus Maxseal flex de Drizoro 
 
-Ampits de finestra i remats superiors de la coberta 
aniran impermeabilitzats davall la pedra d‟acabat amb dues mans de morter impermeable 
aplicat en dues mans amb malla intermitja, tipus Mapelastic. 
 
8.2.2Revestiments exteriors 
 
-Façana pati interior d‟obra  nova i façana pati catalogat amb aïllament exterior:  Sobre la 
base aplicada sobre l‟aïllament es realitzarà un acabat final amb morter bastard de ciment i 
calç, amb addició de fibra de polipropilè tipus Fiberflec,  aplicat amb llana d‟acer inoxidable i 
acabat arremolinat amb esponja fina, tipus Röfix 700-o‟5mm i pintat amb pintura plàstica 
transpirable. 
-Interior de contraforts façana nord. Sobre la base de l‟aïllament donarem un acabat amb 
morter de calç imitant l‟acabat de la resta de la façana, per posteriorment donar tres mans 
de calç respectant els secats amb la següent dosificació: 1 volum de calç en pasta per 5 
d‟aigua i aplicat amb brotxa. 
 
-Caseta d‟instal·lacions i mur de tancament  5: es realitzarà un aterracat de morter de c.p 1:4 
amb addició de fibra de polipropilè tipus Fiberflex  de würth i pintat amb dues mans de 
pintura plàstica transpirable. 
 
8.2.3Revestiments interiors 
 
Verticals:  
 
-Alicatats:  Les parets interiors de banys aniran amb un alicatat de peces de ceràmica de 
20X20, preferentment de gres porcelànic, de color blanc mate, modelatge a especificar en 
obra, col·locats amb morter cola adequat al tipus de peça a col·locar i al suport. 
 
-Enguixats  amb perliyeso. Els envans de cartró guix que no vagin alicatats s‟hauran 
d‟enguixar  amb perliyeso reglejat. 
 
-Aterracat de regularització i planeïtat en murs de cantons de marès per rebre alicatats 
 Eliminarem la capa superficial de calç, picarem la superfície per proporcionar més 
adherència, realitzarem una capa de 2cm de morter de calç  regularitzador i a sobre 
d‟aquest una capa de morter bastard de ciment i calç reglejat. 
 
-Folrat de melamina de cirerer: 
En la nau del costat nord la càmera d‟aire un cop aterracada anirà folrada amb una làmina 
de melamina de fusta de cirerer, adherida al suport amb cola especial. 
 
-Revocat mestrejat y acabat llis amb morter de calç  1:3 en paraments interiors verticals que 
no tenguin de suport envans de cartró guix. Capa de presa de morter cola amb embegut de 
xarxa anti eflorescències. 
 
-Aplacats de quarts de marès fixats mecànicament i adherits amb morter cola en les zones 
indicades en el plànol d‟acabats 
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Horitzontals: 
 
-Cel rasos: s‟ha previst  la col·locació de falsos sostres de plaques de guix laminat, tipus 
Pladur empernables a perfileria d‟acer galvanitzada als banys a una alçada de 2,20 en 
previsió del pas d‟instal·lacions de fontaneria i aire condicionat. Pintat final amb 2 mans de 
pintura plàstica transpirable  rentable i anti moho de color blanc mate. 
 
-Forjats in situ: S‟enguixaran a bona vista  amb formació d‟angles. 
 
Condicions d‟execució dels revestiments 
 
a. En cas de variació del tipus d‟acabat  serà degudament autoritzat per la direcció tècnica. 
b. Pels alicatats s‟emprarà morter cola especial i adequat al suport i a l‟element a aplacar. 
c. Es recomana l‟ús de morters predosificats amb marca CE i segell de qualitat reconegut. 
d. Els revestiments s‟aplicaran sempre segons les especificacions tècniques del fabricant. 
e. Entre les diferents capes de pintura transcorrerà el temps indicat en les fitxes tècniques 
del fabricant. 
 
ALICATATS: Es seguiran les indicacions de la NTE-RPA les parets del bany s‟alicataran 
amb rajoles ceràmiques blanques de 20X20 i morter cola. El gruix de morter serà 1cm i 
s‟estendrà sobre la cara posterior de la rajola. S‟ajustarà a copets omplint amb el mateix 
morter els forats  ,que poguessin quedar. Les rajoles es col·locaran humides i sobre un 
parament net i aplomat. 
 
8.3PAVIMENTS: 
 
8.3.1Paviments exteriors: 
 
- Pati interior realitzat amb paviment continu de formigó en massa HM-20/B/20/I fabricat en 
central i abocament amb bomba, de 10cm d‟espessor, acabat imprès en relleu i tractat 
superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color gris, i model 
“adoquín abanico)  capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d‟ acabat. 
 
- L‟accés pel pati catalogat  s‟ha previst amb un paviment de rajoles de gres rústic 
extrusionat de format rectangular col·locades amb morter cola. 
 
-Cobertes planes 
Enrajolat amb rajoles de semigres 20X20cm Proposat Cadi Naranja Rustico. Sòcol de la 
coberta amb peces de semigres 6,5x28cm preses amb morter CP 1:5. 
 
 
8.3.2Paviments interiors: 
 
Planta baixa  
Sobre la solera s‟ha de realitzar un altre solera pel pas d‟instal·lacions de 8cm  amb formigó 
HNE -15/P/20 sobre aquesta solera  es realitzarà  un paviment continu de microciment 
realitzant prèviament una xapa de morter auto anivellant, sobre aquest  col·locació de tela 
de fibra de vidre especial entre dues capes de resina aplicades amb rodillo i espolvorejat de 
arena de quars. Finalment s‟estendrà el microciment 5mm i s‟acaba aplicant dues mans de 
resina. 
Les petges i contrapetges de l‟escala del desnivell i de l‟escala d‟accés a l‟altell també 
s‟acabaran amb microciment. 
 
Planta primera  
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Sobre la capa de compressió s‟ha de realitzar una solera pel pas d‟instal·lacions de 8cm  
amb formigó HNE -15/P/20. Sobre aquesta s‟executarà un terra sonoreductor amb 30mm de 
llana de roca a sobre es col·locaran dues plaques de cartró guix de  15mm i  a sobre un 
geotextil i el parquet de bambú. 
 
Les petges i contrapetges de l‟escala d‟accés a la planta primera s‟acabaran totes amb el 
mateix parquet. 
 
Els banys es pavimentaran amb rajoles de gres de format rectangular preses amb morter 
cola i juntes amb morter de rejuntar blanc. 
 
 
Condicions d‟execució dels paviments: 
a. Tots els paviments interiors i exteriors estaran separats dels tancaments una amplada no 
inferior a 15mm. Aquesta junta de separació només podrà  emplenar-se de material flexible.  
b. Els paviments interiors es col·locaran prioritàriament amb morter de ciment cola, damunt 
de solera de morter completament anivellada. 
c. Els paviments i les seves juntes s‟aplicaran i executaran segons les especificacions 
tècniques del fabricant i emprant els morters indicats pel fabricant. 
d. Els àrids a utilitzar per la realització dels morters, els adhesius de rajoles, els morters 
predosificats i les rajoles prefabricades duran obligatòriament la marca CE. 
Condicions d‟execució de les soleres  
a.Les soleres es realitzaran damunt una capa de grava d‟uns 20cm de gruix i granulometria 
40<Ø<80mm  estesa damunt terreny compacte 90% proctor. El formigó s‟abocarà previ 
banyat de la grava. La superfície de la solera s‟acabarà mitjançat reglat i es realitzarà un 
curat mitjançant reg que no produeixi desrentat. 
b. En el cas de soleres interiors, damunt la grava s‟hi col·locarà una petita capa de 2cm de 
gruix de sorra i després una làmina impermeable d‟EPDM de 1,2mm. 
c. Les soleres es separaran dels tancaments una amplada no inferior a 15mm. Aquesta junta 
de separació només podrà emplenar-se de material flexible. 
d . En la solera es faran juntes de retracció cada 5x5 de gruix comprés entre 05 i 1cm i 
profunditat 3.5cm. 
 
8.4 ELEMENTS DE REMAT 
 
Trencaaigües, els elements de remat de la barana de la coberta plana seran peces de pedra 
caliça buixardada, de 3cm de gruix i d‟ample segons l‟amplada de la paret del mur, amb 
doble goteró, col·locades prèvia impermeabilització del suport. 
 
Finestres, els ampits de les finestres seran peces de pedra caliça buixardada de 3cm de 
gruixa i d‟ampla segons l‟amplada de la paret de façana, amb doble goteró. 
 
Fumerals 
Tots tret de la sortida de fums de la cuina, estaran realitzats amb peces prefabricades 
ceràmiques i capell de xemeneies de lames de formigó. 
El fumeral de la cuina serà amb un capell circular d‟acer inoxidable model A-24H de la 
marca REIXAAB. 
 
Condicions d‟execució dels remats: 
a. Previ a la col·locació dels elements de remat, l‟obra de fàbrica s‟impermeabilitzarà amb 
morter impermeable tipus Mapelastic de la casa Mapei. Per la seva aplicació es seguiran les 
instruccions de la fitxa tècnica del fabricant. 
b. Les peces de pedra es col·locaran directament damunt del morter impermeable , amb 
morter de ciment cola apropiat al material a col·locar i al suport. 
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8.5BARANES I PASSAMANS 
 
a. Interiors. Les baranes interiors tindran una alçada de 1m i es realitzaran amb muntants 
verticals de platina 40.10mm col·locats cada 1m ancorats amb perns d‟expansió  i passamà 
de platina horitzontal de 40.10mm d‟acer laminat i 5 varilles horitzontals de Ø12mm 
col·locades cada 15cm d‟acer inoxidable. 
 
b. Exteriors 
La barana exterior del cintell  tindrà 1m d‟alçada i estarà realitzada per un arader amb  
branques d‟ullastre.  Els muntants aniran encastats en el muret protegits del podriment amb 
làmina de cautxú. Haurà de superar les exigències mínimes de seguretat. 
 
La barana exterior de protecció del desnivell de la rampa  tindra una alçada de 1m i es 
realitzaran amb muntants verticals de platina 40.10mm col·locats cada 1m ancorats amb 
perns d‟expansió  i passamà de platina horitzontal de 40.10mm d‟acer laminat i 5 varilles 
horitzontals de Ø12mm col·locades cada 15cm d‟acer inoxidable mari AISI-316. 
 
Els passamans interiors de  les escales estaran formades per tub  buit d‟acer inoxidable de 
40mm de diàmetre. Col·locats als dos costats 
Els passamans exteriors de la rampa estaran formades per tub  buit d‟acer inoxidable tipus 
marí de 40mm de diàmetre. Col·locats als dos costats 
 
 
Paràmetres: els paràmetres que determinen les previsions tècniques i les característiques 
dels sistema d‟acabat compleixen les exigències bàsiques de funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat del CTE i així  queda justificat en cada corresponent apartat. 
 
 
9 SISTEMA DE CONDICIONAMENT E INSTAL·LACIONS 
 
9.1INSTAL·LACIONS GENERALS DE FONTANERIA 
a. Descripció general 
El solar disposa de subministrament d‟aigua potable de la xarxa pública municipal. Es 
preveu un aljub per aigua potable de 5T de capacitat amb grup de pressió de 1,5cv. 
 
b. Necessitats 
Segons càlcul tenim una previsió de necessitat de 2‟05l/s 
 
c. Descripció de la instal·lació 
Des de la clau de pas general, situada just després del comptador, en el mateix armariet en 
la façana, partirà un ramal soterrat fins a el recinte d‟instal·lacions.  En arribar allà passarà 
pel descalcificador. Un cop descalcificada anirà a la cisterna de reserva d‟aigua potable, 
també es preveu un ramal per emplenar la cisterna d‟aigua pluvial en cas necessari. Dins  la 
cisterna existirà una bomba de pressió constant  1‟5 CV per bombejar l‟aigua  un altre cop 
fins a l‟interior del recinte d‟instal·lacions on hi haurà tota la valvuleria per fer les diferents 
derivacions. Existirà una clau de bye pas per permetre subministrar aigua des als aparells 
des de la xarxa pública o des de l‟aljub. Dins l‟aljub també hi haurà una bomba amb una 
sonda que s‟activarà en cas necessari per desaiguar a la xarxa de pluvials del carrer.  
Del ramal que arriba al recinte d‟instal·lacions una derivació ha d‟anar connectada a 
l‟intercanviador d‟ACS solar, un altre subministrarà al bany de dones i també existiran 
derivacions independents per la cuina, el bany d‟homes i el bany l‟accessible i doble 
conjuntament.  
Tots aquests ramal aniran soterrats en la solera d‟instal·lacions.  En qualsevol creuament 
amb un altre servei aniran sempre per davall.  
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Existiran claus de pas en el recinte d‟instal·lacions que ens permetran tallar el 
subministrament a cadascuna de les derivacions. També existiran clau de pas en tots els 
recintes humits i en els aparells. 
Pel que fa a l‟aigua calenta un cop l‟aigua hagi passat pels dos intercanviadors solar 
connectats en sèrie de 500l travessarà soterrada sota la solera impresa del pati interior fins 
a la caseta d‟instal·lacions. Serà allà on amb l‟ajuda d‟una caldera de gas-oil model COB 20 
WOLF de condensació(ens decidim de gas oil pel fet que no hi ha subministrament de gas 
canalitzat,  un calentador elèctric dispara el consum elèctric i una caldera de biomassa te 
l‟inconvenient que només ens poden subministrar els pellets en sacs, amb el conseqüent 
augment de preu.) i un acumulador intercanviador de 1000l acabarem de donar a l‟aigua la 
temperatura desitjada. Dins la caseta es realitzaran totes les derivacions independents. Una 
pels banys accessible i doble, una pel bany d‟homes, per la cuina i un altre pel de dones.  
Totes les derivacions tindran una clau de pas dins la caseta d‟instal·lacions.  Es preveuen 
retorn per les derivacions  a cuina bany dones i homes.  
Existiran claus de pas en el recinte d‟instal·lacions que ens permetran tallar el 
subministrament a cadascuna de les derivacions. També existiran clau de pas en tots els 
recintes humits i en els aparells. 
Totes les canonades aniran enterrades i en cas de creuaments seran les que passaran per 
sota. Aniran recobertes amb coquilles  d‟aïllament tèrmic segons la temperatura de l‟aigua. 
Tant en aigua freda com en calenta .Tret de en la cuina, quan s‟arribi al local humit, les 
canonades pujaran per paret, fina a les claus de pas. Després de les claus de pas, les 
canonades aniran per fals sostre on hi haurà les claus en T de derivació als aparells. 
Aquestes claus seran registrables amb una peça del fals sostre de fixació imantada. 
Posteriorment baixaran verticalment fins a l‟aparell on hi haurà una clau de pas d‟aparell a 
escaire. 
En la cuina les canonades ascendiran i ens trobarem les claus de pas dins l‟armari de sobre 
encimera, per dins un fals fondo transcorreran fins a descendir verticalment fins als punts de 
consum. 
 
 
Materials: 
-Els materials a emprar per la instal·lació seran tubs de polietilè reticulat homologats, essent 
les claus de pas i resta de vàlvules de llautó. Les unions seran roscades pel polietilè. Previ 
posta en servei es requerirà una prova de pressió de tota la instal·lació realitzada per 
almenys 10 bar. 
-La instal·lació de fontaneria serà de baix consum amb dispositius d‟estalvi d‟aigua a les 
aixetes. 
 
Producció d‟aigua regenerada per a inodors. 
Existirà un aljub on s‟instal·larà prèviament a la realització del forjat l‟equip de depuració 
ECOCICLE 20. Aquesta depuradora està preparada per rebre les aigües de dutxes, 
rentamans i aigüera i a través d‟un procés reutilitzar-les per regar o en els inodors.  Es 
preveurà una calau de bye pas per poder subministrar a les cisternes dels inodors aigua  
tant de la xarxa pública d‟aigua potable com regenerada procedent de l‟equip de depuració.  
aigua regenerada a través d‟una clau de tres vies s‟utilitzarà aigua potable en els inodors. 
La depuradora ECOCICLE 20 estarà dotada d‟una bomba amb sonda per desaiguar a la 
xarxa de fecals. Els tubs aniran paral·lels als de aigua freda i calenta fins al local humit on 
també pujaran per paret. Disposaran de clau de pas de local humit i clau de pas d‟aparell en 
l‟inodor. 
 
Materials: 
-Els materials a emprar per la instal·lació seran tubs de polietilè reticulat homologats, essent 
les claus de pas de pas de pas i resta de vàlvules de llautó. Les unions seran roscades pel 
polietilè. Previ posta en servei es requerirà una prova de pressió de tota la instal·lació 
realitzada per almenys 10 bar. 
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Producció d‟ACS 
La producció d‟aigua calenta es realitzarà mitjançant 7 col·lectors solars ubicats en la 
coberta plana  del cintell model DS20S amb una superfície útil de 1‟88m2. La separació 
horitzontal Dt entre col·lectors per reduir les pèrdues per ombra serà de 2,81m mínim. Amb 
els col·lectors aconseguirem produir el 66% de la demanda anual de ACS. Les plaques solar 
duran un sistema de protecció de sobreescalfaments i gelades i seran accessibles per la 
seva conservació i manteniment 
Des de els col·lectors el circuit primari descendirà  fins al recinte d‟instal·lacions on hi haurà 
dos acumuladors intercanviadors solars de 500l connectats en sèrie. L‟aigua escalfada en 
aquests acumuladors passarà posteriorment al intercanviador convencional de 1000l ubicat 
en la caseta d‟instal·lacions on  amb el suport de caldera de gasoil per condensació, model 
COB 20 de la casa WOLF amb una potencia mínima de 19,1Kw s‟escalfarà finalment l‟aigua 
fins a la temperatura de consum.   
Al tenir la xarxa de ACS en tres derivacions més de 15m s‟ha previst xarxa de retorn 
paral·lela a la d‟impulsió amb bomba de recirculació. Tota la xarxa d‟ACS anirà 
completament aïllada per prevenir pèrdues i evitar dilatacions excessives dels materials en 
contacte amb altres.  
La caldera disposarà d‟extracció i sortida de fums específica, i sobresortirà un mínim de 1m 
per sobre de la part superior . 
 
9.2AIRE CONDICIONAT 
En el projecte està previst un sistema de climatització per aconseguir el màxim confort  
d‟aire-aigua.  Els equips interiors seran fan coils  de la casa CARRIER dels models 
42DWC07, 42CE, 42N_S42. Distribuïts segons plànols. Existiran 6 unitats interiors per 
climatitzar independentment el dormitori de dones, el dormitori accessible, el menjador-sala 
d‟estar-cuina, el dormitori d‟homes i el doble.  
La majoria van allotjats dins el fals sostre dels banys. Les unitats interiors han d‟estar 
previstes de tub de desaigua  d‟aigües grises complint l‟article 57.5 del PGOU d‟alaior de 
2009.   
En la coberta plana del cintell instal·larem 3 unitats exteriors bomba de calor CARRIER 
model 30AW 012.  Les potencia que pot  subministrar cada unitat exterior són 16KW en 
refrigeració i  14,5 KW en calefacció. Tenim una previsió de   (veure càlcul i dimensionat) 
En la coberta els tubs aniran enterrats protegits en coquilles davall la nova coberta, 
transcorreran per sobre el nou forjat in situ entre els envans  conillers, des d‟on baixaran fins 
a les unitats interiors.  
Les característiques de la instal·lació es defineixen en els plànols d‟instal·lacions 
 
9.3EVACUACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS  
 
Evacuació de residus sòlids 
La normativa ens obliga a tenir un espai per la recollida selectiva de residus. S‟ha previst 
una recollida amb cubells separats sota l‟encimera de la cuina i un espai amb contenidors 
més grans al lateral de la caseta d‟instal·lacions per recollir paper, vidre, plàstics i rebuig,  
 
9.4EVACUACIÓ DE PRODUCTES DE COMBUSTIÓ 
S‟ha previst conducte d‟extracció de fums de Ø200mm per la caldera de gasoil. Aquest 
conducte sobresortirà un mínim de 1m per sobre de la part superior de qualsevol buit de 
façana tant d‟edificacions veïnes com pròpies, tal com estableix l‟article 84 del PGOU 
d‟Alaior del 2009. 
També s‟ha previst un conducte d‟extracció de fums de la cuina de Ø160  que també 
sobresortirà un mínim de 1m per sobre de la part superior de qualsevol buit de façana tant 
d‟edificacions veïnes com pròpies, tal com estableix l‟article 84 del PGOU d‟Alaior del 2009. 
 
9.5EVACUACIÓ DE RESIDUS LÍQUIDS:  
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9.5.1SANEJAMENT 
La parcel·la disposa de xarxa municipal de Sanejament a peu de parcel·la. 
Aigües grises: s‟ha dissenyat segons l‟article 80 del PGOU d‟Alaior, el sistema d‟evacuació 
per l‟aprofitament d‟aigües grises filtrades i desinfectades per les cisternes dels inodors, 
recollint únicament les aigües emprades a lavabos dutxes i banyera en el dipòsit ECOCICLE 
20 on mitjançant bombes d‟impulsió tipus SANICOM de SFA SANITRIT es subministra aigua 
prèviament depurada a les cisternes dels inodors. Com ja hem especificat en l‟apartat de 
fontaneria existirà  una clau de pas de 3 vies que permetrà omplir les cisternes amb aigua 
potable en cas d‟avaria. El dipòsit ECOCICLE 20 en cas de que l‟aigua que arribi de 
rentamans dutxes i aigüera no sigui suficient podrà ser emplenat amb aigua pluvial. 
S‟haurà de disposar d‟una bomba SANVITE per bombejar l‟aigua residual de la cuina fins a 
la depuradora. 
Aigües fecals: S‟ha dissenyat  una xarxa interior de recollida de fecals per gravetat,  amb 
col·lectors enterrats.  El col·lectors tindran una longitud màxima de 15m . És per això que el 
col·lector que recull l‟aigua del bany de dones tindrà un pericó de pas de 50x50cm. Dins la 
cuina amb una tapa de registre amb el mateix acabat que el paviment, existirà un pericó 
sifònic on arribaran totes les aigües i des d‟on es connectarà amb la xarxa pública. 
 
Descripció de la instal·lació  
Materials: Tota la xarxa de fecals es realitzarà amb tubs de PVC amb unions encolades. El 
Ø i pendents es defineixen en els plànols de sanejament i d‟instal·lacions. 
Desguassos i derivacions: Cada aparell sanitari  portarà incorporat un sifó individual de 
forma que la sortida de tots ells s‟unirà a la derivació corresponent fins al seu desguàs o 
connexió d‟inodor més pròxima. El pendent mínim de la derivació serà del 2% 
Col·lectors: els col·lectors aniran sempre enterrats damunt llit d‟arena i estaran tapats de 
formigó en els punts on s‟hi connecti una baixant.   
En tota la seva longitud la pendent del col·lector no serà inferior al 2%. Cada 15m de 
longitud es col·locaran registres accessibles per poder evitar possibles obturacions 
Proves d‟estanqueïtat: es realitzaran proves d‟estanqueïtat de totes les arquetes mitjançant 
el seu emplenat amb aigua i de tota la xarxa mitjançant taponat dels terminals i emplenat 
d‟aigua. La pressió de la prova no serà inferior a 0,3 ni inferior a 1 bar. 
Ventilació de la xarxa de sanejament. Cada baixant vertical contarà amb un tub paral·lel de 
Ø50mm que arribarà fins a la coberta per tal de ventilar-se superiorment, amb la finalitat 
d‟evitar desifonaments en els sifons dels aparells. 
c. Dimensionat  
Segons plànols de sanejament 
Previsió d‟escomesa a xarxa pública amb tub de PVC de Ø110. 
 
9.5.2 PLUVIALS 
La parcel·la disposa de xarxa municipal de pluvials a peu de parcel·la. S‟ha previst xarxa 
separada de pluvials que abocaran a l‟aljub de 10Tn. Les aigües pluvials s‟utilitzaran per 
incrementar l‟aigua que arriba a la depuradora d‟aigües regenerades. L‟aljub disposarà d‟una 
bomba amb una sonda per desaiguar a la xarxa publica en cas que estes ple.  S‟han previst 
canalons o embornals de recollida d‟aigua en totes les cobertes. Per recollir les aigües de la 
vessant de la coberta inclinada del  carrer de sa Bolla que actualment desaiguava  a sobre 
de la coberta plana del veí s‟ha realitzat un recrescut de la coberta per executar un canaló 
integrat en la pròpia coberta.  En la resta de faldons de cobertes inclinades l‟aigua es 
recollirà amb canalons penjats. 
En la coberta plana del cintell que actualment desaiguava per forats en el muret s‟han 
realitzat 4 embornals que recullen una superfície molt inferior als 30m2 com marca la 
normativa.  
El pati interior disposarà de pendents laterals 2% perquè l‟aigua es reculli en un embornal 
lineal. 
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La rampa d‟accés pel pati interior també disposarà d‟un embornal lineal en la seva part 
baixa. Per evitar que l‟aigua entri per la porta el tram  comprès entre l‟embornal i aquesta 
tindrà un 2% de pendent. 
L‟escomesa a la xarxa pública es realitzarà amb un tub de PVC de diàmetre 90. 
 
Descripció de la instal·lació  
Materials: 
Tota la xarxa no vista de pluvials es realitzarà amb tub de PVC amb unions encolades. Els Ø 
i pendents es defineixen en els plànols de sanejament i d‟instal·lacions. 
Els baixants i canalons que hagin d‟anar vistos es realitzaran amb coure. 
 
Proves d‟estanqueïtat: es realitzaran proves d‟estanqueïtat de totes les arquetes mitjançant 
el seu emplenat amb aigua i de tota la xarxa mitjançant taponat dels terminals i emplenat 
d‟aigua. La pressió de la prova no serà inferior a 0,3 ni inferior a 1 bar. 
Veure esquemes de recorregut i de funcionament en els plànols d‟instal·lacions. 
 
 
9.6ELECTRICITAT  
Les característiques de la instal·lació d‟electricitat i el grau d‟electrificació de l‟alberg es 
defineixen en els plànols d‟instal·lacions.  
Tota la instal·lació complirà amb les exigències establertes en el reglament electrotècnic  per 
a baixa tensió RD842/2002 de 2 d‟agost. 
Tot i que l‟ús no està especificat ni classificat en les ITC-BT es dissenyarà la instal·lació com 
a local de pública concurrència  similar als hostals, que sí que hi són considerats. 
 
Descripció general: l‟edifici disposa de subministrament  aeri d‟electricitat en baixa tensió per 
la companyia GESA a peu de parcel·la. S‟ha previst col·locar un armariet en façana segons 
indicacions de la companyia GESA deixat una previsió d‟entrada de cables elèctrics 
soterrats, per col·locar el comptador. Des de del comptador  s‟anirà fins a la caixa general de 
distribució situada en l‟armari de neteja (d‟ ús restringit)  sota l‟escala d‟accés al primer pis.  
Existirà un altre caixa general de distribució en el recinte d‟instal·lacions. L‟accés a les 
caixes generals de distribució ha de ser restringit. 
La instal·lació anirà enterrada en la solera d‟instal·lacions protegida amb tub corrugat de 
PVC  i 2cm de recobriment mínim de formigó.  Els tubs d‟electricitat sempre passarà per 
sobre en cas d‟un creuament amb una altre xarxa.  
En les habitacions amb fals sostre es col·locaran llums empotrats en el sostre, en les 
habitacions en les quals vulguem potenciar els sostres s‟instal·laran llums de paret, en 
l‟interior de la torre en la planta baixa aniran col·locats encastats al terra.  Per potenciar el 
pati d‟entrada s‟instal·laran llums encastats a la paret a 30cm del terra. 
Esta prevista la instal·lació de 4 focus amb rellotge d‟activació per la il·luminació de la torre 
del molí. 
 
Necessitats 
Total de comptadors 1 comptador trifàsic amb rellotge de tarifa nocturna 
Grau d‟electrificació Elevat 40000W 
 
 Nombre de circuits considerats: 
 
S‟ha previst un CGD sota l‟escala  en la PB amb 9 circuits. 
-C1 Punts d‟iluminació planta baixa costat sud. 
-C2 Preses de corrent d'ús general planta baixa extractor i frigorífic. 
-C3 Cuina i forn. 
-C4Rentadora rentavaixelles. 
-C5Preses  de les cambres de bany  i auxiliars cuina planta baixa. 
-C6 Punts d‟iluminació planta primera. 
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-C7Preses de corrent d'ús general planta primera. 
- C9 Previsió de condicionament d‟aire. 
-C21 Punts d‟iluminació planta baixa costat nord. 
 
S‟ha previst una CGD en el recinte d‟instal·lacions amb 11 circuits 
-C12 Preses de corrent de les cambres de bany planta primera. 
- C13 Punts iluminació exteriors. 
- C14Preses de corrent d'ús general exteriors. 
- C15 Bomba desaigua aljub aigua potable. 
 -C16 Bomba desaigua aljub aigua pluvial. 
-C17 Bomba desaigua aljub aigua regenerada. 
-C22 Bomba impuls aigua potable pressió const. 
-C18 Caldera de gasoil i circuladores. 
 -C19 Descalcificador. 
-C20 Enllumenat d‟evacuació. 
-C24 Focus torre. 
-C25 Extractors cambra d‟aire 
 
Connexió i posta a terra. Tots els endolls i punts de llum portaran connexió a terra 
 
.Prescripcions de seguretat  
Es complirà amb les ITC-BT 
-ITC-BT17 Instal·lacions de enllaç Dispositius generales e individuals de comandament y 
protecció. Interruptor de control de potencia 
-ITC-BT18 Instal·lacions de posta a terra 
-ITC-BT 19 Instal·lacions interiores o receptoras Prescripciones generales 
-ITC-BT20 Instal·lacions interiores o receptoras Sistemas de instalación 
-ITC-BT21 Instal·lacions interiores o receptoras Tubos y canales protectoras 
-ITC-BT22 Instal·lacions interiores o receptoras Protecció contra sobreintensidades 
-ITC-BT23 Instal·lacions interiores o receptoras Protecció contra sobretensiones 
-ITC-BT24 Instal·lacions interiores o receptoras Protecció contra los contactos directos e 
indirectos 
-ITC-BT28 Instal·lacions en locales de pública concurrencia 
-ITC-BT30 Instal·lacions en locales de características especiales 
Veure especificacions i detalls en els plànols d‟instal·lacions. 
 
9.7 LLUMS D‟EMERGÈNCIA 
S‟instal·laran llums d‟emergència per permetre l‟evacuació segura dels allotjats fins a 
l‟exterior. El sistema de lluminàries escollit serà autònom, en el que tots els elements, tals 
com la bateria, la làmpada, el conjunt de control i comandament i el dispositiu de verificació 
estan continguts dins la lluminària. Les bateries es recarregaran a través de l‟alimentació 
elèctrica que rebran del circuit de llums d‟emergència. En el moment de fall elèctric o 
baixada de tensió s‟encendran automàticament. L‟autonomia mínima de funcionament serà 
1h.  
Col·locarem lluminàries de 5lux  pròximes a les CGP i als extintors. Col·locarem lluminàries 
de 1lux  per il·luminar rutes d‟evacuació i sobre les sortides d‟emergència i a les escales. 
 
9.8 TELECOMUNICACIONS 
L‟edifici disposa de subministrament de telefonia bàsica transcorrent per façana, no existeix 
servei de televisió per cable. 
Al tractar-se d‟un alberg no és de compliment el reial decret llei 1/1998 de 27 e febrer, sobre 
infraestructures comuns en edificis per a l‟accés als serveis de  
 
Telefonia bàsica  
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S‟ha de realitzar l‟escomesa des de la façana.  S‟instal·larà la caixa general en l‟interior de 
l‟armari  de neteja.  Les derivacions aniran protegides a l‟interior de tub corrugar, per  la 
solera d‟instal·lacions. Protegides amb 2cm mínim de recobriment de formigó. 
 
En projecte s‟han previst preses  de TF a: 
-Dormitori doble 
-Dormitori homes 
-Dormitori dones 
-Dormitori accessible 
-Menjador-Estar 
-Estar antic 
 
TV 
S‟haurà d‟instal·lar una antena de televisió conforme a l‟article 59 del PGOU d‟Alaior  en la 
coberta plana de sobre bany doble. Connectada  a la presa de terra. Des de l‟antena es 
derivarà a  la caixa de distribució de la planta primera i d‟aquesta a la de planta baixa. 
Les derivacions aniran protegides a l‟interior de tub corrugar, per  la solera d‟instal·lacions. 
Protegides amb 2cm mínim de recobriment de formigó. 
 
En projecte s‟han previst preses  de TV a: 
-Dormitori doble 
-Dormitori homes 
-Dormitori dones 
-Dormitori accessible 
-Menjador-Estar 
-Estar antic 
 
 
. 
9.9 VENTILACIÓ 
S‟ha previst realitzar una ventilació mecànica de sec a humit. 
Per realitzar l‟entrada d‟aire s‟ha projectat amb airejadors circulars d‟admissió de la casa 
EUNAVENT, que s‟hauran de col·locar a 2,2m del terra. També s‟instal·laran airejadors de 
pas de la mateixa casa a 0,4m del terra. Tots els models disposen de mecanismes de 
aïllament acústic. Models  i localització  segons plànols. Càlculs realitzats en l‟annex. 
Per realitzar l‟extracció de l‟aire que arriba als locals humits s‟instal·laran aspiradors 
mecànics en l‟exterior de la coberta. Determinació dels caudals a aspirar en la memòria de 
càlcul. 
 Els tubs de ventilació provinents dels locals humits fins a la xemeneies seran de PVC.  El 
tram vist que sobresortirà 1m per sobre la xemeneia d‟obra serà de acer inoxidable   
 
Diàmetre i localització recollit  de les ventilacions en plànols. 
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 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
La primera deducció que en trec d‟aquest treball és lo essencial que arriba a ser pel  
desenvolupament d‟un projecte de rehabilitació un anàlisi minuciós de les característiques 
constructives i l‟estat actual de l‟edifici que volem intervenir. Invertir el temps en això, no és 
una pèrdua de temps, ans el contrari. Un anàlisi deficient del que tenim al davant pot 
provocar que tot el treball posterior, sustentat en un error,  que s‟hagi fet s‟hagi de modificar 
amb la conseqüent pèrdua de temps.  
La segona deducció que en trec és que seria convenient la creació d‟un CTE per a 
rehabilitació o si menys no, fer més laxa la normativa que s‟exigeix. En alguns casos hi ha 
exigències que s‟extrapolen d‟obra nova a rehabilitació i que suposen un agreujant al segon. 
Per exemple, en la comprovació estructural d‟elements existents s‟exigeixen els mateixos 
coeficients de seguretat que en l‟obra nova. Quan una part d‟aquest coeficient  esta previst 
com errors de execució , per tant estem exigint un sobre dimensionaments als elements no 
justificat, perquè en el meu cas parlem d‟un edifici que va ser executat fa 200 anys i encara 
es manté, per tant,  estarem d‟acord doncs que segurament no es varen realitzar falls 
d‟execució. 
En el cas de les voltes, ja siguin de peces de marès o  de maons de pla tot sovint alguns 
professionals es deixen emportar per pragmatisme i per cobrir-se les espatlles dimensionant 
grans lloses de formigó armat que desvirtuen elements que han demostrat amb escreix la 
seva solidesa.  Per evitar haver de realitzar estudis particulars de cada element. Estem 
davant d‟una pràctica que s‟allunya molt del que com diu l‟antic nom de la nostra professió 
solíem fer  “col·locar una pedra sobre l‟altre”. Alguns treballen des de despatxos i es refugien 
en els programes de càlcul. 
Pel que fa a les exigències del CTE en matèria d‟aïllament acústic estem davant d‟un altre 
agreujant. Es generalitza bastant les condicions de les ciutats. Tot i que les exigències no 
són les mateixes. Algú podria dir que es trist per exemple que la normativa estableixi que 
s‟ha d‟aïllar dels sons de la natura, i si algú no te més molèstia que els xiuxiuejos dels ocells, 
perquè s‟ha d‟aïllar acústicament. 
 
Pel que fa al projecte que he realitzat la conclusió que en trec és que s‟ha arribat al màxim 
de les possibilitats que ens oferia  l‟edifici ,aconseguit els màxims de qualitat  possible. És 
una obra complexa i costosa i la part de la placeta està lligada amb la iniciativa de 
l‟administració publica, cosa que en els temps actuals on no hi ha diners per invertir, ho faria 
tot encara una mica més difícil.  
Es fàcil entendre perquè la majoria dels molins de vent varen ser destruïts, la seva 
geometria no permet moltes utilitats més enllà de la seva funció original.  Però son edificis 
que s‟han de mantenir no només perquè actualment estan catalogats, sinó que amb les 
seves característiques  peculiars són en part un símbol de cada regió. 
Molts en pensar amb Castella la Manxa pensem amb els molins de Cervantes, quan pensem 
amb Mallorca ho fem amb  els seus petits molins de vent repartits pel pla i el mateix passa 
amb Menorca.  
Es evident però l‟elevat cost del projecte de rehabilitació que representa que s‟haurien 
d‟invertir nomes pel pressupost d‟execució 1211.82€/m2, que si fos una ràtio d‟obra nova 
seria un edifici de molt bones qualitats. 
S‟ha de tenir en compte que en el Pressupost d‟Execució Material, no s‟inclouen les 
despeses 
generals d'empresa (del 13% al 17% per a obres oficials), el benefici industrial (6% per a 
obres oficials), ni l „IVA. 
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