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Ubicació 
 
Fira del Bellcaire – Antic Mercat dels Encants Vells, situada a la illa entre els carrers Cartagena i Dos de Maig, 
avinguda Meridiana i plaça de les Glories Catalanes, entre els districtes de l’Eixample i Sant Martí de 
Barcelona. 
 
Descripció de l’actuació 
 
Es realitzen les accions de desmantellament que permeti un alt nivell de recuperació i aprofitament dels 
materials susceptibles de ser reciclats. Les pautes seguides per a realitzar una correcta deconstrucció de 
l’edifici, són: 
 
• Extracció selectiva de tots aquells elements no petris de les edificacions que puguin ser valorats 
• Desconstrucció de l’estructura amb la posterior recollida i reciclatge del material. 
• Gestió dels residus obtinguts i ja classificats; dipòsits dins d’abocadors; selecció en dexailleries; venda a les 
plantes de tractament corresponents, potenciant una conducta ecològica. 
 
La finalitat que es persegueix amb la deconstrucció és la recuperació i el reciclatge selectiu dels materials, es 
busca una protecció del medi ambient al disminuir l’abocament de residus i economitzar la capacitat dels 
abocadors, a la vegada que es potència l’aprofitament dels elements, materials i residus diversos mitjançant el 
reciclatge, estalviant recursos naturals. 
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Descripció de l’actuació 
 
Elements a enderrocar: 
 
Cobertes  
Envans i fàbriques  
Forjats  
Murs i suports  
Instal·lacions  
Escales  
 
S’actuarà per fases: 
 
Primera fase: operacions prèvies d’implantació d’obra. 
Segona fase: en la que es realitzarà la neteja interior de les edificacions (mobiliari, instal·lacions, estris i tot el 
material interior) i es seleccionaran per ser reutilitzats, reciclats o abocats en abocadors autoritzats, exceptuant els 
elements estructurals i tancaments.  
S’aniran transportant tots aquests materials segons es vagin seleccionant i dipositant a l’obra. 
Tercera fase: on es procedirà a la demolició del que quedi de l’edificació (estructura i tancaments), incloent-hi el 
paviment amb un espessor màxim de 0,15 m. catalogant-se els residus com material petri i reciclant-se en la seva 
totalitat.    
Quarta fase: Condicionament de solar.  
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Àmbit de la 
proposta 
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Fitxa tècnica 
 
Data inici: Octubre 2013 
Data fi: Gener 2014 
Operador: CONTROL DEMETER,SL 
Direcció d’obra i mediambiental: PRODE ARQUITECTES TÈCNICS, SLPCSS: SGS TECNOS 
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