
  

 

 

ARQUITECTURA TÈCNICA 

PROJECTE FINAL DE CARRERA 

 

 

 

 

 

ASPECTES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS IMPLICATS EN EL 

PROCÉS D’ENDERROC 

 

 

 

 

 

 

  Projectista/es: Cristina Serenó Recacha.     

  Director/s: Jesús Abad Puente.  

  Convocatòria: Febrer 2010.  



 

 

 







 Aspectes de Prevenció de Riscos Laborals implicats en el procés d‟enderroc 1  

RESUM 

El projecte està basat en la Prevenció de Riscos Laborals implicats en el procés d‟enderroc. 

Hi trobem informació exhaustiva sobre reciclatge, manipulació de materials i desconstrucció, 

tot referit a un procés d‟enderroc, així com tots els processos d‟enderroc existents 

actualment: 

Segons l‟abast d‟aplicació 

Enderrocs totals 

Enderrocs parcials 

Segons el mètode a aplicar 

Manual 

Mecànic 

Equips lleugers 

Equips mitjans 

Equips pesats 

Amb explosius 

Per bola 

Elements diamantats 

Ciments expansius 

Trenca barreres hidràulic 

Llança tèrmica 

Hidro - enderrocs 
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Grups criogènics 

Làsers 

Segons les 

diferents 

tècniques que 

avarca el sistema 

mecànic 

Empenta o tracció 

Màquines sense implements 

Prolongadores o arietes 

Grapes o manipuladores hidràuliques 

Grapes o manipuladores mecàniques 

Enderroc amb cables 

Empenyedors hidràulics 

Fragmentació 

Martells hidràulics 

Martells mecànics 

Demolidors hidràulics 

Demolidors mecànics 

Cisalla hidràulica 

Cisalla mecànica 

Impacte Bola d‟inèrcia 
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1. INTRODUCCIÓ 

L‟antiga professió d‟aparellador, de la que contem amb documents que daten des del 1778, 

s‟implica directament a l‟Aparellador com a responsable dels danys en què en aquella època 

es venia produint en accidents de la Construcció; també en la mateixa època, podem contar 

amb documents que ens parlen de les primeres mesures de Seguretat en la Construcció, 

com va ser l‟Edicte del Rei Carles III, en el que va promulgar les primeres mesures o 

Normes de Seguretat a complir en les obres de construcció. 

Cal subratllar però, que els enderrocs no es poden ni es deuen tractar mai com si d‟una 

construcció normal es tractés, com a mínim en el que a la seva infraestructura, mitjans, 

personal i condicions generals de treball es refereix. 

Tampoc es pot executar cap enderroc sense lligar-lo directament amb la Seguretat, ja que 

les barreges, morters, replantejos o demés condicionants propis de la Construcció en aquest 

cas no existeixen. 

Tot i així, tots els treballs o tasques derivades de l‟enderroc porten un perill innat o s‟acosten 

bastant a la provocació del mateix. 

Es per això per el que s‟ha de considerar que aquest apartat té molt a veure amb la 

Seguretat i s‟ha de tenir en compte sempre, al cometre qualsevol treball d‟enderroc. 

L‟enderroc està lligat directament amb la Seguretat per la manera i condicions en les que 

s‟han de fer els seus treballs. 

Mentre que en el procés de construcció es van creant, progressiva i paulatinament, tots i 

cadascun dels elements necessaris per utilitzar un edifici sense cap risc, en el procés de tot 

enderroc passa just al contrari: es va fent desaparèixer poc a poc tot el que anteriorment ens 

protegia i servia per fer ús de dit edifici sense córrer cap risc. 

Per simple definició llavors, l‟enderroc sempre ha estat tractat com la “creu” de la 

construcció, ha estat oblidada de casi tots en tots els aspectes. 

Hem de tenir sempre present que la millor tècnica a seguir en enderrocs és la pràctica o 

experiència amb la que es tingui. 

No existeixen càlculs ni mètodes operatius que ens indiquin o adverteixin del possible risc 

que es corre al enderrocar un element o una unitat d‟obra determinada. 
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Només contem amb l‟experiència, l‟aspecte extern d‟aquest element constructiu i els mitjans 

auxiliars de que disposem per a ell. 

Hem de tenir en compte la diferència important que existeix entre els conceptes tant utilitzats 

en aquest camp: enderroc i desconstrucció. 

Tot i que a simple vista sembli que significa el mateix, són dos conceptes semblants però no 

per ell amb el mateix significat. 

Enderrocar: és fer caure alguna cosa al terra (en aquest cas un material o element de 

construcció) d‟una forma brusca, potent i desordenada. 

Desconstruir: és destruir o desmuntar d‟una forma ordenada i metòdica, un edifici o un 

element constructiu. 

D‟aquí es pot deduir que mai hem d‟anomenar “projecte de desconstrucció”, sinó que per el 

contrari la forma correcta és “Projecte d‟enderroc”. 

Relacionat també directament amb els enderrocs ens trobem amb el terme de “ruïna”, tan 

usat i utilitzat per els professionals que ens movem en aquest entorn. És per això que cal 

mencionar l‟art. 247 del Text Refós de la Llei sobre Regim de Sòl i Ordenació Urbana, que 

ens parla i ens defineix tres tipus d‟estats ruïnosos. 

Dit article considera l‟estat ruïnós d‟un immoble quan es poden declarar els tres suposats 

següents: 

1. Danys no reparables tècnicament per els mitjans normals. 

2. Cost de la reparació superior al 50% del valor actual de l‟edifici, o plantes afectades 

sense contar amb el valor del solar que ocupa. 

3. Circumstàncies urbanístiques que aconsellin l‟enderroc de l‟immoble. 

Respectivament cada un d‟aquests tres motius corresponen amb els conceptes que tots 

coneixem, ruïna tècnica, econòmica i urbanística. 

A part d‟aquests conceptes, i més recentment, contem amb la sentència del TS de 30.09.91 

que ens aclareix o defineix més tipus de ruïnes que hem de conèixer per a poder emetre els 

Informes, Dictàmens o Certificats professionals amb un major coneixement de causa i 

abundància de dades. 

Aquestes definicions són les següents: 
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 Ruïna total: es produeix quan les deficiències constructives greus afecten a la totalitat 

de l‟edifici o immoble. 

 Ruïna parcial: derivada de l‟anterior però es podrà dictaminar quan només afectin les 

deficiències greus a algunes de les seves parts o elements essencials. 

 Ruïna actual: quan es detecti en el moment de l‟estat ruïnós. 

 Ruïna de futur: si es preveu que l‟estat ruïnós es pot assolir en el futur, a la vista del 

seu estat actual i sense que li apliquin posteriorment operacions de rehabilitació o 

reforma. 

 Ruïna funcional: quan el seu estat implica la nul·litat o inadequació de la Construcció 

per servir al seu destí. 

 Ruïna imminent: a tots aquests conceptes i definicions s‟hauria d‟afegir aquest últim, 

que ens ajuda a definir l‟estat de l‟edificació quan es preveu el col·lapse de la mateix 

o en la major part d‟ella; o bé dels seus elements principals, no admet més demora i 

necessita amb la màxima urgència el seu enderroc, reforç o estintolament. En aquest 

cas sempre que l‟immoble es trobi habitat és aconsellable el seu desallotjament. 
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2. NUCLI DE LA MEMÒRIA 

2.1. ENDERROC 

2.1.1. EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

La primera característica a tenir en compte és que el procés productiu d‟aquesta activitat 

finalitza amb la desaparició d‟una estructura construïda, ja sigui aquesta un edifici de 

vivendes, un pont, una nau industrial o una carretera. 

Aquest caràcter destructiu té una mala imatge, un enderroc sol produir-se com a pas previ a 

una nova construcció o com a conseqüència  d‟una catàstrofe o accident, en el que 

l‟estructura a enderrocar ha patit danys irreparables. 

En les últimes dècades s‟ha pogut constatar un increment en el nombre de demolicions 

efectuades, increment que seguirà produint-se en els anys pròxims, segons un estudi 

realitzat en la Unió Europea sobre l‟evolució dels enderrocs de formigó per l‟Asociación 

Europea de Demolición (EDA). 

Els resultats d‟aquest estudi mostren un increment, els motius del qual es poden resumir en 

la voluntat de progrés, que en aquest camp es reflecteixen en l‟eliminació d‟estructures i 

edificis que han perdut la seva utilitat, com instal·lacions industrials absoltes o edificis vells 

poc o res atractius per als possibles compradors. Aquests enderrocs es veuen afavorits per 

la constant necessitat d‟un sòl urbà i per l‟elevat preu dels terrens que ocupen els edificis 

més antics de les ciutats, ja sigui per la seva localització en el casc antic de les mateixes, o 

per la seva situació en zones d‟expansió dels nuclis urbans, com so ocórrer amb antics 

polígons industrials, que són absorbits per els nous barris de vivendes. 

Als enderrocs realitzats per aquest factor de progrés s‟hi ha d‟afegir aquells que se porten a 

cap per el deteriorament progressiu o súbdit de les construccions, que en els pitjors casos 

genera un serio perill d‟esfondrament. 

L‟evolució de la maquinària i equips dedicats a l‟enderroc comença en la maquinària agrícola 

i passa per la de moviment de terres i construcció, fins a arribar a les carregadores i 

excavadores especialitzades en enderroc, tenint les dos Guerres Mundials com interfases o 

períodes de ràpid desenvolupament. 

També han evolucionat els explosius utilitzats en les voladures, des dels de tipus dinamita 

goma als hidrogels i els explosius industrials d‟última generació: les emulsions. 
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2.1.2. SITUACIÓ ACTUAL 

La consecució de nivells òptims de recuperació i la gestió adequada dels residus de 

construcció i enderroc comença per la correcta elecció del sistema d‟enderroc i dels equips, 

implements i eines utilitzades. 

 

 

 

Foto 1: Equip en un enderroc 

mecànic. 

(www.demolicionescadersa.com) 

 

 

 

 

Es diferencien segons l‟abast de l‟enderroc: total o parcial; y segons el mètode a aplicar: 

manual, mecànica, mitjançant explosius, bola, elements diamantats, ciments expansius, 

trenca barreres hidràulic, llança tèrmica, hidro - enderrocs, grups criogènics o, inclòs, làser. 

La primera forma d‟enderroc tractada és la demolició mecànica. 

Tot i que una de les característiques fonamentals dels treballs d‟enderroc és la singularitat 

de cada un, és a dir, que és molt difícil trobar dos projectes d‟enderroc iguals, es poden 

extractar quatre grans fases durant la seva execució: 

Taula 2.1.2-1: Tasques fonamentals durant l‟execució dels treballs 

Treballs previs: que abasten des del moment de la presa de decisió de procedir a 

l‟enderroc fins a l‟instant en què aquesta comença realment. Abasten l‟estudi de 

l‟edificació, projecte, tramitació d‟autoritzacions, senyalització, retirada de matèries 

perilloses, labors de preparació i implantació i inclòs treballs de selecció en origen i 

classificació d‟algun dels diferents grups de materials reutilitzables o reciclables, 

separant els elements no compatibles amb la destinació final que es donarà a aquests 

http://www.demolicionescadersa.com/
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materials.  

Enderroc primari: tots aquells treballs d‟enderroc que pretenguin abatre una 

estructura, deixant els diferents elements que formen part d ela mateixa al nivell de 

terreny, mitjançant una fragmentació parcial dels seus elements constructius. 

Enderroc secundari: fragmentació dels elements constructius fins una granulometria 

adequada per a la destinació que es donarà als mateixos. Mitjançant aquest enderroc 

secundari s‟adequaran les runes per la seva càrrega sobre camions o contenidors, 

s‟aconseguirà un material apte per entrar per la boca de l‟equip de reciclatge, o es 

separaran els diferents materials que conformen els elements de la construcció, com 

ferralla i formigó. És una etapa transitòria entre l‟enderroc primari i la gestió de les 

runes generades, i el seu abast dependrà del destí i tractament que es pretengui 

donar als mateixos. 

Gestió de residus: d‟una forma genèrica abastarà tots els treballs de manipulació i 

tractament dels residus generats durant els treballs d‟enderroc que conduiran a la 

neteja dels terrenys ocupats per les edificacions enderrocades i a la correcta gestió 

dels mateixos. Depenent de molts factor s‟aniran des de la càrrega i transporta a 

abocador, fins al reciclatge in situ o en plantes de reciclatge dels mateixos. 

 

L‟ús de mitjans mecànics o màquines pot limitar-se a alguna o a totes aquestes fases. Així, 

en enderrocs manuals se sol utilitzar maquinària en aquells punts en que sigui viable, o en el 

treball d‟enderrocar un pont mitjançant tall amb elements diamantats (enderroc primari) 

l‟enderroc secundari sol realitzar-se per mitjans mecànics. Sigui el que sigui el mètode 

d‟enderroc (manual, mecànic o per voladura), en general, la fase de gestió d3e residus es 

realitzarà quasi íntegrament per mitjans mecànics. Per tant, l‟ús de maquinària sol ser 

extensiu, en qualsevol sistema d‟enderroc, per les avantatges exposades de rapidesa, 

economia i seguretat. 

En l‟actualitat es sol identificar el sistema d‟enderroc per el sistema amb el qual es realitza 

l‟enderroc primari. Així, si l‟enderroc primari és una voladura controlada, tot i que en les 

fases successives d‟enderroc secundari i la gestió de residus s‟utilitzin màquines, es dirà 

que el sistema utilitzat ha estat el d‟enderroc amb explosius o enderroc per voladura 

controlada. El mateix passa en els desmantellaments d‟estructures metàl·liques, en els que 

si es tallen els elements que la componen en grans trossos, que són baixats amb grues o 

tirats a nivell del terra i posteriorment allà són trossejats a mida industrial mitjançant 

màquines amb cisalles, es parla de desmantellament manual, referint-se al desmantellament 

per mitjans mecànics a aquells casos en els que el desguàs primari el realitzin les cisalles. 
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Foto 2: L‟enderroc amb braç de 

llarg abast s‟utilitza en aquelles 

obres on una excavadora 

convencional no té altura 

suficient (www.es.loupiote.com) 

 

 

 

L‟ús de màquines pot abastar totes o alguna de les diferents fases, tot i que és molt ampli en 

l‟enderroc primari i majoritàriament en el secundari i en la gestió de residus, per ser el 

sistema més eficaç, ràpid i econòmic. 

Després d‟analitzar el camp d‟aplicació dels sistemes mecànics de demolició en general, es 

passa a l‟estudi de les diferents tècniques que aquest sistema abasta: per empenta o 

tracció, per fragmentació o per impacte. 

Dins de les tècniques d‟empenta o tracció es pot diferenciar aquelles que utilitzen màquines 

sense implements, d‟aquelles altres que utilitzen prolongadores o arietes, grapes i 

manipuladores hidràuliques o mecàniques, l‟enderroc amb cables i la realitzada mitjançant 

empenyedors hidràulics. Per l‟enderroc per fragmentació s‟utilitzen tres tipus de màquines: 

martells, demolidors i cisalles; cada un en la seva versió hidràulica i mecànica. Finalment, 

l‟enderroc per impacte s‟estudia l‟ús de la bola d‟inèrcia. 

Taula 2.1.2-2: Tipus d‟enderroc i classificació 

Segons l‟abast d‟aplicació 
Enderrocs totals 

Enderrocs parcials 

Segons el mètode a aplicar 

Manual 

Mecànic 

Equips lleugers 

Equips mitjans 

Equips pesats 

Amb explosius 

Per bola 

Elements diamantats 

http://www.es.loupiote.com/
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Ciments expansius 

Trenca barreres hidràulic 

Llança tèrmica 

Hidro - enderrocs 

Grups criogènics 

Làsers 

Segons les 

diferents 

tècniques que 

avarca el 

sistema 

mecànic 

Empenta o tracció 

Màquines sense implements 

Prolongadores o arietes 

Grapes o manipuladores hidràuliques 

Grapes o manipuladores mecàniques 

Enderroc amb cables 

Empenyedors hidràulics 

Fragmentació 

Martells hidràulics 

Martells mecànics 

Demolidors hidràulics 

Demolidors mecànics 

Cisalla hidràulica 

Cisalla mecànica 

Impacte Bola d‟inèrcia 

 

 

 

Foto 3: Comú en enderrocs la 

utilització de cisalles per tallar la 

ferralla. 

(www.imagenes.solostocks.com) 
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2.2. RECICLATGE 

2.2.1. EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

La necessitat creixent d‟àrids és un reflex del desenvolupament d‟una nació, però 

l‟escassesa de recursos i la necessitat de mantenir els mateixos per les generacions 

venidores fan de la reutilització i el reciclatge un requisit imprescindible de la planificació 

d‟aquest desenvolupament. 

A nivell europeu, aquesta concepció va prendre forma en la Estratègia Comunitària de 

Residus, aprovada el 1990, en la que es recullen els principis bàsics de la política europea 

de residus i s‟estableix una jerarquia en les opcions de gestió dels mateixos. El dipòsit en 

abocador queda com última opció, com alguna cosa eminentment excepcional. 

Fruit de la Estratègia apareixia, el 1991, la Directiva 91/156/CE, coneguda com “Directiva 

Marco de Residus”, aplicable a tots els residus i que havia de ser desenvolupada per futura 

legislació específica de determinats residus o sistemes de gestió. 

En paral·lel a la revisió de la Directiva, produïda el 1997, apareixia un Dictamen del Comitè 

Econòmic i Social sobre “Desarrollo sostenible en materia de construcción y vivienda en 

Europa”, en el que es reconeixien com extremadament alts els nivells de producció de 

residus en aquest sector i es propugnava la integració del desenvolupament sostenible, 

econòmic, social i ambiental, en els plans sobre el mateix. 

 

 

Foto 4: L‟ús de grups mòbils 

sobre rodes i erugues està molt 

estès en el reciclat de RCD 

(www.interempresas.net) 

 

 

 

Així quan en la Unió Europea existeixen unes bases politiques comuns, la gestió dels 

residus procedents de la construcció i l‟enderroc portada a cap en cada un dels Estats 

http://www.interempresas.net/
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Membres de la mateixa, inclòs Espanya, les seves regions o municipis, poden situar-se en 

diferents esglaons d‟evolució. Aquesta diferencia dependrà de molts factors, entre els que es 

poden citar el cost dels àrids naturals, la disponibilitat d‟espai per abocar o la consciencia 

ambiental de la població i, per tant, dels agents implicats. A aquests factors, que es poden 

denominar exògens, és possible enfrontar altres, que es poden denominar endògens. 

Els factors exògens són els que provenen de l‟ambient exterior com són per exemple noves 

tecnologies, canvi en els valors o noves oportunitats o limitacions de l‟ambient. En quant als 

factors endògens són els que creen la necessitat de canviar alguna estructura o 

comportament, aquests factors provenen de l‟interior d‟alguna organització. 

Però el coneixement correcte de l‟escenari o situació evolutiva en què es pot trobar la gestió 

de RCD en un lloc determinat, requereix realitzar una labor sistematizadora de les diferents 

categories d¡instruments de gestió utilitzats i dels aspectes que van a caracteritzar el seu 

contingut. Cada estadi evolutiu es caracteritzarà per l‟ utilització de més instruments i un 

millor i major desenvolupament del contingut dels mateixos. 

Les categories d‟instruments per a la gestió són la legislació, els acords voluntaris entre els 

agents econòmics implicats, la planificació i el desenvolupament tecnològic aplicat en 

projectes concrets. 

El contingut que poden adoptar els instruments citats comprenen: 

 El control físic de l‟abocament mitjançant, per exemple, la prohibició de l‟abocador 

incontrolat o de l‟ incineració sense recuperació d‟energia. 

 Separació de materials perillosos. 

 Prohibició d‟abocament i obligació de reutilització i reciclatge de les fraccions 

reciclables o valoritzables, sempre que sigui tècnica i econòmicament viable. 

 Transparència dels fluids de RCD, destacant en la responsabilitat sobre els mateixos. 

 Separació i tractament “in situ” o en plantes adequades. 

 Establiment d‟estàndards de qualitat per els materials reciclats. 

 Establiment de preus desincentivadors de l‟abocament. 

 Jerarquització de les obligacions dels productors i posseïdors dels residus. 

 Establiment d‟objectius de reducció, reciclatge, reutilització i eliminació clars i 

realistes. 

 Promoció de l‟ús de productors reciclats i de la reutilització de RCD com material 

secundari. 



Aspectes de Prevenció de Riscos Laborals implicats en el procés d‟enderroc 17 

 Execució de projectes, pròpiament dits. Primer com plantes pilot o demostratives, i 

després ja a nivell industrial. 

 

 

 

Foto 5: Martell hidràulic 

(www.lugaru.es) 

 

 

 

La millor i major implementació d‟instruments i del desenvolupament del seu contingut 

portarà a la possible caracterització d‟un sistema de gestió de RCD com més o menys 

evolucionat. 

A Holanda, és obligat la separació dels materials potencialment contaminats: amiant, guix i 

hidrocarburs policíclics aromàtics; l‟establiment d‟objectius de reciclatge i reutilització del 

90% de RCD; entre altres. 

Altres països molt desenvolupats són Alemanya o Suècia. A un segon nivell es troba 

Dinamarca, Finlàndia o el Regne Unit, i molt allunyats d‟aquests, Irlanda, Grècia o França. 

No és possible incloure a Espanya, tot i que té projectes de millora en el tema com el 

“Proyecto de Ley de Residus de la Comunidad de Madrid”, o el Decret 352/2002 de 5 de 

desembre. 

A Espanya, el cicle de vida dels materials de construcció era l‟abocador més proper, quan 

no l‟abandonament incontrolat, sense reparar en la necessitat de gestionar-los correctament. 

Després d‟uns anys en els que ha crescut la consciència mediambiental de la població i s‟ha 

produït la incorporació dels principis comunitaris, han anat apareixent iniciatives i projectes 

encaminats al reciclatge d‟aquests residus, podent-se parlar ja d‟una legislació específica 

consolidada i d‟uns plans en ple procés d‟aplicació, a més d‟una incipient industria 

recicladora. 

http://www.lugaru.es/
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2.2.2. SITUACIÓ ACTUAL 

La situació actual dels RCD a Espanya, on es produeixen entre 35 i 40 milions de tones a 

l‟any d‟aquest residus, té la necessitat de minimitzar els residus, els seus impactes i el 

consum de recursos, aquesta opció configura com la òptima, però la major part d‟aquests 

residus necessiten un tractament previ mitjançant l‟aplicació de la tecnologia adequada. 

Hi ha tres nivells bàsics de plantes de tractament, atenent a la tecnologia utilitzada, sense 

que això sigui un obstacle per poder considerar altres categories entremigs o altre models 

de diferenciació: 

Nivell 1: consistents en equips mòbils de trituració i planta de cribatge. 

Nivell 2: les de nivell 1, implementant equips de classificació i cribatge més complexes, 

incloent-hi separació de metalls. 

Nivell 3: les de nivell 2, amb cintes de tiratge, plantes o equip de neteja i implements per 

materials no petris o metàl·lics, com fusta, plàstics, etc. 

Aquests equips, específics per al tractament de RCD sense selecció en origen, estan patint 

un canvi de concepció. De la clàssica separació de materials, amb tiratge inclòs, seguida de 

trituració, s‟està passant a la trituració prèvia amb posterior separació mitjançant cribes, 

tròmeles, hidro - ciclons i taules de tiratge. 

El nivell de tecnologia utilitzat ha d‟estar d‟acord amb l‟escenari en el què s‟ha de moure el 

reciclatge, a nivell nacional, regional o local; incloent-hi la situació del mercat de l‟àrid i 

d‟altres materials, la política i la legislació de residus, etc. 

El major obstacle que es pot apreciar per la consecució dels objectius ambientals citats és la 

clarificació dels escenaris de gestió dels RCD. 

Considerant que l‟escenari de la gestió dels RCD té tres elements principals que són els 

materials a reciclar, el tractament i l‟ús del producte obtingut, cada un d‟aquests tres 

elements ha sigut objecte d‟unes cuidades anàlisis que permet conèixer les ultimes 

tendències aplicables als sistemes de gestió. 

L‟eliminació ha de quedar com a ultima opció en la jerarquia de l‟empresari l‟activitat del qual 

inclogui la generació de RCD, tant per lògica empresarial com per ordre legal. 

En aquest sentit, els sistema d‟enderroc òptim és la desconstrucció, que es realitza en 

diferents fases i està orientada als diferents destins on es va a recuperar els materials. 
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Com a següent pas, es dona complida compte de la necessitat de tenir en consideració els 

productes i qualitats finals que es desitgin obtenir, en relació a uns estàndards prèviament 

fiats que van a permetre la digna competència dels materials reciclats en el mercat. Així les 

coses, es realitza un anàlisis detallat de tots els assajos que són necessaris per a què 

aquests materials puguin reutilitzar-se com a àrids complint tots els requisits tècnics 

necessaris per a la seva posta en obra, en competència amb els àrids naturals: assajos de 

components elementals dels RCD, determinació del coeficient de desgast de “Los Angeles”, 

assajos de granulometria de fins, etc. 

Després de tractar els assajos qualitatius necessaris, s‟analitzen les tècniques de 

tractament, tant de materials inerts nets com dels RCD barrejats i els anomenats “de tot 

tipus”. 

Les plantes i equips de tractament són analitzats des de dos punts de vista. 

Primerament mitjançant la comparació entre les plantes de tractament de RCD i les plantes 

convencionals de tractament d‟àrids, tant de les plantes fixes com de les plantes mòbils. 

S‟ha de destacar la reducció del rendiment efectiu real, produïda per l‟existència de 

materials mixtes molt heterogenis; la major necessitat d‟espai; la necessitat d‟implementar 

diferents equips de detecció de metalls i llocs de triatge dels materials heterogenis; 

l‟establiment de controls de qualitat permanents; i la major presencia d‟aigua en les plantes 

de RCD per lluitar de forma eficaç contra la pols generada en el procés de producció. 

Posteriorment s‟estudia l‟estat de l‟art en el que se refereix a equips de trituració, separació i 

cribatge. I això utilitzant un esquema bàsic consistent en l‟anàlisi de les característiques, 

components i funcionament dels diferents equips, entre els que cap destacar les 

matxucadores de fluid horitzontal continu, els molins impactadors, els tròmeles, separadors 

hidràulics i pneumàtics i equips auxiliars com els "overbands". 

Com a reflexions al fil de la matèria tractada, s‟ha de plantejar la necessitat de tenir en 

compte un sistema progressiu de tarifes d‟abocament i reciclatge que incentivi el control de 

la selecció dels materials en origen, doncs incideix directament en les seves possibilitats de 

reciclatge i, per tant, en la competitivitat d‟aquest sector. També s‟ha considerat necessari 

realitzar una invitació a la reflexió sobre la necessitat d‟aplicar criteris ambientals, tant en la 

fabricació de materials com en la seva aplicació en l‟edificació, de tal forma que es tingui en 

compte el reciclatge al finalitzar la seva vida útil. 
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Taula 2.2.2-1: Punts de vista 

Plantes i equips de 

tractament 

Comparació entre les plantes de 

tractament de RCD i les plantes mòbils 

Estat de l‟art en referència a equips de 

trituració, separació i cribatge. 
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2.3. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Són aquells que van a generar un àrid reciclat,com les ferralles, la fusta i els pneumàtics fora 

d‟ús. Necessiten disposar d‟un tractament adequat. 

 

2.3.1. EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

L‟anàlisi de l‟evolució històrica de l‟activitat i equips de manipulació de materials aplicats al 

tractament de residus pot portar-se a cap des d‟una triple perspectiva: 

Taula 2.3.1-1: Tres perspectives 

Destacable com l‟activitat de gestió de residus ha anat perdent amb el temps, fins a 

convertir-se en una altre activitat més de producció. Això és degut a les noves 

obligacions establertes per la legislació a l‟ús de tecnologia cada cop més 

desenvolupada i especialitzada. 

Una altre perspectiva és la que permet analitzar l‟evolució dels equips i implements 

de manipulació de materials. 

Finalment, ja dins de l‟anàlisi dels equips i implements per manipulació de materials 

procedents de demolicions, també s‟ha de tenir en conte la importància de l‟evolució 

dels materials utilitzats en la construcció dels equips i centre de tractament de 

residus de construcció i enderroc. 

Un major ús dels metalls en l‟estructura de tot tipus de construccions i 

infraestructures i de materials cada cop més complexes en els acabats dels edificis, 

comporta la necessitat d‟adequar els equips de manipulació i les plantes i centres de 

tractament a aquests productes. 
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2.3.2. SITUACIÓ ACTUAL 

Ferralla, fusta i pneumàtics fora d‟ús. 

 

 

 

Foto 6: Manipuladora industrial 

en els parcs de tractaments de 

materials 

(www.interempresas.net) 

 

 

Un dels aspectes claus entre els tractats és el dels pretractaments més habituals, per ser 

necessaris per la major part de les principals opcions de gestió dels residus estudiats. Així, 

la trituració per la fusta i els pneumàtics fora d‟ús, que permetin el seu ús posterior, com 

l‟elaboració de taulons aglomerats en cas de la fusta, i la utilització en la construcció de 

carreteres, en el cas dels pneumàtics fora d‟ús. 

El tractament dels residus en els parcs ferralles, la situa la separació i classificació dels 

diferents materials, operació imprescindible per al seu adequat destí dins de les diferents 

industries metal·lúrgiques: acer, ferro, cinc, coure, etc. 

Molts són els materials que actualment son recuperats per al seu posterior tractament, amb 

la finalitat de reciclar-los o de, com a mínim, optimitzar el seu abocament: metalls, plàstics, 

fustes, materia orgànica, pneumàtics, formigó, asfalt, paper, etc. Moltes són també les 

activitats que es realitzen dins d‟aquesta recuperació i tractament: carrega i descarrega, 

classificació, separació, reducció, etc. I molts són els tipus de maquines que realitzen 

aquestes activitats: carregadores, retrocarregadores i minicarregadores, excavadores, mini 

excavadores, manipuladores telescòpiques, camions grua, carretes elevadores, etc. 

 

 

http://www.interempresas.net/
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Foto 7: Hi ha molts tipus de 

manipuladores telescòpiques 

per el reciclatge de materials 

(www.interempresas.net) 

 

 

 

 

http://www.interempresas.net/
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2.4. DESCONSTRUCCIÓ 

Les creixents exigències de respecte al medi ambient aplicades en l‟àmbit de la construcció 

promouen la recuperació i l‟obtenció del màxim aprofitament dels materials i dels elements 

de les edificacions que s‟enderroquen, de manera que es puguin tornar a incorporar a les 

edificacions per mitjà de processos de reciclatge o de reutilització. 

La desconstrucció pretén disminuir l‟impacte ambiental de les activitats del conjunt del 

sector, amb vista a disminuir la quantitat de nous productes que s‟hagin de fabricar, i reduir 

els volums de residus inerts que s‟incorporen innecessàriament als abocadors. 

La desconstrucció és el conjunt d‟accions de desmantellament d‟una construcció que fan 

possible un alt nivell de recuperació i d‟aprofitament dels materials, amb la finalitat de 

reincorporar-los a les noves construccions. 

En el procés de desconstrucció intervenen més participants diferents que en el procés 

d‟enderroc habitual. Les accions de desmantellament també són més complexes: el decurs 

del procés s‟assembla més al d‟una construcció que al d‟un enderroc massiu tradicional. En 

cap cas, però, el conjunt d‟aquestes accions ha de comportar la reducció de la seguretat de 

les persones que duen a terme els treballs i la seguretat d ela col·lectivitat. 

 

2.4.1. L’ORDENACIÓ DEL PROCÉS 

ELS TREBALLS PREVIS: en el procés d‟execució d‟una desconstrucció cal identificar dues 

fases clarament diferenciades: 

Taula 2.4.1-1: Fases 

Les corresponents als 

treballs previs de 

preparació 

les corresponents a les 

d‟execució material 

 

L‟objectiu dels treballs previs és, principalment, l‟establiment de les mesures genèriques de 

seguretat prèvies a l‟execució de l‟enderroc. 
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L‟abast d‟aquests treballs poden classificar-se en els grups següents: 

Taula 2.4.1-2: Abast 

A Comunicació als organismes que 

puguin resultar afectats 

S‟ha de comunicar la intenció d‟efectuar els 

treballs als organismes públics o privats 

afectats. És el cas de les companyies de 

serveis, els serveis municipals dels 

ajuntaments, etc. 

B Tractament especial de locals de 

l‟edifici 

Cal fer un tractament especial d‟aquells locals 

de l‟edifici que hagin estat magatzem de 

productes tòxics o contaminants aïllant al 

mateix temps els materials produïts per 

l‟enderrocament per ésser tractats o dipositats 

de forma convenient. 

També s‟han de desinfectar i desinsectar tots 

els locals dels hospitals, els locals que hagin 

tingut un ús per a animals i tots aquells en què 

pugui haver-hi nius de paràsits, rosegadors i 

insectes. 

C Anul·lació de les instal·lacions 

existents i buidatge dels dipòsits de 

combustible 

No s‟ha de començar la desconstrucció de 

l‟edifici fins que les companyies 

subministradores de serveis hagin anul·lat les 

connexions d‟aigua, d‟electricitat, de gas, etc. 

Tot i que, d‟acord amb aquestes companyies, 

es deixin els serveis necessaris per a l‟obra, 

els quals han d‟estar protegits de manera 

adequada: 

-Cal deixar connexions d‟aigua per regar, per 

evitar la pols durant l‟enderroc. 

-La connexió d‟electricitat sempre serà 

condemnada, amb la finalitat d‟evitar risc 

d‟accident per contacte elèctric. No obstant 

això, si és necessària una connexió per al 

servei de l‟obra cal demanar-ne una 

d‟independent. 

D Estintolament previ Durant el procés de desconstrucció, l‟estat 
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tensional a què estan sotmesos els elements 

constructius de l‟edifici experimenta canvis 

significatius amb més rapidesa que en un 

procés de construcció. Els canvis més comuns 

tenen origen en: acumulació de 

sobrecàrregues en determinades parts dels 

sostres, entrada en càrrega d‟elements que no 

formen part de l‟estructura de l‟edifici, 

desmuntatge d‟elements que, en aparença, no 

formaven part de l‟estructura però que en 

realitat transmetien càrregues. 

Aquestes situacions i les anomalies 

estructurals que comunament manifesten les 

edificacions que s‟han d‟enderrocar 

recomanen estintolar, abans de l‟inici del 

procés, els elements que poden provocar 

l‟enderrocament incontrolat d‟una part de la 

construcció. 

E Disposició de bastides En aquests treballs les bastides són a la 

vegada un mitjà que permet treballar a 

diverses altures i un suport per a altres mitjans 

de protecció col·lectiva. Les bastides s‟han de 

col·locar en totes les façanes de l‟edifici i 

també serveixen de plataforma per efectuar 

els treballs de desconstrucció de la mateixa 

façana. S‟han de col·locar exemptes de 

l‟edificació, tot i que s‟hi ha d‟unir en els punts 

necessaris per assegurar-hi la travada. 

 

F Previsió de mitjans de protecció 

col·lectiva. 

Abans de l‟inici dels treballs, cal instal·lar 

mesures de protecció per als operaris que 

treballaran en el procés. També convé 

adoptar-les mesures pertinents per a la 

protecció dels vianants  i dels edificis veïns. 

G Mitjans per a l‟evacuació dels 

materials i dels elements 

Per facilitar el procés de desmuntatge dels 

elements arquitectònics perquè es puguin 
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recuperables. recuperar de la manera més completa 

possible, cal instal·lar els mitjans adients i, 

sobretot, preveure les vies d‟evacuació. En 

alguns casos aquestes vies obligaran a fer 

demolicions parcials de l‟edifici, les quals no 

han d‟afectar l‟estabilitat ni la resistència 

d‟altres elements. 

Per facilitar la recollida i la selecció dels 

materials reciclables, cal disposar de 

contenidors específics per a materials de la 

mateixa naturalesa. Si el volum d‟aquests 

materials és suficient, s‟han de preveure vies 

d‟evacuació diferenciades per mitjà de 

conduccions verticals i canaletes horitzontals. 

Sigui quina sigui la solució emprada, s‟ha 

d‟evitar la formació de grans quantitats de pols 

a l‟exterior. 

H Previsió de la protecció personal Com ja hem vist, la desconstrucció consta 

d‟un conjunt d‟operacions amb la finalitat de 

fer desaparèixer una construcció existent. 

Aquestes operacions són, de fet, treballs de 

les mateixes característiques que els que es 

fan en els processos d‟enderroc habitual. 

En aquest sentit, la seguretat personal 

esdevé per ella mateixa una exigència 

prioritària. Per això cal disposar dels mitjans 

de protecció del personal necessaris i 

observar les prescripcions i les normes 

establertes. 
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Figura 8: Exemple de localització en l‟edifici dels criteris exposats (Manual de 

desconstrucció) 

LES ETAPES: el procés d‟execució d‟una desconstrucció és fonamentalment un procés de 

demolició i de desmuntatge element per element, per assolir l‟objectiu principal: recuperar la 

major part possible d‟elements constructius per a la reutilització i recuperar materials per 

reciclar, de manera que els treballs no afectin la seguretat del procés. 
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Taula 2.4.1-3: Etapes 

Primera etapa 

Desmuntatge dels elements arquitectònics 

recuperables que no formen part de 

l‟estructura de l‟edifici i que no són suport 

d‟un altre element 

Segona etapa 

Desmuntatge dels materials i elements 

reciclables que, com en el cas anterior, no 

tenen funció de suport. 

Tercera etapa 

Desmuntatge dels elements arquitectònics 

que formen part de l‟estructura o que són 

suport d‟un altre element, amb 

estintolament previ. 

Quarta etapa 

Desmuntatge o enderroc de l‟estructura de 

l‟edifici, amb tècniques i mètodes que 

facilitin la selecció in situ dels materials per 

a un reciclatge posterior més fàcil. 

 

 

2.4.2. L’EXECUCIÓ MATERIAL 

CRITERIS PRIORITARIS: tots els participants en el procés de desconstrucció d‟una 

edificació han d‟observar unes mesures d‟abast general, necessàries amb la finalitat que 

l‟acció no malmeti la construcció de manera que faci perillosa l‟acció d‟un altre participant en 

el procés. 

 

 

 

 

Figura 9: El desmantellament de l‟edifici es farà planta per planta en sentit descendent, de 

forma que al iniciar el desmuntatge d‟un sostre no resti cap element per sobre d‟aquest 

(Manual de desconstrucció) 
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És una mesura prioritària desmantellar l‟edifici en sentit invers al de la seva construcció 

lògica. De manera que, en resum, el procés: 

Taula 2.4.1-4: Resum del procés 

S‟ha de desenvolupar planta per planta, en sentit descendent. 

Ha de començar amb la retirada dels equips industrials i el desmuntatge de la coberta i 

s‟ha d‟acabar amb el darrer paviment o fonament. 

 

Uns altres criteris d‟abast general que cal seguir són els següents: 

Taula 2.4.1-5: Criteris generals a seguir 

L‟ordre del desmuntatge dels elements ha d‟evitar que durant el procés en resti algun 

en fals equilibri de manera que en desmuntar-ne un altre se‟n produeixi la caiguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Els elements en voladís (balcons, terrats, galeries de façana, ràfecs de 

coberta) caldrà evitar que l‟ordre de desmuntatge deixi alguna cosa en fals equilibri 

(Manual de desconstrucció) 
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Abans d‟iniciar el desmuntatge o la demolició, cal reduir tant com sigui possible la 

càrrega que suporten els elements constructius. El procés de desconstrucció ha de 

seguir un ordre que faciliti l‟alleugeriment de les plantes de forma simètrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Solament s‟iniciarà la demolició de l‟edifici quan no resti cap càrrega 

damunt dels sostres, que pugui ser retirada sense comprometre l‟estabilitat de l‟edifici 

(Manual de desconstrucció) 

Cal començar el desmuntatge dels elements constructius compostos amb diversos 

materials, pels de revestiment i acabar pels de suport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: També els elements constructius es desmuntaran en sentit invers al de la 

seva construcció: començant pels de revestiment i acabant pels de suport (Manual de 

desconstrucció) 
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Cal fer un estintolament previ al desmuntatge quan s‟hagin de desmuntar elements 

que treballen en flexió o compressió, de manera que quan falti l‟element constructiu 

es mantinguin l‟estabilitat i la resistència del conjunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Les llindes i bastiments dels forats de les parets, amb els anys esdevenen 

uns elements imprescindibles per a l‟estabilitat i resistència del conjunt. Tot i que 

pugui semblar que no estan carregats, cal fer-ne un estintolament previ a la demolició 

(Manual de desconstrucció) 

Cal descarregar prèviament els arcs i les voltes de les càrregues verticals i 

contrarestar o anul·lar els components horitzontals. Tot seguit, s‟ha de procedir a 

l‟estintolament previ. S‟ha de començar el procés de desmuntatge per la clau, en 

sentit descendent, de manera simètrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Els arcs i voltes són elements estructurals que tenen un funcionament 

complex, de manera que cal actuar seguint un ordre estricte de desmuntatge per tal 

d‟evitar el col·lapse imprevist (Manual de desconstrucció) 
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En les estructures isostàtiques, cal mantenir l‟estabilitat del conjunt i fins i tot introduir-

hi les travades necessàries per assegurar-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: En les estructures de parets de càrrega cal estintolar els murs que no 

estiguin prou arriostrats, per evitar que quan falti el sostre superior perdin l‟estabilitat 

(Manual de desconstrucció) 

En les estructures hiperestàtiques, s‟ha d‟ordenar el procés de manera que es 

produeixin desplaçaments, girs o deformacions mínims que no transformin l‟estat 

tensional que hi havia fins llavors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: A les estructures de formigó sobretot, cal observar uns criteris de seguretat 

i seguir un ordre de desmuntatge que eviti que les bigues i sostres restin sotmesos a 

un estat de càrregues per ales que no han estat previstos (Manual de desconstrucció) 
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2.4.3.ELS EXECUTORS MATERIALS 

Els treballs d‟execució de la desconstrucció poden seguir el model tradicional basat en la 

figura d‟un contractista general, que és l‟executor d‟una part significativa dels treballs i que 

assumeix la responsabilitat total del procés. En aquest cas, cal que el contractista disposi de 

la tecnologia adequada, tant pel que fa als treballs com a la coordinació amb altres 

industrials que participin en el procés i en les tasques de reciclatge o de reutilització. 

En aquest model, la figura de l‟empresa enderrocadora és probablement la més adient per 

assumir la responsabilitat general. La importància relativa dels treballs de demolició en el 

procés de desconstrucció en justifica el protagonisme. 

En la gestió de l‟execució material també s‟hi poden incorporar altres models basats en un 

responsable general de l‟execució i la coordinació dels participants, que no cal que s‟ocupi 

dels treballs de més volum. És imprescindible que tingui prou capacitat tecnològica i prou 

capacitat de gestió per fer-se responsable de tot el procés. En aquest model, el responsable 

pot ser algun dels altres industrials participants, o fins i tot una empresa constructora. 
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2.5. ENDERROCS SEGONS L‟ABAST DE L‟APLICACIÓ 

2.5.1. ENDERROCS TOTALS 

S‟entén per aquest tipus d‟enderroc aquells treballs en els que s‟haurà de desfer, 

enderrocar, arruïnar, el complet d‟una estructura. 

Aquesta ruïna total pot fer-se extensiva a les cimentacions de l‟estructura, treball que tindrà 

marcades diferencies amb l‟enderroc de la resta de la construcció. 

També pot fer-se extensiva a serveis de l‟entorn, o infraestructures, amb la corresponent 

diferenciació dels sistemes aplicables. 

Cada etapa precisarà diferents sistemes, que marquen notables diferencies entre elles. Els 

sistemes seran diferents segons l‟abast de l‟enderroc, però també els sistemes marcaran 

notables diferencies d‟acord amb el destí que s‟ha de donar al material produït. 

Existirà una notable diferencia si aquest serà transportat a abocador, o si, per el contrari, es 

pretén reciclar el material per obtenir àrids per usos posteriors, i aquest incidirà en els 

sistemes escollits. 

L‟enderroc total és el procediment més freqüent en construccions industrials, que deixen pas 

a altres noves o a edificacions d‟altres usos, com vivendes. 

 

 

Foto 17: Enderroc total d‟una 

estructura de formigó armat 

(www.1.bp.blogspot.com) 

 

 

 

En general, els treballs d‟enderroc de les estructures solen diferenciar-se dels d‟enderroc de 

cimentacions o infraestructures de l‟entorn, tenint en compte que en l‟enderroc d‟un edifici 

que donarà lloc per una nova construcció l‟extensió de l‟extracció de cimentacions, murs 

pantalla, soleres o lloses de soterranis, i enderrocs de l‟entorn, vindrà marcada per l‟abast 

http://www.1.bp.blogspot.com/
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del nou projecte, i en moltes ocasions s‟ha d‟esperar a la definició d‟aquest, per definir 

l‟abast d‟aquestes operacions. 

 

 

 

Foto 18: Enderroc de 

cimentacions 

(www.cpampa.com) 

 

 

 

S‟enderroquen totes les parts d‟una estructura de forma simultània, però en ocasions 

l‟enderroc total pot també ser la resultant d‟una suma d‟enderrocs parcials, perquè el 

sistema així ho requereix, i el treball se realitza en varies etapes. 

 

2.5.2. ENDERROCS PARCIALS. REHABILITACIONS 

Els enderrocs parcials se presenten en general en casos de “reformes”, bé per la 

regeneració,rehabilitació o reforç d‟estructures. 

Les noves normatives han estat la causa de que aquest tipus d‟enderroc hagi patit una gran 

expansió en els últims anys, donada la tendència a mantenir antigues estructures, 

rehabilitant-les, mantenint en molts casos tan sols les seves façanes, adaptant-les a nous 

usos. 

Aquest tipus d‟enderrocs exigeixen en general sistemes poc traumàtics per l‟estructura 

residual, i molts cops s‟han de complementar amb activitats a la seva vegada 

complementaries, sigui arriostrament, necessari tant durant el procés d‟enderroc com en el 

de la nova construcció. 

http://www.cpampa.com/
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Foto 19: Subjecció de façana 

per un enderroc interior 

(www.fotos-

arquitectura.blogspot.com) 

 

 

 

 

En tot cas, en l‟enderroc parcial, amb l‟aplicació d‟un o varis sistemes d‟enderroc, una part 

de l‟estructura, en major o menor mesura, serà respectada. 

Des del punt de vista d‟accidentalitat, pot ser siguin aquest tipus d‟enderrocs els de major 

incidència en aquest aspecte: 

Taula 2.5.2-1: Punt de vista d‟acciedentalitat 

Per un costat, la tendència de l‟Administració a intentar mantenir abans d‟enderrocar, fa 

que se realitzin rehabilitacions d‟edificis en un estat precari, amb el conseqüent risc. 

Per altre costat, la variació de les condicions d‟edificabilitat per als solars derivats 

d‟edificacions enderrocades en la seva totalitat amb respecte a les rehabilitades, fa 

també atractiu als propietaris el sistema, segons els valors de la construcció en les 

diferents zones. 

I per un altre costat, la competitivitat imperant en el nostre sistema, que planteja com a 

prioritat pràctica el simple cost dins dels comparatius, fa que en moltes ocasions 

aquestes labors no siguin executades precisament per les empreses especialitzades 

que el treball requereix, i amb els mitjans necessaris per garantir la seguretat en els 

treballs. 

http://www.fotos-arquitectura.blogspot.com/
http://www.fotos-arquitectura.blogspot.com/
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2.6. ENDERROCS SEGONS EL MÈTODE A APLICAR 

2.6.1. ENDERROCS MANUALS 

Per aquestes denominacions s‟entenen tant aquelles realitzades amb eines de mà, o el propi 

enderroc o inclòs la càrrega i transport de les runes produïdes en ella. 

 

Taula 2.6.1-1: Eines 

Aquestes eines poden ser tant pales, pics, masses, carretes, etc., com aquelles altres 

que, manejades i suportades directament per els operaris, són d‟accionament elèctric, 

hidràulic o pneumàtic. 

Martells picadors, martells trencadors, perforadores, formen part d‟aquest instrumental, 

i inclòs petites pinces hidràuliques, que empiulades a un grup motobomba s‟apliquen 

manualment sobre els elements a enderrocar.  

Carretes mecàniques, o els clàssics “maquinetes”, passen a substituir els seus 

equivalents comentats, purament manuals, reduint l‟esforç dels operadors i augmentant 

els rendiments en l‟activitat. 

Aquest sistema d‟enderroc és l‟únic possible en moltes ocasions, i especialment en els 

enderrocs parcials, per un problema d‟espai. 

En altres ocasions no és l‟espai el condicionant per a l‟ús del sistema, sinó la falta de 

capacitat portant de la pròpia estructura en la que ens trobem treballant, i tan sols podrà 

ser possible l‟ús d‟equipament molt lleuger. 

 

 

 

 

Foto 20: Enderroc manual d‟un 

antic edifici d‟estructura de 

fusta. (Manual de demoliciones, 

reciclaje y manipulación de 

materiales) 
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Per totes aquestes cinc raons, i tot i que la mecanització és una tendència que, a l‟igual que 

qualsevol sector, s‟estén també al de l‟enderroc, l‟enderroc manual segueix essent una 

activitat corrent tot i que, naturalment, el seu preu sigui molt elevat en relació amb altres 

sistemes. 

Els enderrocs manuals són en molts casos un complement d‟altres sistemes d‟enderroc, i 

així són molt freqüents en l‟enderroc de mitjaneres, per evitar danys a les edificacions 

adjacent, independitzacions d‟edificacions amb respecte de adjacents com a labor prèvia als 

enderrocs mecànics pesats o a l‟enderroc per voladura, enderrocs d‟envans de distribució en 

plantes d‟edificis, com a labor prèvia a la voladura, etc. 

 

2.6.2. ENDERROCS MECÀNICS 

La mecanització dels treballs d‟enderroc ha significat un gran avanç en aquesta activitat, 

permetent amb ella un augment de la producció, juntament amb una important reducció de 

costes, unit tot ell a un, també molt important, increment de la seguretat. 

La mecanització de l‟enderroc pròpiament dit s‟inicia amb el següent pas donat en els 

enderrocs manuals, en la que l‟eina és d‟accionament mecànic, però mantinguda per l‟home, 

com un martell trencador, quan s‟aconsegueix que aquest suporti i transporti l‟eina, sigui 

també mecanitzat. 

L‟operari, en aquest instant, passa a ser un conductor d‟un vehicle que transporta l‟eina al 

lloc de treball, on es converteix en un simple operador d‟uns comandaments amb els que 

col·locarà l‟eina d‟enderroc en el punt adequat mitjançant uns “braços mecànics” i accionarà, 

amb un altre comandament, l‟eina d‟enderroc. 

Partint d‟aquesta idea, podran existir diferents tipus de vehicles portants de l‟eina, i 

igualment podran ser diferents les eines d‟enderroc i els braços que les col·loquen i 

mantenen en posició, i aquesta diferencia se farà patent tant en els sistema com en el mida. 

Amb això es podrien crear diferents “grups” segons el criteri seleccionat, però una forma 

simple de diferenciar els enderrocs mecànics és, en primer lloc, la de les mides dels equips, 

doncs amb ella es diferenciarà també les seves possibles aplicacions. 
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2.6.2.1. AMB EQUIPS LLEUGERS 

L‟ús d‟equips mecànics lleugers permet el primer pas de la mecanització en enderrocs 

manuals. 

Petits equips autopropulsadors, sobre cadenes en general, que porten braços tipus retro, en 

els que es munten petits martells trencadors de petita potencia, similars als manuals, però 

on s‟han substituït el braç de l‟operari per el braç hidràulic, o en alguns casos pinces 

d‟enderroc de petita galga, substitueixen a les eines d‟aplicació manual. 

Igualment segueixen una línia similar els equips de càrrega i transport. 

Petites pales i bolquets manejats per un altre operador s‟encarregaran de carregar la runa i 

transportar-la a contenidors, camions o acopis per una segona càrrega i transport a 

abocador o planta. 

 

 

 

 

Foto 21: Enderroc d‟un forjat amb un equip 

lleuger. (www.anzene.com) 

 

 

 

 

Junt amb l‟enderroc manual, constitueixen un sistema adequat en les labors de preparació 

de les estructures de cara al seu enderroc posterior per voladura. 

Igualment són d‟ús molt comú en rehabilitacions, sempre que la capacitat portant de les 

estructures permeti la seva aplicació. 

Tot i que els termes que defineixen la mida poden ser subjectius, s‟entén per “petit” en 

aquests equips pesos de fins als 3.000 kg. 

http://www.anzene.com/
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Els materials als que és aplicable aquests sistemes d‟enderroc poden ser tant ceràmics com 

de formigó, tot i que naturalment amb les limitacions inherents a la potència de les eines 

d‟enderroc. 

Seguidament, algunes de les característiques a tenir en compte en la selecció d‟equips 

lleugers d‟enderroc: 

Taula 2.6.2.1-1: Característiques d‟equips lleugers 

Element considerat  

TREN DE RODAMENT ERUGUES: normalment utilitzades en equips d‟enderroc, 

on prima més l‟estabilitat que la rapidesa de desplaçament. 

De la seva mida dependrà el seu repartiment de càrrega al 

pis, i de la qualitat del seu material la possible afecció a 

aquest. S‟ha de tenir en compte que en nombroses 

ocasions aquests equips es traslladen entre plantes 

baixant o pujant escales, tot i que ho facin amb freqüència 

ajudats per un tractel. 

RODES: normalment utilitzades en equips de càrrega i 

transport, i amb poca freqüència en equips d‟enderroc. 

També la mobilitat i la velocitat d‟aquest tren de rodadora 

serà determinant en el rendiment del treball. 

ACCIONAMENT 

RODADURA 

Per la necessitat de desplaçament el motor sol ser Diesel, 

tot i que en l‟actualitat se comencen a presentar en el 

mercat alguns equips d‟accionament principal elèctric. 

S‟ha de tenir en compte la toxicitat dels gasos 

d‟escapament per activitats d‟interior, preveient en tot cas 

la necessària ventilació dels llocs de treball. 

ACCIONAMENT DE 

BRAÇOS 

 

 

Sempre solen ser accionades mitjançant una bomba 

hidràulica accionada al mateix temps per el motor principal. 

És important analitzar adequadament les possibilitats dels 

braços, en quant a abast, cobertura i mobilitat, ja que de 

les possibilitats del braç dependrà en gran mesura la 

comoditat i rendiment en l‟enderroc, per la major o menor 
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velocitat en la col·locació de l‟eina i el seu abast. 

MASSA Serà un factor determinant per al seu ús, i vindrà limitat per 

la capacitat portant dels sòls on s‟hagi de moure. 

És precís a més considerar que, per exemple, un forjat on 

es desplaci un equip d‟aquest tipus, es veurà sotmès a un 

esforç addicional a la seva massa, que serà l‟efecte 

dinàmic produït en arrencades i parades, en els equips de 

transport, i arrancades i parades, junt amb importants 

empentes, en els equips de càrrega, al atacar el munt de 

runa. 

També en els equips d‟enderroc es generaran importats 

esforços en els recolzaments del martell o “tirons” produïts 

per l‟accionament de cisalles. 

Per això és molt recomanable, junt amb l‟adequada 

limitació en cada cas de la massa dels equips, mantenir els 

envans de distribució en les plantes inferiors on l‟equip 

treballa o, en molts casos, procedir al seu apuntalament 

preventiu. 

Una altre consideració sobre el pes ha de tenir en compte 

que en alguns treballs han de traslladar-se equips de 

planta en planta. 

El seu pes serà determinant en la selecció del sistema per 

realitzar aquests trasllats, que poden fer-se mitjançant 

grues exteriors, cabrestants interiors, amb cales en els 

forjats per passar d‟un nivell superior a un d‟inferior. 

DIMENSIONS És un factor molt important. D‟ell es deriven les 

possibilitats de desplaçament de l‟equip i accés als 

diferents llocs de treball. En l‟actualitat es fabriquen equips 

de molt reduïdes dimensions, capaces de desplaçar-se per 

una edificació de vivendes entre habitacions. 

Alguns equips permeten modificar la batalla de les 
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erugues, funcionant amb diferents amplades segons es 

requereixi el desplaçament, ubicant-se en un lloc pera 

treballar. 

MOBILITAT D‟ELEMENTS És important també considerar les possibilitats de mobilitat 

de les diferents parts d‟aquests equips entre sí. 

Així, en alguns treballs és molt convenient la possibilitat del 

moviment de gir del cos de l‟equip, cabina i braç, amb 

respecte al tren de rodament. 

Això permetrà l‟escombrada d‟un cercle complert com àrea 

de treball, des d‟una postura fixa de l‟equip. 

EINES D‟ENDERROC Com a elements d‟enderroc, aquests equips munten en 

general martells trencadors, de diferent pes, en funció dels 

propis pesos de l‟equip, essent normalment d‟accionament 

hidràulic. 

També poden muntar equips d‟enderroc de pinça 

hidràulica, tot i  que de petita galga, també en funció de la 

mida de l‟equip en qüestió. 

EINES PER CÀRREGA Els equips sobre erugues solen permetre el muntatge en 

els seus braços, a més dels equips d‟enderroc de pinça o 

martell, culleres per càrrega de runa, tot i que a vegades 

aquestes culleres s‟utilitzen com a eina d‟enderroc per a 

materials lleugers, com pot ser, per exemple, uns envans 

de distribució de forats senzill o paredó. 

En els equips de càrrega amb rodament de pneumàtics sol 

utilitzar-se cassons frontals, carregant per empenta. 

En aquesta acció és on se generen importants 

sobreesforços en el pis de treball. 

En ocasions és la pròpia pala la que, per la seva mobilitat, 

realitza al mateix temps el transport fins al punt de càrrega 

final a l‟abocador, camió o acopi. 
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IL·LUMINACIÓ En moltes ocasions és fonamental disposar d‟una 

il·luminació pròpia en els equips, amb independència 

d‟aquella complementaria fixa de la que pot disposar-se en 

el lloc de treball. 

 

 

2.6.2.2. AMB EQUIPS MITJANS 

Els equips mitjans tenen característiques similars als comentats amb anterioritat, però de 

major pes, xifrant-se aquest en l‟ordre de 3 a 10 tones. Porten martells més potents i també 

pinces d‟enderroc, de galga superior. 

En alguns casos aquests equips s‟utilitzen també en preparació de les estructures a la seva 

posterior voladura, o rehabilitacions, sempre amb les limitacions que imposen les seves 

dimensions i pesos, i només utilitzables quan el lloc de treball té suficient capacitat portant 

per suportar no només el seu pes sinó els esforços addicionals que es produeixen en el 

treball. 

 

 

 

Foto 22: Enderroc amb equips 

de pes mitjà. 

(www.4.bp.blogspot.com) 

 

 

 

Per això la seva aplicació només és possible en pisos baixos, o en forjats de gran capacitat 

portant, en general d‟estructures industrials de gran resistència. 

Els equips més corrents que van iniciar aquesta gamma van ser els equips coneguts 

popularment com “mixtes” que, amb tren de rodament de cadenes o rodes, muntaven dos 

http://www.4.bp.blogspot.com/
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equips, un amb cullera de càrrega frontal en un extrem de l‟equip, i un altre en l‟altre extrem, 

amb un braç articulat per portar cassó retro, martell trencador o pinça hidràulica. 

Així, aquests equips neixen dels equips d‟ús normal en obra pública o mineria, als que se‟ls 

adapten les eines d‟enderroc, cisalles o martells. 

Són equips de gran facilitat en el seu transport, però tenen la limitació del seu reduït abast. 

Equipats amb culleres tenen capacitat per a l‟enderroc d‟estructures lleugeres com fàbrica 

de maó, forjats lleugers o cobertes. 

El martell serà adequat a l‟enderroc de sabates, cimentacions, soleres, lloses, o en general 

materials en forma massiva, mentre que la cisalla atacarà els elements estructurals, essent 

els més adequats els constituïts per les bigues, pilars i forjats en els edificis de formigó 

armat, i murs i forats en els de maçoneria, tot i amb la limitació que imposi la seva obertura. 

En aquests equips les cisalles adaptables poden arribar a obertures de l‟ordre dels 850 mm. 

També poden muntar cisalles per tall de metall, utilitzades amb avantatge per a l‟enderroc 

d‟estructures d‟aquest material. 

 

2.6.3. AMB EQUIPS PESATS 

Els equips d‟enderroc pesats estan representats per excavadores sobre cadenes, previstes 

de braços de gran abast(fins a 30-35 m), que porten martells trencadors de gran potència, o 

pinces hidràuliques amb obertures de fins a 1.500 mm. 

Les cisalles poden ser adequades al tall de formigó, o per a estructures metàl·liques. 
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Foto 23: Enderroc pesat amb cisalla per a tall de 

metall. (www.interempresas.com) 

 

 

 

 

En rares ocasions actuen com equips de preparació, sinó que són equips bàsics en els 

enderrocs mecànics. 

Questa generació neix com a continuació del desenvolupament iniciat en aquesta activitat 

en els equips mitjans d‟obres públiques. 

Es pretén millorar els rendiments, i es necessiten cada cop majors abastos per els enderrocs 

dels edificis de gran altura, que han de tractar-se rebaixant la seva altura mitjançant cars 

enderrocs manuals, o creant rampes per accedir amb l‟eina d‟enderroc als nivells superiors. 

Així, en principi, aquesta gamma és tan sols l‟adaptació d‟equips tipus excavadora estàndard 

també en la mineria o en l‟obra pública a la que s‟adapten als seus braços eines d‟enderroc, 

martells o pinces, a vegades amb suplements per obtenir millors abastaments. 

Els elevats abastaments d‟aquests equips fan precís l‟adaptació de sistemes d‟eliminació de 

pols mitjançant circuits adaptats en els seus braços. 

Els braços són ja especials per aquest ús, i no simplement afegits a ell, guanyant en 

mobilitat i abast per a l‟enderroc, però ja no utilitzables per a la càrrega de runa, que els 

anteriors si que s‟hi adaptaven.   

 

 

http://www.interempresas.com/
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Foto 24: Equip amb braç especial per 

empenta 

(www.demolicionescordoba.es) 

 

 

 

L‟altura de treball obliga al disseny de les cabines que permetin a l‟operari treballar en la 

posició adequada per poder atendre visualment l‟operació de l‟eina d‟enderroc amb 

comoditat, arribant en l‟actualitat a disposar de càmera de televisió en l‟extrem del braç per 

controlar l‟operació que el maquinista segueix mitjançant una pantalla en la seva cabina. 

Aquests equips són d‟aplicació exclusiva en enderrocs totals, utilitzant les cisalles per 

l‟enderroc d‟estructures, i els martells en general per elements de major dimensió, o grans 

masses, com cimentacions o lloses. 

L‟elevat cost del trasllat, per requerir generalment transports especials, fa que siguin 

rentables en enderrocs d‟una important entitat, en les que pugui diluir-se un elevat cost d‟un 

primer establiment. 

 

 

 

Foto 25: Equips de cisalles per a 

formigó 

(www.demolicionescordoba.com) 

 

http://www.demolicionescordoba.es/
http://www.demolicionescordoba.com/
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Els equips solen disposar de sistema de rodament de cadenes, excepte en les mides 

menors del es gammes, on es poden trobar unitats amb rodes. 

Els més grans arriben a pesos de 70/80 tones i poden muntar cisalles que poden atacar 

elements estructurals de 1/1,5 m, tot i que l‟altura del braç no ha de tenir relació directa amb 

els espessors dels elements a enderrocar, essent per general al revés, corresponent les 

grans masses o elements estructurals de majors dimensions als nivells inferiors. 

 

2.6.3. ENDERROCS AMB EXPLOSIUS 

Constitueix un altre procediment d‟enderroc adequat com a sistema base de l‟enderroc en 

casos i condicions particulars, i en general aplicable, rere unes labors complementaries 

d‟enderroc prèvies per els altres sistemes, que preparen adequadament l‟estructura per ser 

enderrocada mitjançant voladura. 

Així, mentre la utilització d‟explosius en l‟obra pública o mineria implica la perforació de 

gibrells d‟elevat calibre, carregats amb grans quantitats d‟explosius per a produir una 

arrencada massiva d‟un determinat tipus de roca, amb una forma d‟aplicació o distribució 

d‟explosiu en la massa rocosa en càrregues d‟important pes per produir la fissuració, 

l‟arrencada i la fragmentació de grans masses de material, l‟aplicació d‟explosius en 

enderrocs comporta l‟ utilització de molt petites càrregues d‟explosius distribuïdes en punts 

crítics d‟una estructura per produir el seu desequilibri, i conseqüentment la seva caiguda en 

una direcció i forma prefixades. 

L‟explosiu, en molt petites quantitats i distribuït en un gran nombre de càrregues, de molt 

petit pes cadascuna, ha de ser exclusivament una eina de tall per produir el col·lapse de 

l‟estructura. 

 

 

Foto 26: Seqüència en l‟enderroc 

per voladura d‟un edifici. 

(www.voladurasydemoliciones.es) 

 

http://www.voladurasydemoliciones.es/
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És a dir, la filosofia d‟utilització d‟explosius en enderrocs hauria d‟implicar la col·locació d‟una 

estructura en una posició adequada i còmode per ser definitivament trossejada per mitjans 

mecànics, facilitant l‟abast dels mateixos a aquests elements estructurals que en la seva 

posició original serien inaccessibles, o en altres molts casos aconseguir la fragmentació dels 

elements estructurals per l‟impacte de caiguda, amb el que s‟evitaria la fragmentació 

posterior per mitjans mecànics. 

L‟idea de que serà l‟explosiu el responsable de la fragmentació dels elements estructurals 

ens faria arribar a un error, doncs implicaria considerar l‟estructura més com una massa 

rocosa, que com el conjunt d‟uns elements portants entramats. 

Naturalment sota aquesta idea, el concepte d‟esveltesa entra a formar part en la filosofia 

general de l‟enderroc. 

Així, per tant, els edificis de petita dimensió en planta i elevada altura són els més còmodes i 

rentables per aplicar el mètode d‟enderroc per explosius. 

Les estructures formades per bigues i pilars de formigó armat d‟important esveltesa, són el 

millor exponent per l‟aplicació d‟aquest sistema. 

La voladura en enderrocs no pot ser per tant considerada sota el mateix prisma que la 

voladura en roca. 

No es pot pretendre destrossar una estructura amb explosiu, simplement es pot pretendre 

crear un desequilibri de la mateixa, per aconseguir, això sí, pot ser una fragmentació 

addicional que pugui obtenir-se en la seva caiguda, i que, per un altre costat, va a afavorir 

aquest conjunt de trossos final que permetrà la seva càrrega i transport a abocador. 
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2.6.4. ENDERROCS AMB BOLA 

Aquest sistema d‟enderroc basa la seva actuació en l‟impacte produït sobre una estructura 

per un pes suspès en un cable, muntat en la ploma d‟una grua, i accionat per un primer 

cabrestant per l‟elevació o descens del pes, el que permet situar-lo en posició, i un altre 

segon per apropar el pes cap a la màquina per, tret de la seva ploma, arribar a un angle tal 

que al alliberar-lo oscil·li arribant a l‟estructura impactant lateralment sobre ella. 

l‟impacte pot produir-se també de dalt a baix, elevant el pes amb el primer cabrestant, 

alliberant el tambor, i deixant-lo caure sobre l‟estructura. 

La qualitat del treball depèn de la perícia de l‟operari, de la seva punteria amb el pes. 

El procediment és tan sols aplicable en estructures exemptes, ja que d‟una altra manera els 

impactes de bola es transmeten als adjacents impossibilitant l‟aplicació del procediment. 

El sistema té a més altres carències. 

 

     

 

 

Foto 27: Sistema d‟enderroc amb pes suspès. 

(www.farm2.static.flickr.com) 

 

 

 

 

El control de l‟enderroc és mínim, podent-se produir inesperats i perillosos col·lapses de 

l‟estructura. 

En impactes fallats, en zones dèbils de l‟estructura, el pes pot introduir-se en aquesta, i 

quedar enganxat directament o en els seus cables d‟accionament, el que representa un 

http://www.farm2.static.flickr.com/


Aspectes de Prevenció de Riscos Laborals implicats en el procés d‟enderroc 51 

important problema, incrementant-se a mesura que augmenta l‟altura a la que aquest 

incident pugui ocórrer. 

Si el col·lapse indesitjat i l‟enganxament coincideixen el resultat pot tenir greus 

conseqüències. 

 

2.6.5. ENDERROCS AMB ELEMENTS DIAMANTATS 

Aquesta activitat comprèn el tall amb disc, o fil, i perforació amb eines diamantades. 

Aquesta tècnica té el seu origen en l‟arrencada de roques ornamentals, i el seu tall en talars 

per similars sistemes. 

En les explotacions d‟aquest tipus de roques, i juntament amb la tècnica d‟aplicació 

d‟explosius mitjançant “voladura suau”, s‟ha vingut utilitzant la tècnica de tall amb fil 

diamantat per l‟arrencada de grans blocs. 

Un cop arrencats de la cantera, aquests grans blocs es traslladen al “taller”, o “talar”, on es 

procedeix al seu tall en dimensions comercials mitjançant una serra circular el disc de tall de 

la qual, naturalment d‟importants dimensions, és un disc d‟ànima d‟acer, en el perímetre del 

qual s‟afegeixen uns segments de diamant. 

Aquesta tècnica s‟incorpora a la construcció mitjançant el desenvolupament d‟equips 

transportables, de dimensions més modestes que els anteriors. 

Els equips més comuns són les talladores de forjats, talla-murs o serres murals i trepadores. 

Les talladores de forjats són “carros” autopropulsats previstos de motors elèctrics o dièsel, 

amb els que directament o a traves d‟una bomba hidràulica s‟acciona el disc de tall que, 

muntat lateralment en el “carro”, talla el ferm per el que discorre aquest, variant la profunditat 

de tall al variar l‟altura de l‟eix al terra per accionament de l‟operari. 
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Foto 28: Talladora de forjats. 

(www.imag504.imageshack.us) 

 

 

 

Aquest pis potser un forjat, una solera, una llosa, una biga, etc. 

Aquesta variació, juntament amb la variació del diàmetre dels discos, permet arribar en 

successives passades, amb canvis successius de discs de menor a major diàmetre, la 

profunditat de tall desitjada. 

Les serres murals estan formades per dos elements: 

Taula 2.6.5-1: Elements de les serres murals2.6.6. 

Per un costat un grup motobomba, generalment electo-hidràulic, que constitueix la 

central de potència en la que es troben els comandaments de l‟equip, amb els que 

variant caudals i pressions dels diferents circuits hidràulics alimentats per la central, 

s‟accionen els diferents elements que conformen el següent element. 

Aquest és el cap de tall, consistent en un motor hidràulic que s‟encarregarà de produir 

el gir del disc de tall i els diferents accionaments que permetin, per un costat el que 

aquest motor o cap de tall pugui discórrer per una lliscant dentada que, subjecte a la 

superfície a tallar, servirà de guia per el desplaçament del cap al llarg de la línia de 

tall, i per un altre un mecanisme que permeti l‟aproximació o allunyament del perfil del 

disc a la superfície a tallar. 

 

Amb aquest mecanisme i l‟ús de discs de diàmetres creixents, s‟arribarà a la profunditat de 

tall desitjada. 

http://www.imag504.imageshack.us/
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El fil se pot aplicar per a la realització de talls d‟espessors importants, on el disc no arribarà 

a la profunditat desitjada, o on no existeixi possibilitat d‟aplicació d‟aquest per alguna raó. 

L‟eina de tall consisteix en un cable metàl·lic en el que se troben enfilades uns casquets 

diamantats, a l‟igual que un collar. 

Mitjançant les perforacions necessàries el fil s‟enfilarà a través d‟elles de tal forma que 

envolti el perímetre a tallar, guiat mitjançant politges aplicades sobre l‟element a tallar. 

El fil es tenca sobre si mateix i s‟acciona mitjançant una politja muntada sobre un motor, que 

sol ser del mateix cap de la talla-murs, que corre sobre la guia, mantenint tens el fil a mesura 

que aquest es va introduint en l‟empremta del tall realitzant la rasa de tall. 

Els talladors amb broca diamantada es realitzen amb corones buides amb segments 

d‟aquest material que es prolonguen mitjançant tubs roscats a mesura que la perforació es 

realitza, de la mateixa forma que s‟opera en un sondeig. 

 

 

 

 

Foto 29: Equip de serra mural (www.galicorte.com) 

 

 

 

 

 

La corona i tubs s‟accionen mitjançant un motor hidràulic o elèctric que muntat sobre un 

suport se fixa a l‟element a perforar. 

El sistema de tall pot constituir el sistema bàsic del treball en alguns enderrocs, o treballs de 

rehabilitació. 

http://www.galicorte.com/
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Un exemple d‟enderroc total per procediment de tall ha estat el dels enderrocs dels ponts en 

ciutat, mitjançant el tall del tauló en peces manejables que se retiren mitjançant grues i es 

transporten senceres a abocador o a planta de reciclatge. 

 

 

 

Foto 30: Equip de perforació 

diamantada 

(www.imagenes.01.olx.cl) 

 

 

L‟avantatge del fil és la seva capacitat de tall en posicions i situacions complicades podent 

combinar, mitjançant politges diferents, plans de tall simultanis amb la mateixa carrera de fil. 

A aquestes avantatges s‟enfronta l‟elevat cost, major que el tall amb disc. 

La perforació té la seva aplicació directa en l‟obertura de trepants en forjats o murs per 

passos de serveis o subministraments, i en moltes ocasions complement del treball de tall 

amb disc o fil, per a realitzar trepants en les cantonades dels futurs forats que s‟obriran amb 

disc per evitar prolongar els talls en zones residuals, o perforar els trepants necessaris per 

introduir el fil de tall. 

Tot i que se fabriquen també elements amb segments de diamant per tall en sec, els treballs 

normals es solen realitzar amb refrigeració per aigua, mitjançant rec en el tall, el que 

representa a vegades un serio problema en la seva aplicació, requerint instal·lacions per 

l‟evacuació de l‟aigua aportada. 

Un altre dels aspectes molt importants en l‟aplicació del sistema és el disseny de la mida i el 

mètode per retirar les peces tallades, doncs d‟ell depèn en gran mesura l‟economia de 

l‟operació. 

http://www.imagenes.01.olx.cl/
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2.6.6. ENDERROCS AMB CIMENTS EXPANSIUS 

Els anomenats “ciments expansius” són productes de consistència i aspecte similar al 

ciment que, un cop hidratats, pateixen un notable increment de volum. 

Realitzada la barreja producte - aigua en la proporció indicada per el fabricant i aplicada la 

barreja dins d‟un trepants, es produirà un increment de volum durant el forjat, que es 

tradueix en una pressió dins d‟aquest gibrell i en conseqüència s‟exercirà una força sobre la 

seva paret, que produirà tensions en l‟entorn d‟aquesta, arribant a produir la fissuració i 

trencament del material que el rodeja. 

Els esquemes de treball han de ser bastant reduïts, en funció de la qualitat del material a 

enderrocar i del diàmetre dels trepants.  

 

 

Foto 31: Aplicació de ciments 

expansius en l‟enderroc d‟un 

mur. (www.voladurasy-

demoliciones.com) 

 

 

Generalment el producte es presenta en forma de pols, per a realitzar la barreja, en la 

proporció adequada, tot i que alguns fabricants presenten també en modalitat d‟encartutxat 

en paper o tela, molt útil per al seu ús en gibrells horitzontals, on s‟introdueixen després 

d‟hidratar-se per immersió en un recipient amb aigua, durant un determinat temps. 

Un dels factors determinants per l‟èxit de l‟operació amb aquests productes és, a part 

d‟utilitzar esquemes reduïts, aplicar-los a la temperatura adequada. 

Alguns productes es fabriquen en diferents gammes per aplicar a diferents temperatures, 

segons l‟ambient en el lloc i el moment de la seva aplicació, havent d‟escalfar en moltes 

ocasions o bé refredar l‟aigua de la barreja fins a aconseguir l‟adequada exigible per a la 

seva aplicació. 
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En aplicacions en formigó armat resulta molt efectiu picar en el formigó alguns “solcs” que 

posin a la vista els rodons d‟engraellat exteriors de l‟element a enderrocar, procedint llavors 

al seu tall previ, amb el que l‟actuació de l‟expansiu serà molt més efectiva. 

 

2.6.7. ENDERROCS AMB TRENCA BARRERES HIDRÀULIC 

També es coneix com a sistema “Darda”, doncs tot i que és el nom comercial d‟un equip 

d‟aquest tipus, la popularitat de la marca ha fet que el sistema es conegui pràcticament per 

aquest nom. 

L‟equip consta d‟un grup motobomba diesel-hidràulic, pneumàtic-hidràulic o electro-hidràulic, 

que alimenta a un o varis martells manuals previstos d‟un cilindre hidràulic que acciona una 

cunya, ubicada entre dos contra-cunyes. 

El procediment de trencament del material consisteix en realitzar perforacions en l‟element a 

enderrocar (entre 25 i 48 mm de diàmetre), en el que s‟introdueix el conjunt cunya-

contracunya. 

 

 

 

Foto 32: Aplicació del sistema 

Darda. (www.anzeve.com) 

 

 

 

El pistó, accionat pel fluix hidràulic, fa avançar la cunya que desplaça lateralment les 

contracunyes, exercint aquestes una pressió en les parets del trepant. 

El funcionament és similar al de la tècnica de trencament de roques mitjançant cunyes dels 

antics picapedrers. 

http://www.anzeve.com/
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El sistema és adequat a treballs de petita entitat, tot i que es pregona les seves avantatges 

en quant a que és silenciós i no produeix vibracions ni soroll; no s‟ha d‟oblidar que la seva 

aplicació exigeix unes perforacions prèvies, que sí que produeixen aquests efectes. 

 

2.6.8. ENDERROCS AMB LLANÇA TÈRMICA 

La llança tèrmica té la seva aplicació més convencional en la perforació del forat o piquer del 

colador dels forns alts, per la sortida de l'arrabi, tot i que actualment es ve substituint el 

sistema per uns braços hidràulics en els que es munta una petita perforadora. 

Igualment, és el procediment tradicional per perforar els anomenats llops de forn alt i escòria 

freda, per trossejar-los mitjançant explosius. 

És també un sistema per desguàs de grans masses metàl·liques on el tall amb bufador es 

faci difícil o impossible. 

Però també el sistema pot adequar-se per al tall o perforació de formigó. 

La llança tèrmica consta d‟un broquet a la que adapta, per un costat un equip per a 

l‟alimentació amb oxigen (per general una bateria d‟ampolles), que actuarà com comburent, i 

per un altre un tub d‟acer de major o menor longitud, que acull en el seu interior varetes 

d‟acer, que seran, junt amb el propi tub, el combustible del procés. 

Escalfada amb carbó o bufador la punta del tub, es comença l‟aportació d‟oxigen a aquest, 

que al arribar a aquest extrem inicia la seva reacció de combustió amb el propi tub i vareta 

com combustible. 

La temperatura aconseguida és tal que fon el formigó quan aquesta llança s‟aplica sobre ell, 

podent tallar-la o perforar-la. 

En ocasions aquestes perforacions realitzades en formigó amb aquest sistema serviran per 

l‟aplicació d‟explosius dins d‟elles, per procedir a una voladura posterior, tal com se fa en els 

Llops de Forn. 

En que l‟acer sigui el combustible de la reacció, implica que en la perforació del formigó 

armat, la vareta d‟aquest representi una avantatge en l‟operació, doncs a fi de comptes és 

un combustible afegit. 
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Naturalment, la qualitat de tall o perforacions deixa bastant que desitjar, essent molt 

irregulars, tant els llavis de tall com el diàmetre dels trepants obtinguts. 

 

 

Foto 33: Perforació amb llança 

tèrmica. (www.perfox.es) 

 

 

 

 

 

2.6.9. HIDRO ENDERROCS 

Hi ha una sèrie d‟enderrocs molt particulars en els quals l‟ús de l‟aigua permet realitzar uns 

treballs ràpids al mateix temps que poc destructius i precisos. 

L‟hidro - enderroc porta utilitzant-se fa molts anys en el tall de xapes, i inclòs teles en la 

indústria de la confecció. Tot i així, va ser fa 20 anys aproximadament quan se va començar 

a utilitzar en el sector del ciment - formigó. Avui en dia s‟utilitza per als treballs de 

sanejament de seccions de formigó on altres tècniques d‟enderroc es comporten de forma 

altament destructives. 

El sistema consisteix en produir un rajolí d‟aigua molt fi a una altíssima pressió contra 

l‟element a tallar generant unes superfícies específiques amb una rugositat que s‟ajusta molt 

bé a la nova lletada de formigó. 

Aquesta tècnica se caracteritza per l‟absència total de vibracions, per la seva rapidesa de 

treball, la seva absència de pols i la seva precisió a l‟hora de tallar tant en superfície com en 

profunditat. La desavantatge d‟aquests equips és el seu elevat cost que tan sols pot 

plantejar-se en casos excepcionals.  

 

 

 

http://www.perfox.es/
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Foto 34: Funcionament del sistema d‟hidro - enderroc (www.ingelpo.com) 

L‟equip està format per un petit carro sobre erugues accionat per un motor diesel o elèctric, 

que pot realitzar treballs en horitzontal i vertical, i muntar una torre per a enderrocs en altura. 

 

 

 

 

 

 

Foto 35: Treball d‟hidro – enderroc manual (www.perfox.es) 

 

Degut a la superfície erosionada que deixa sobre la pedra o el formigó s‟està utilitzant en 

molts casos per la decoració d‟edificis. 

http://www.ingelpo.com/
http://www.perfox.es/


Aspectes de Prevenció de Riscos Laborals implicats en el procés d‟enderroc 60 

2.6.10. ALTRES 

Sota la definició d‟”enderroc” qualsevol sistema per “trencar” serà un sistema d‟enderroc. 

 

2.6.10.1. GRUPS CRIOGÈNICS 

L‟enderroc tèrmic d‟algun element pot realitzar-se de diferents maneres. 

Unes perforacions realitzades en ell, plenes d‟aigua, poden aconseguir el trencament per 

congelació d‟aquesta. 

Al augmentar el volum aquesta aigua produirà en els forats un efecte cunya, que podrà 

aconseguir el trencament de l‟element en qüestió. 

Aquest procediment, utilitzat pels antics picapedrers, aprofitant les gelades, es tecnifica 

utilitzant grups criògens per congelar l‟aigua aplicada d‟aquesta forma, a l‟igual que es 

congelen terrenys en la construcció per l‟excavació de terrenys fluids. 

D‟igual forma, el foc és un altre element capaç de provocar la ruïna d‟una estructura. 

De fet aquest sistema d‟enderroc s‟ha utilitzat en edificis de fusta d‟una forma poc controlada 

i, naturalment, en situació totalment aïllada. 

Aquest sistema sol anomenar-se en molts Plecs de Condicions de Projectes d‟Enderroc en 

els que es prohibeix expressament la seva aplicació. 

En alguns casos, un element escalfat a alta temperatura, pot ser trencat mitjançant un ràpid 

refredament. 

Una altra aplicació del foc va ser comú en l‟enderroc de xemeneies de fàbrica de maó, en 

les que s‟obria una rasa en el seu fust a mode de finestra, en la que s‟allotjaven cunyes de 

fusta, com a apuntalament, per evitar la caiguda. 

Un cop oberta la rasa en una determinada extensió, de l‟ordre dels dos terços del seu 

perímetre, es procedia a regar aquestes cunyes amb un combustible i a prendre-les, amb el 

que amb la seva combustió es produïa el bolcament de la xemeneia, a vegades en la 

direcció inadequada. 
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2.6.10.2. LÀSER 

A l‟igual que en el cas anterior, aquests equips utilitzats per tall en la indústria poden aplicar-

se en un procés d‟enderroc però també amb importants limitacions pràctiques. 
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2.7. ENDERROCS SEGONS LES DIFERENTS TÈCNIQUES QUE ABARCA EL SISTEMA 

MECÀNIC 

Es defineix com enderroc mecànic als treballs d‟enderroc realitzats mitjançant màquines 

dirigides per un operador. 

La tendència actual de qualsevol societat moderna està marcada per l‟increment dels costes 

del personal, la millora de la qualitat dels llocs de treball i l‟especialització del personal cap a 

llocs qualificats. Això aplicat al sector de la construcció, i a l‟enderroc en particular, és un 

dels motius pels que s‟entén a mecanitzar totes aquelles feines en les que és possible, 

incrementant-se la demanda d‟operadors experimentats. Les màquines ofereixen un enorme 

potencial d‟execució de treball i el personal, l‟enginyer i habilitat per dirigir-les d‟una forma 

segura, ràpida i econòmica. 

En general una màquina apte per a l‟enderroc està composta per: 

Taula 2.7-1: Composició màquina apte per a enderroc 

Xassís o armadura: sobre el que van ancorats la resta dels elements i dona rigidesa al 

conjunt. 

Font de generació d‟energia: pot ser una font interna de la pròpia màquina, com un 

motor tèrmic o una bateria elèctrica, o bé una font externa, com és el cas d‟una 

màquina elèctrica alimentada des de l‟exterior. 

Mecanismes per convertir l‟energia en el treball: el més habitual en maquinària 

d‟enderroc és que el motor tèrmic mogui un conjunt de bombes hidràuliques donant 

pressió a l‟oli hidràulic, el qual a la seva vegada serà l‟encarregat del moviment de les 

ampolles i dels motors hidràulics. Les màquines elèctriques podran també utilitzar 

circuits hidràulics per la conversió o bé motors elèctrics. Per últim, els motors tèrmics 

o elèctrics podran també transmetre el seu moviment de rotació mitjançant 

engranatges i diferencials a algun dels mecanismes de desplaçament. 

Mecanismes per a la maniobra: que conformen les parts mòbils de la màquina i que 

permeti els desplaçaments, girs i moviments de les diferents articulacions de la 

màquina destinades a donar major mobilitat, versalitat i eficiència a la mateixa. Són, 

per exemple, les plomes i balancins. 

Mecanismes de control: mitjançant els quals l‟operador dirigirà els moviments de la 

màquina, i a la vegada, rebrà informació de la màquina procedent dels seus sensors, 

si els tingues. 

Elements auxiliars: tots aquells no descrits anteriorment, incloent-hi els necessaris per 
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fer el conjunt operatiu i aquells altres elements accessoris. Són, per exemple, la 

cabina, proteccions, engranatges de les diferents parts, etc. 

 

L‟ús de la maquinaria per al desenvolupament d‟un treball en general, i dels enderrocs en 

particular, permet: 

Taula 2.7-2: Permissions de l‟ús de la maquinària 

Posar en joc forces majors, amb les conseqüents avantatges en quant a rapidesa i 

economia dels treballs. La força d‟una maquina va íntimament lligada a la seva mida, 

al  a potencia de la seva font de generació d‟energia i, en última instància, a 

l‟eficiència del conjunt. 

Disposar de més abast, el que es tradueix en seguretat i inclòs en la rapidesa i 

economia, ja que permetrà escometre el treball en un menor número de fases. 

Poder utilitzar eines o implements més grans, proporcionals a la capacitat portant de 

la màquina. 

 

 

 

 

 

Foto 36: Enderroc duna estructura mitjançant 

excavadores hidràuliques amb diferents 

implements (www.interempresas.net) 

 

 

 

Els enderrocs es caracteritzen per la singularitat de cada treball. Molt difícilment al 

enderrocar es trobarà dos treballs iguals. 

http://www.interempresas.net/
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L‟abast dels treballs d‟enderroc sobre una estructura serà determinant a l‟hora de planificar 

els treballs, diferenciant-se clarament les remodelacions, enderrocs parcials o enderrocs per 

fases, en els enderrocs integrals. 

El propi enfocament de com es faran els treballs farà de cada obra una obra singular. 

En l‟actualitat l‟enderroc mecànic és el sistema d‟enderroc integral més utilitzat per la fase 

d‟enderroc primari i més estès encara durant l‟enderroc secundari i els treballs auxiliars en la 

gestió dels residus. Tot això és degut a la seva rapidesa, seguretat i economia. Els 

enderrocs manuals han quedat limitats a aquells casos en els que no és viable l‟ús de 

màquines, i els enderrocs amb explosius o enderrocs per voladura controlada a aquelles 

estructures o edificis en els que és més rentable i segur aquest sistema per la seva altura o 

envergadura. Inclòs en el cas d‟enderrocs manuals s‟utilitzen cada cop més excavadores o 

mini carregadores per treballs d‟enderroc o runes. Seria impensable realitzar el transport 

manual dels residu generats en grans rehabilitacions o el pretendre que mitjançant 

l‟enderroc amb explosius les runes generades quedin preparades per la càrrega. 

Cada sistema d‟enderroc té un camp d‟aplicació clar. Tot i així, degut a molts factors, com el 

temps d‟execució material, la disponibilitat de mitjans, o les particularitats de cada obra, els 

límits entre l‟aplicació d‟uns i altres sistemes es fan molt difusos. 

En general es podria dir que el camp d‟aplicació ideal per als enderrocs mecànics són les 

edificacions o estructures exempts amb una altura màxima de 40 m, així com quasi tots els 

treballs d‟enderroc secundari i manipulació de materials en la gestió de les runes generades. 

Els edificis exempts són aquells que no tenen mitjaneres adjacents amb altres construccions 

a preservar. En aquest suposat, i sempre que la maquinària disponible tingui un abast 

superior a l‟altura màxima de la construcció, l‟enderroc per mitjans mecànics sol ser l‟opció 

més raonable. L‟excepció la constitueixen aquells edificis exempts en els que, si bé la 

maquinària té abast suficient per escometre l‟enderroc, per la seva altura o envergadura, 

impliquen uns rendiments en l‟enderroc mecànic baix i es pot optar per l‟enderroc amb 

explosius. 

Tot i així, l‟enderroc per mitjans mecànics no es limita a aquest tipus d‟edificis. 

Els edificis entre mitjaneres poden en certs casos i amb els apropiats treballs 

d‟independització escometre total o parcialment per mitjans mecànics. 
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Per tant, l‟enderroc mecànic pot aplicar-se als edificis o estructures exemptes i en alguns 

casos als edificis entre mitjaneres. Aquesta és una de les raons per les que és un dels 

sistemes més utilitzats. 

Tractant d‟esquematitzar i resumir les diferents actuacions possibles per mitjans mecànics, 

el més pràctic és dividir-los per la naturalesa de l‟acció que desenvolupa l‟enderroc i per el 

tipus de màquina i els útils de la mateixa, tant per l‟enderroc mecànic com per a les tasques 

auxiliars dins de qualsevol de les fases d l‟enderroc. 

Dins de cada un d‟aquests grups genèrics d‟enderroc mecànic es descriuen a continuació 

les diferents tècniques d‟enderroc per mitjans mecànics, dividint-los a la vegada en grups 

segons el tipus de maquina o útils utilitzats. Es menciona a part de les tècniques d‟enderroc 

amb braços de llarg abast, l‟enderroc amb minis “top-down”, l‟enderroc aeri i els sistemes 

amb telecomandament, donat que tot i que són tècniques d‟enderroc per fragmentació tenen 

unes particularitats que marquen una gran diferència. 

Foto 37: Enderroc mitjançant fragmentació dels elements de l‟estructura (www.flesam.cl) 

 

2.7.1. ENDERROC PER EMPENTA O TRACCIÓ 

Les tècniques d‟enderroc per empenta o tracció es basen en l‟ utilització de màquines per 

provocar el col·lapse parcial o total d‟una estructura mitjançant forces d‟empenta o tracció 

localitzades capaces de desestabilitzar estructuralment els elements constructius, podent 

produir una fragmentació on no dels mateixos. L‟ utilització de maquinària en aquesta 

tècnica permet posar en joc grans esforços, limitats per el port de la maquinària, l‟eficàcia 

del punt d‟aplicació d‟aquesta força, l‟altura de la construcció i la robustesa de la construcció 

a enderrocar. Aquesta tècnica només permet realitzar la fase d‟enderroc primari, deixant les 

runes a nivell del sòl. Excepte en construccions lleugeres, com en algunes de murs de 

http://www.flesam.cl/
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càrrega de fàbrica de maó, requereix d‟una fase posterior d‟enderroc secundari per deixar 

els materials preparats per la fase de gestió de residus. 

És a priori la tècnica d‟enderroc mecànic més econòmica, donat que la maquinària a utilitzar 

és d‟ús molt comú i de la que existeix una gran disponibilitat. Tot i així, té grans limitacions 

en el seu camp d‟aplicació. 

Donat que es basa en el col·lapse dels elements estructurals, la separació en origen dels 

diferents materials pot ser complicada, produint-se una dilució dels diferents elements dins 

del conjunt de les runes. Per una adequada separació dels diferents materials s‟ha de fer un 

treball previ, per mitjans manuals, de desmuntatge dels elements no petris i una tasca 

posterior de triatge manual sobre les runes. 

A continuació es descriuen amb detall les diferents tècniques d‟actuació depenent del tipus 

de maquinària utilitzada. 

 

2.7.1.1. MÀQUINES SENSE IMPLEMENTS 

Les tècniques d‟enderroc per mitjans mecànics utilitzant màquines sense implements 

especials es basen estrictament en l‟ús de maquinària estàndard per a que, gracies a les 

forces posades en joc, siguin capaces de desestabilitzar els elements estructurals que 

conformen una construcció. El rendiment en aquesta tècnica d‟enderroc està limitada per la 

versatilitat de la pròpia màquina i en gran mesura també per l‟habilitat i experiència del 

maquinista. 

En quant a l a versatilitat de la màquina, el factor determinant és el grau de mobilitat de la 

maquinaria utilitzada en quant a les seves possibilitats d‟escometre el treball des de 

diferents punts d‟atac. Donat que en una estructura existeixen punts més dèbils i que en 

aquesta tècnica l‟enderroc es realitza per empenta o tracció, la capacitat de la màquina per 

dirigir els seus esforços mitjançant diferents articulacions determinarà la seva idoneïtat per a 

realitzar el treball. Aquest és també el motiu per al que l‟experiència del maquinista influirà 

d‟una forma molt important en els rendiments obtinguts, especialment en construccions amb 

una certa robustesa, donat que gràcies a la seva experiència coneixerà els punts més dèbils 

d‟una estructura, permetent realitzar l‟enderroc d‟una forma més ràpida i amb un major grau 

de seguretat. 

L‟abast de la màquina és limitat i, en general, serà menor que la pròpia construcció. Això 

implica en primer lloc que l‟altura de la construcció a enderrocar sigui 2/3 de l‟abast màxim 
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de la màquina. S‟estableix aquesta limitació per tenir un marge de seguretat durant 

l‟execució del treball, i perquè en general l‟abast en vertical està relacionat amb la distància 

a la que es situa la màquina en horitzontal. D‟aquesta forma, si s‟utilitza la màquina al seu 

abast vertical màxim, la distància entre el punt a enderrocar i la pròpia màquina seria la 

mínima, posant en perill tant a l‟operador com a la pròpia màquina. 

La segona conseqüència de la limitació en l‟abast de la màquina utilitzada estableix que 

l‟enderroc ha d‟anar progressant en un sentit, de manera que la màquina anirà avançant 

sobre les zones enderrocades amb anterioritat. Això implica que la màquina avanci per les 

runes. L‟experiència i qualificació de l‟operador serà important en grans construccions, donat 

que haurà de ser capaç d‟anar deixant el tall sobre el que circula la màquina en unes 

condicions acceptables i segures, que no limitin la seva capacitat de moviment i que la 

capacitat portant de les runes sigui suficient per no posar en perill l‟estabilitat de la maquina. 

En general, la maquinària circularà sobre ferma o sobre runes amb la preparació adequada. 

La màquina haurà d‟enderrocar els forjats successius en el seu front d‟atac abans d‟avançar 

a una altra posició. Un cas especial el constitueixen les mini carregadores o mini 

excavadores, ja que per el seu menor pes sí que seran susceptibles de circular per molts 

forjats. 

Excavadores amb equips retro. l‟excavadora amb equip retro és per excel·lència la maquina 

més habitual en enderrocs. Això és degut a la seva gran versatilitat per a realitzar una 

amplia gamma de moviments. Un excavadora de cadenes és capaç de moure‟s en un pla 

horitzontal en qualsevol direcció, podent girar sobre sí mateixa, i està dotada d‟un braç de 

com a mínim tres articulacions. El braç habitual d‟una excavadora es composa de monobloc, 

balancí i cullera. Els diferents moviments d‟aquests elements determinaran els bastaments 

possibles, tant en radi com en altura. Aquests abastaments dependran el l‟envergadura de la 

maquina i de la combinació de ploma i balancí de la mateixa. Els fabricants de maquinària 

solen tenir diferents opcions de dimensions de ploma i balancí. 

És habitual en treballs d‟enderroc utilitzar braços multi posició, en els que el monobloc està 

dividit en dos parts mitjançant una articulació i una ampolla addicional. Això permetrà 

aconseguir majors abastaments verticals augmentant l‟angle de la ploma. 

En l‟enderroc mitjançant excavadora amb equip retro sense implements s‟utilitzarà el cullerot 

per les tasques d‟enderroc primari i condicionament de runes. Per a l‟enderroc s‟utilitzarà 

empenta o tracció per desestabilitzar els diferents elements consecutius, podent aconseguir 

un grau de fragmentació de les runes que dependrà de manera inversa amb la robustesa 

dels materials a enderrocar. Se sol utilitzar aquest mètode per a l‟enderroc d‟edificacions 
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lleugeres, construïdes generalment de fàbrica, maçoneria o fusta amb pocs o cap element 

estructural a base de formigó o acer. 

Una construcció està dissenyada per suportar les càrregues previstes, amb un coeficient de 

seguretat. A nivell macroscòpic, una estructura està dissenyada per suportar tot el seu pes, 

més les sobrecàrregues, a compressió, essent capaç d‟aguantar grans càrregues. Tot i així, 

les empentes laterals se solen calcular per ser estables en front a vents, l‟acció dels quals és 

considerablement menor. A un a escala menor també és major la resistència a compressió 

que a tracció, com passa en tot els components petris que composen una estructura. Així, 

un pilar o una biga de formigó o un mur de fàbrica de maó tindrà menor resistència ala 

tracció que a la compressió. 

Aquesta “debilitat” és la que s‟aprofita per a realitzar l‟enderroc per mitjans mecànics 

mitjançant empenta o tracció. Les forces que és capaç d‟aplicar una maquina s‟utilitzen de 

manera que s‟aprofiti la menor resistència a tracció de l‟estructura i dels materials 

constructius. 

La capacitat de la maquina per realitzar l‟enderroc sense la fragmentació total o parcial de 

l‟estructura de la construcció dependrà tant de la robustesa de dita construcció com de 

l‟envergadura de la maquina. 

Així, en l‟enderroc d‟un mur de fabrica de maó, l‟excavadora se situarà en front a ell, i 

mitjançant moviments d‟empenta i/o de tracció aconseguirà crear unes fissures per esforços 

de tracció que permetrà el moviment suficient d‟aquest mur com per aconseguir que es 

desestabilitzi i caigui. D‟igual manera es podrà enderrocar una estructura lleugera de formigó 

armat gracies als moviments dels elements de l‟estructura, provocats per l‟empenta i/o 

tracció de l‟excavadora amb una cullera. Es procedirà a deslligar el conjunt de bigues i pilars 

que conforma l‟estructura, actuant sobre cada un dels elements progressivament. La 

limitació podrà trobar-se quan la robustesa o rigidesa de l‟estructura sigui tal que no es 

produeixi fragmentació ni desplaçament dels elements constructius, ni de les trobades entre 

dits elements. En aquest cas s‟haurà d‟utilitzar una tècnica de fragmentació per aconseguir 

aquest efecte. 
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Foto 38: Enderroc amb la pròpia 

cullera de l‟excavadora 

(www.futblogtotal.com) 

 

 

 

 

En el cas d‟una estructura metàl·lica lleugera, es pot utilitzar també la tècnica d‟empenta i/o 

tracció, ja que els punts d‟unió de l‟estructura estan realitzats amb rebladures, cargols o 

soldadura, la resistència dels quals a empenta i tracció lateral és més baixa que els propis 

perfils que la conformen. 

En l‟extrem oposat, aquelles construccions els materials dels quals, siguin fusta, maó, 

pladur, o similars, s‟enderroquin amb facilitat mitjançant empenta o tracció, ja que les forces 

posades en joc seran superiors a la seva resistència a compressió i tracció. 

Si la robustesa de l‟estructura a enderrocar és mitja, o si la màquina a utilitzar està al límit de 

la seva capacitat, es pot recórrer a: 

Taula 2.7.1.1-1: Opcions si la màquina està al límit de la seva capacitat 

Debilitar l‟estructura. Es pot realitzar un debilitament previ a l‟enderroc per mitjans 

mecànics de l‟estructura, especialment en casos d‟estructures metàl·liques, mitjançant 

el tall selectiu de part dels perfils i/o unions entre ells. És un treball d‟alt risc que 

només s‟ha de realitzar per personal especialitzat amb àmplia experiència en 

enderrocs i sota la supervisió adequada. Seria recomanable utilitzar una altra tècnica 

d‟enderroc. 

Induir moviments repetitius de vaivé. Mitjançant el cassó de l‟excavadora es pot 

moure alternativament un element estructural, en successives empentes i traccions. 

Aquest moviment podrà provocar esquerdes cada cops més grans fins aconseguir 

desestabilitzar dit element. És també un recurs poc apropiat, donat que es corre el 



Aspectes de Prevenció de Riscos Laborals implicats en el procés d‟enderroc 70 

risc de que, en aquest vaivé, l‟element a enderrocar acabi caient del costat de la 

màquina. Seria també recomanable tenir altres alternatives d‟enderroc, ja que recórrer 

a aquesta tècnica implica que la màquina que s‟està utilitzant no és l‟adequada per al 

treball. 

Deslligar el conjunt. Aquest si que és un recurs sense riscos. Es basa en que una 

edificació forma un conjunt en el que els diferents materials s‟arriostren, donant una 

rigidesa afegida a l‟estructura. Si s‟eliminen aquells elements no estructurals, com 

tancaments, fusteria, divisions interiors i inclòs forjats, s‟aconseguirà en alguns casos 

disminuir la rigidesa del conjunt, que serà la corresponent a l‟estructura, al haver 

eliminat aquest arriostrament no estructural. L‟única limitació vindrà donada pel fet 

que l‟enderroc d‟aquests elements no estructurals, si es realitzen amb la pròpia 

maquina, no ha d‟introduir un nou risc al ficar el braç de la maquina en l‟interior de 

l‟estructura. De manera que només s‟enderrocaran aquells elements fàcilment 

accessibles des de la posició de la maquina. 

 

En qualsevol cas, no és recomanable escometre l‟enderroc d‟una estructura amb una 

maquinària que no sigui capaç de realitzar l‟enderroc de manera sobrada, donat que els 

riscos augmentaran i disminuiran el coeficient de seguretat. Si hi ha dubtes sobre la viabilitat 

de l‟enderroc per aquesta tècnica s‟haurà de planificar i utilitzar una altra tècnica o mètode 

d‟enderroc, o simplement tenir a disposició altres implements per utilitzar amb la maquina en 

cas que l‟enderroc comenci a ser complicat. En aquest sentit és molt pràctic l‟ús 

d‟enganxaments ràpids per un àgil canvi d‟implements. 

Es tractarà de no sobrepassar les capacitats de càrrega de la maquina, de manera que els 

elements sobre els que actua siguin d‟un pes inferior al que podria carregar la maquina al 

mateix radi. Pot consultar-se la taula de carregues de l‟excavadora per a tenir una orientació 

de les carregues màximes. Tot i així, com que el pes dels elements a enderrocar també serà 

desconegut, la prudència de l‟operador serà determinant. 

L‟empenta es realitzarà sempre per sobre del centre de gravetat de l‟element a 

desestabilitzar i a un radi suficient com per evitar la caiguda de casquets sobre la màquina. 

També és d‟aplicació la recomanació genèrica d‟utilitzar maquinaria tal  que l‟altura a 

enderrocar sigui 2/3 de l‟abast màxim vertical de la maquina. Com a norma general 

l‟enderroc mitjançant excavadora amb equip retro i cullera no sol utilitzar-se en edificacions 

de més de tres alçades. Hauria de restringir-se l‟aplicació d‟excavadores a enderrocs a 

aquelles dotades de proteccions contra casquets en la cabina. 
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L‟avenç de l‟enderroc en aquest mètode es realitzar+a a “tall fet”, enderrocant l‟edificació en 

tota la seva altura i en fronts que abastin crugies completes. L‟excavadora sempre ha de ser 

capaç de girar la torreta lliurement i de tenir una fàcil via de sortida, per la que no s‟haurà 

d‟avançar en fronts estrets. La maquina, ala vegada que va progressant amb l‟enderroc, 

haurà de condicionar les runes de manera que siguin estables per circular per sobre de la 

pila de runa. En aquest sentit és molt útil l‟ús d‟una excavadora per la seva gran versatilitat 

per realitzar aquestes tasques. 

És recomanable l‟ús d‟excavadores de cadenes per la seva major estabilitat, la seva 

superior mobilitat i perquè les de rodes són molt susceptibles de punxades al trepitjar 

ferralles, claus, etc. tot i així, la retroexcavadora de rodes sol ser molt utilitzada en nuclis 

urbans per la seva major facilitat en el trasllat a l‟obra i perquè no fa malbé la capa 

d‟aglomerat dels carrers. Actualment existeixen models d‟excavadores de rodes amb 

abastaments mitjans que configuren una maquina molt versàtil per a treballar en el centre de 

les ciutats. 

Pala carregadora. Per a l‟enderroc mitjançant empenta o tracció poden utilitzar-se pales 

carregadores de cadenes o de rodes. Aquest tipus de maquinària sol utilitzar-se més en 

treballs de moviment de terres, donat que per a la seva utilització en enderrocs tenen una 

gran limitació en l‟abast vertical. En general les pales no han d‟ utilitzar-se per enderrocar 

edificacions de més d‟una alçada. 

Tenen a més la limitació de la seva capacitat d‟aplicació de la força, donat que la mobilitat 

del cullerot està molt més restringida que en l‟excavadora. Això suposa que la seva eficàcia 

serà menor, al disminuir els possibles punts d‟atac, i la seva eficiència també serà menor 

durant l‟enderroc i en condicionament de talls. La gamma d‟implements a muntar en aquest 

tipus de maquines és també molt limitada en les seves aplicacions a enderrocs, quedant 

pràcticament reduïda a alguns martells hidràulics. Tot ell suposa que les edificacions a 

enderrocar mitjançant pala carregadora hauran de ser molt lleugeres i fàcilment accessibles. 
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Foto 39: Carregadora treballant 

en un enderroc 

(www.img10.imageshact.us) 

 

 

 

 

Les pales carregadores sobre cadenes, la utilització de les quals està decaient en els últims 

anys en altres sectors, presenta l‟avantatge d‟eliminar el problema de punxades que fan 

malbé les pales de rodes i el cost de reparació o substitució de les quals pot ser molt elevat 

en les de rodes, a més d‟eliminar els temps de parada provocats per aquestes punxades. 

En general, les pales carregadores no són una maquinària recomanable per a enderrocs. 

S‟utilitza més perquè en un moment donat es disposi d‟ella, que perquè sigui una maquina 

apropiada. 

Les pales carregadores de cadenes si que tenen, tot i així, bones qualitats per a tasques 

auxiliars en l‟enderroc, especialment en la recollida i apilament de runes, en la neteja final 

del solar i inclòs en la càrrega de runes sobre camió. Les avantatges que presenta en 

aquesta tasca es deuen a: 

Taula 2.7.1.1-2: Avantatges 

Té una cullera més gran que la corresponent a una excavadora amb equip retro del 

mateix pes. Per tant, podrà manejar grans volums d‟un material que tant per la seva 

densitat aparent com per estar disgregat no necessita de la força d‟arrencada d‟una 

retro. 

El moviment de la seva cullera paral·lel al sol facilita les tasques de neteja i apilament. 

El seu tren de rodatge és apte per moure‟s sobre runes, sense la limitació de les 

punxades de les maquines de rodes, i té gran mobilitat al ser capaç de girar sobre si 

mateixa. 

http://www.img10.imageshact.us/
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Amb aquestes avantatges és recomanable disposar d‟alguna pala de cadenes en el parc de 

maquinaria d‟una empresa especialitzada en enderrocs, tot i que el seu preu de compra i 

cost operatiu serà sens dubte superior a l‟equivalent pala de rodes. 

 

 

 

Foto 40: Carregadora de 

cadenes (www.images02.olx.es) 

 

 

 

 

Bulldozer. El bulldozer o tractor de cadenes no és una maquina habitual en enderrocs. Si bé 

la seva capacitat d‟empenta és superior a les pales carregadores, els limitats moviments de 

la seva fulla fan que l‟abast vertical sigui mínim. En la majoria dels casos serà inferior a 

l‟altura d‟una edificació d‟una planta. La seva aplicació no és recomanable en enderrocs, 

quedant el seu ús restringit a tasques auxiliars, aixecament i apilament de soleres, o en 

aplicacions militars. 

 

2.7.1.2. PROLONGADORES O ARIETES 

Amb l‟objecte d‟augmentar l‟abast vertical, especialment en les excavadores, pot substituir-

se la cullera per un prolongador o ariet. Al anar muntat en l‟extrem del monyó del balancí, la 

seva mobilitat li proporcionarà l‟ampolla de volteig del cassó. 

Aquest tipus d‟implements no solen estar homologats. La seva utilització és cada cop menys 

freqüent, i estan essent substituïdes per les excavadores especialitzades amb braços de 

llarg abast. La longitud i robustesa de l‟ariet ha d‟estar molt compensada per no posar en 

perill l‟estabilitat de la maquina. 

http://www.images02.olx.es/
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Sol constar d‟un capçal, similar al de qualsevol implement, per muntar sobre els bolons o 

sobre un enganxament ràpid; un braç, habitualment amb secció quadrada, en forma de 

caixó; i d‟un element d‟atac. El disseny de l‟element d‟atac és decisiu en l‟eficàcia de 

l‟enderroc. L‟element d‟atac sol constar de: 

Taula 2.7.1.2-1: Constitució de l‟element d‟atac 

Una peça en forma de con o aresta en el seu extrem, per servir com a punt de 

recolzament en l‟empenta i evitar que a l‟empènyer sobre una superfície llisa llisqui. 

Proporciona també certa capacitat de penetració degut a la concentració d‟esforços 

sobre una petita superfície. 

Arpa inferior, que s‟utilitza per tirar dels elements a enderrocar. Depenent del disseny, 

aquesta arpa pot tenir també una part de menor dimensió que s‟utilitza com a “ripper” 

per enderrocar elements més consistents gracies al seu estret fil. Existeixen 

prolongadores amb un dispositiu hidràulic que controla la seva longitud i que permet, 

gracies a les seves arpes fixa i mòbil, utilitzar-lo per agafar o subjectar l‟element que 

es pretengui enderrocar. El subministrament hidràulic s‟agafa de la instal·lació per a 

martell d‟ús molt estès en les excavadores. 

 

 

 

Foto 41: Enderroc mitjançant 

grua telescòpica amb ariets 

(Manual de Demoliciones, 

Reciclado y Manipulación de 

Materiales) 

 

 

L‟enderroc haurà de progressar de dalt cap a baix, mitjançant successives empentes amb 

l‟element d‟atac i traccions amb l‟arpa inferior. Degut a la longitud del prolongador és 

possible que no es pugui utilitzar en enderrocar les parts més baixes, quedant aquestes per 

a la maquina de recolzament. S‟ha de ser molt previngut en utilitzar els ariets per a colpejar, 

en lloc d‟empènyer i tirar, donat que degut al major braç de palanca, la ploma de 
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l‟excavadora, els seus casquets i bolons patiran severament, donant lloc a importants 

averies. 

Una variant sobre aquest mètode, bastant estesa en dècades anteriors, consisteix en l‟ 

utilització de grues telescòpiques dotades d‟un element d‟atac per a realitzar l‟enderroc . En 

aquest cas, l‟element d‟atac no sol disposar d‟arpa, donat que la força útil de tracció serà 

molt limitada. Mitjançant aquesta tècnica s‟aconsegueix conjugar un tipus de maquinària 

molt estesa, com són les grues telescòpiques, amb uns abastaments verticals relativament 

importants. La grua ha de situar-se a un radi al menys equivalent a l‟altura. S‟ha de tenir en 

compte que, a diferencia de les excavadores, el camió grua no podrà moure‟s amb velocitat 

en cas de perill, al tenir baixats els estabilitzadors. No és recomanable l‟ús en estructures de 

més de 20 m, ja que al estar a un radi considerable, la longitud de braç farà que sigui 

susceptible d‟averies d‟importància. Aquesta tècnica està molt limitada a estructures de 

fàbrica de maó lleugeres o en cas d‟estructures metàl·liques, amb la condició que aquestes 

siguin  lleugeres i considerablement esveltes, com per a que l‟empenta aplicada sigui capaç 

de desestabilitzar el conjunt. 

De la mateixa manera que en la tècnica d‟enderroc amb excavadores sense implements, la 

seva aplicació està limitada a edificacions amb estructures lleugeres. Aquesta tècnica 

presenta l‟avantatge d‟aconseguir majors abastament, a consta de perdre eficàcia per la 

major distància i per la inferior estabilitat del conjunt. Es farà necessària una maquina 

addicional per a tasques de recolzament o el canvi successiu cassó-ariet, per poder 

condicionar les runes de manera que la maquina pugui moure‟s amb seguretat sobre 

aquests, i inclòs per a l‟enderroc de les parts inferiors de l‟edificació. 

Aquesta tècnica, com s‟ha exposat, està decaient en desús, per la disponibilitat 

d‟excavadores amb braços de llarg abast, que permeten majors abastaments verticals, a la 

vegada que munten un implement hidràulic en el seu extrem. 

 

2.7.1.3. GRAPES O MANIPULADORES HIDRÀULIQUES 

Les grapes o manipuladores hidràuliques són uns implements que es munten habitualment 

en les excavadores en substitució de la cullera, i que poden, gracies a unes mandíbules 

similars a les bivalves i a un cilindre hidràulic, obrir i tancar, a la vegada que girar lliurement 

360º. Conformen un implement molt versàtil, amb certa capacitat de fragmentació en 

elements lleugers, que permeten realitzar l‟enderroc de construccions poc robustes d‟una 

forma còmoda. 
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La seva versatilitat intrínseca, unida a la versatilitat de moviments de la retroexcavadora 

base, fan que aquesta combinació pot utilitzar-se en multitud de tasques en l‟enderroc: 

 Enderroc primari d‟edificacions lleugeres. 

 Enderroc selectiu per a la separació de diferents tipus de materials. 

 Manipulació i càrrega de materials que per la seva forma o mida suposen un 

problema per a l‟ús d‟excavadores amb cullera, com perfils d‟acer, fusta o elements 

de formigó de grans dimensions. 

 

 

 

Foto 42: Grapa utilitzada en l‟enderroc d‟una 

estructura baixa (www.img.directindustry.es) 

 

 

 

 

Les possibilitats que conforma aquesta “mà mecànica” estan tan sols limitades per l‟ 

imaginació de l‟operador i, evidentment, per aquelles estructures que per la seva resistència 

necessitin tècniques d‟enderroc amb fragmentació. Aquest tipus d‟implements se solen 

utilitzar també en treballs de col·locació d‟esculleres, amb magnífics resultats. 

Existeixen multitud de models de manipuladors hidràulics, tant en la gamma de mides, com 

en el seu disseny i construcció. Per treballs d‟enderroc han d‟ utilitzar-se models de 

construcció pesada reforçats amb els laterals de les mandíbules oberts. Les seves grans 

obertures permeten manipular amb facilitat materials voluminosos. 

L‟enderroc amb grapes hidràuliques es realitzarà mitjançant empenta i tracció, de la manera 

exposada en la tècnica d‟enderroc sense implements, amb l‟avantatge afegida de poder 

subjectar amb fermesa els elements a enderrocar, de tenir una certa capacitat de 

fragmentació i de ser capaç d‟adoptar més posicions gracies al seu gir de 360º. 

http://www.img.directindustry.es/


Aspectes de Prevenció de Riscos Laborals implicats en el procés d‟enderroc 77 

Serà necessari disposar de dos línies d‟instal·lació hidràulica addicional en l‟excavadora 

base per alimentar el cilindre de tancament – obertura i el motor hidràulic de gir. És 

recomanable utilitzar amb aquest implement enganxaments ràpids, en la seva adaptació a la 

maquina, i opcionalment endolls ràpids per a les mànegues hidràuliques. D‟aquesta manera, 

l‟operador no necessitarà personal addicional per al canvi d‟implements i aquests canvis es 

faran d‟una manera més àgil. 

 

2.7.1.4. GRAPES O MANIPULADORES MECÀNIQUES 

Les grapes o manipuladores mecàniques tenen la mateixa concepció que els seus 

homologats hidràulics, però el moviment de la seva mandíbula superior el proporciona 

l‟ampolla o cilindre del volteig de la cullera. La mandíbula inferior sol ser fixa,  en les 

maquines de major envergadura, o pot ser mòbil en les mini excavadores i mini 

carregadores, gracies a l‟ús d‟una ampolla addicional. 

Per el seu disseny, al usar l‟ampolla de volteig per a l‟obertura i tancament, no té la capacitat 

de gir de les grapes hidràuliques. Tot i així, el seu preu d‟adquisició és sensiblement inferior. 

És un implement amb nombroses aplicacions que, gracies al seu baix cost, resulta una bona 

eina en el parc de maquinària. Solen utilitzar-se muntades en excavadores, per la seva 

major versatilitat, tot i que existeixen models per a pales carregadores. 

Les mandíbules en els manipuladors mecànics solen ser més estretes que en les 

hidràuliques i estan formades per conjunts d‟arpes capaces de tancar unes sobre les altres 

(mascle – femella). La fixació en les excavadores per a la mandíbula inferior consisteix en 

una placa, soldada a la part interior del balancí, sobre la que s‟uneix un braç fixa, que en el 

seu extrem subjecta la mandíbula. La placa d‟ancoratge pot ser comuna amb altres 

implements mecànics com enderrocadores secundaries o cisalles. 

 

2.7.1.5. ENDERROC AMB CABLES 

La tècnica d‟enderroc amb cables consisteix en provocar el col·lapse d‟una estructura 

mitjançant la tracció amb cables ancorats a la mateixa. L‟objectiu és induir un desplaçament 

suficient com per treure el centre de gravetat fora de la base, el que provocarà la bolcada de 

la mateix en el sentit previst. Aquesta tècnica d‟enderroc per mitjans mecànics s‟utilitza en 

l‟enderroc d‟estructures esveltes que no tinguin excessiva envergadura o robustesa, donat 

que els cables tenen una resistència limitada. 
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La seva aplicació més estesa ha sigut portada de la mà de les empreses d‟abocadors, en 

desmantellament d‟estructures amb una alçada fora de l‟abast de la maquinària 

convencional. 

 

 

Foto 43: Abatiment d‟una 

estructura mitjançant tracció 

amb cables (Devoconsa, Manual 

de Demoliciones, Reciclaje y 

Manipulación de Materiales) 

 

 

S‟amarra fermament un o varis cables amb una secció de com a mínim 1 polsada (25,4 mm) 

a la part superior de l‟estructura del costat que es pretén provocar la bolcada. La manera 

més senzilla de subjectar el cable és rodejar-lo sobre el suport de l‟estructura i refermar-lo 

mitjançant un grilló a la llaçada de tornada i al cable d‟anada. Per aquesta operació pot ser 

necessària l‟ajuda d‟una grua o d‟una plataforma telescòpica. En l‟altre extrem es situarà una 

maquina per cada cable, a una distància de com a mínim 1,5 vegades l‟altura de l‟estructura 

i amb un espai suficient per retrocedir en el moment de tirar. La pràctica més aconsellable és 

tensar tots els cables i esperar a una ordre comuna per retrocedir, de manera que l‟acció 

sigui conjunta i es provoqui la bolcada en el sentit dissenyat. En tot cas aquesta tècnica serà 

només d‟aplicació en aquells suposats en els que l‟estructura a enderrocar estigui allunyada 

d‟altres edificacions o instal·lacions a preservar, ja que aquesta pràctica no està exempta de 

riscos. 

Sol ser necessari, o en moltes ocasions recomanable, debilitar part de l‟estructura. 

Es pot actuar sobre una estructura de manera que es garanteixi la seva estabilitat a 

compressió (en sentit vertical) però que quedi sensiblement debilitada davant esforços 

laterals o de tracció en un sentit donat. 

En el cas d‟estructures metàl·liques poden tallar-se parcialment els perfils dels seus suports 

mitjançant oxitall. Es tracta d‟un treball de debilitament sobre un suport, que consisteix en el 

tall total de l‟ala posterior del perfil i en un tall parcial de l‟ànima. Els suports estan 
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dissenyats amb un ampli marge de seguretat i en el moment de l‟enderroc és possible que 

l‟estructura no tingui que suportar esforços addicionals com el moviment de ponts grua, etc, 

amb el que les càrregues reals seran menors a les teòriques. En general, es pot reduir 

significativament la secció d‟aquests suports sense fer perillar l‟estabilitat a curt termini de la 

mateixa. 

Les estructures de formigó presenten majors dificultats en l‟enderroc amb cables degut al 

seu major pes. Només serà possible aplicar aquesta tècnica en casos molt concrets 

d‟estructures lleugeres i esveltes. Les tasques de debilitament consistiran en descobrir part 

de les armadures del formigó, especialment en la cara oposada dels suports respecte al 

sentit de la bolcada, i al tall selectiu d‟aquestes armadures. 

Els treballs de debilitament han de fer-se amb les màximes precaucions i sota la direcció i 

supervisió de personal especialitzat amb amplia experiència en aquest tipus de treballs. 

La inexperiència i la falta de precaució en aquestes tasques poden comportar greus 

accidents. 

En el moment de posicionar les màquines aquestes han de guardar una distància prudencial 

entre elles. No existirà personal per davant de les maquines per si podes trencar-se algun 

dels cables. 

Aquesta tècnica està caient en desús a favor de mitjans mecànics d‟alt abast. Tot i així, 

contant amb la precaució i experiència adequada, suposa una alternativa econòmica i eficaç 

per a enderrocar algunes estructures lleugeres, esveltes i aïllades. 

 

2.7.1.6. EMPENYADORS HIDRÀULICS 

Recentment s‟ha experimentat amb cilindres hidràulics per provocar el col·lapse „una 

estructura. El concepte està basat en col·locar diferents cilindres hidràulics o pneumàtics de 

gran capacitat en sentit horitzontal sobre part dels pilars d‟una planta d‟un edifici. S‟escull 

una planta en la zona alta de l‟edifici (per exemple la 10 de 15 totals). Sobre aquesta planta 

es realitzen tasques intensives d‟eliminació d‟envans, escales i debilitament de suports. 

S‟accionen els cilindres de manera que es produeixi el desplaçament complet de tot l‟edifici 

per sobre d‟aquesta planta fins al punt de desestabilitzar el conjunt superior, que es 

desploma sobre la part inferior. En el millor dels casos el pes del conjunt superior serà capaç 

d‟enderrocar parcialment la zona inferior. 
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Aquest mètode és tan poc recomanable com poc ortodoxa degut a la baixa fiabilitat 

d‟aquesta tècnica i els possibles problemes que pugui presentar. En el pitjor dels casos amb 

aquest mètode es pot aconseguir tenir una estructura amb similar altura a l‟original, però 

amb un enorme risc degut a la seva inestabilitat. 

 

2.7.2. ENDERROC PER FRAGMENTACIÓ 

Les tècniques d‟enderroc per fragmentació suposen l‟alternativa lògica a les anteriors, per al 

seu ús en estructures més robustes, treballant amb majors marges de seguretat. Es basen 

en l‟ utilització de diferents tipus d‟implements per produir la fragmentació parcial d‟una 

estructura. És a dir, part o tot l‟enderroc primari es realitza per mitjà d‟aquests implements. 

D‟aquesta forma el que s‟hauria d‟adequar serà el tipus i mida de l‟ implement a utilitzar, 

amb el tipus i mida dels elements constructius a enderrocar. 

Les diferents tècniques que conformen aquest grup es poden classificar per l‟eina utilitzada. 

 

2.7.2.1. MARTELLS HIDRÀULICS 

Els martells hidràulics són sens dubte els implements amb major solera en enderrocs. 

Disponibles en una amplíssima gamma de fabricants, models i mides, tenen en comú la 

seva simplicitat en el maneig. L‟accionament hidràulic provocarà un moviment repetitiu 

d‟impacte del punter del martell sobre l‟objecte a enderrocar. 

Són adequats per a l‟enderroc d‟obres construïdes amb materials petris, com maó, formigó, 

o maçoneria. Per suposat, no són adequats per l‟enderroc d‟estructures metàl·liques. 

Gracies al martell es podran realitzar multitud de tasques en l‟enderroc. Tot i així, té 

importants limitacions. L‟element que transmet els impactes és el punter o barrina, i aquest 

ha de recolzar de manera consistent sobre l‟element a enderrocar. En ocasions això pot ser 

francament difícil, ja que en situacions en que no es pugui atacar aquest objecte de manera 

perpendicular a una de les seves cares externes, al tractar de picar, el punter es desplaçarà 

de posició amb baixa o nul·la efectivitat provocant a més a la llarga greus danys en el 

martell. 

Una altra limitació dels martells es dóna a que, si bé és capaç de picar el formigó sense 

problemes, el seu efecte sobre les armadures és nul. Segons progressi l‟enderroc amb el 
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martell es tindrà un cert volum de formigó disgregat i un creixent garbuix de ferralla cada cop 

més difícil de manipular. En el cas de l‟enderroc secundari, en el que l‟enderroc es realitza 

sobre elements amb unes dimensions limitades, el picat amb el martell alliberarà ferralles 

d‟unes dimensions discretes. Si es tracta d‟un operador experimentat serà capaç d‟apilar 

aquestes varetes amb el propi punter del martell, fent cabdells i apartant-los del front de 

treball. Tot i així, en determinades ocasions això no serà possible. Serà, per tant, necessària 

l‟ajuda d‟altres mitjans per tallar la ferralla, com oxitall o tall amb cisalles. 

 

 

Foto 44: Enderroc de mur de 

formigó armat amb martell 

hidràulic (www.perfox.es) 

 

 

En general, els martells se solen utilitzar en enderroc d‟elements horitzontals com soleres, 

paviments, o forjats, en l‟enderroc d‟elements verticals voluminosos de fàcil accés i en 

l‟enderroc d‟elements de formigó o maçoneria que per el seu volum presenten dificultats a 

l‟enderrocar-se per altres tècniques, com és el cas de cimentacions, murs o estructures de 

gran secció. 

En l‟enderroc amb martells s‟han de tenir en compte una sèrie de precaucions bàsiques: 

Taula 2.7.2.1-1: Precaucions bàsiques amb els martells hidràulics 

Al produir-se la fragmentació per impacte és habitual que saltin casquets, 

especialment al enderrocar formigó amb àrids de cantó rodat. Per tant, s‟ha de 

mantenir un radi de seguretat en l‟entorn de la maquina i aquesta ha de tenir 

proteccions adequades en la seva cabina per protegir a l‟operador. 

En l‟enderroc de suports de formigó s‟ha de ser molt acurat per l‟evident perill de 

col·lapse de l‟estructura. En general, no s‟enderrocaran suports en zones que tingui 

altres plantes per sobre d‟aquestes.  

 

 

http://www.perfox.es/
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Particularitats dels diferents tipus de treballs amb martells hidràulics: 

 

De soleres i paviments 

És un dels treballs més habituals per als martells hidràulics, per l‟elevat rendiment obtingut. 

Abasta des de l‟enderroc integral de soleres en grans superfícies, fins al picat de soleres per 

a l‟obertura de rases. Tot i que en certs casos, per l‟escàs espessor de la solera, puguin ser 

arrencades directament amb el cassó d‟una excavadora mitjana, és recomanable picar-les 

prèviament, ja que sinó el ripat directe produirà un elevat esponjament. Aquest esponjament 

suposarà un notable increment dels costos de transport, que pot encarir l‟operació 

d‟enderroc de soleres, tot i reduir el nombre d‟operacions necessàries. 

Habitualment les soleres tenen uns espessors entre 10 cm i 30 cm, per el que qualsevol 

martell serà capaç de fragmentar-les. En general, per aquests espessors, el rendiment en el 

picat serà proporcional a la mida del martell i de la maquina fins un límit d‟uns 3.000 kg de 

martell. A partir del qual, els increments de rendiment són tan baixos que el cost d‟una 

maquina major probablement encariria l‟operació. En casos especials de soleres, amb un 

canto de 40 o 50 cm, com és el cas dels aeroports, es recomana l‟ús de martells més grans 

(3.500 kg a 6.000 kg). 

Es poden aplicar dos tècniques d‟enderroc per la fragmentació de soleres: 

1. La primera consisteix en fer penetrar el punter fins traspassar l‟espessor total de 

la solera o paviment sense arrancar trossos de la mateixa. És a dir, un cop el 

punter l‟ha traspassat es torna a treure per el mateix forat creat. Se sol aplicar en 

cas de soleres lleugeres o en cas d‟utilitzar excavadores de rodes per les runes, 

ja que els forats creats en la solera no impediran el transit de camions o 

maquines de rodes per damunt d‟elles, facilitant els treballs de runes. El 

desplaçament dels forats variarà amb l‟espessor de la solera, ja que podria 

dificultar les operacions de runes, i variarà amb la mida màxima desitjada per la 

runa, que correspondrà aproximadament amb l‟esquema de picat. 

2. La segona tècnica requereix que un cop el punter hagi traspassat la solera es 

realitzi una tracció amb el mateix, de manera que arranqui físicament del seu 

emplaçament una porció. Aquesta tècnica s‟utilitza quan les soleres tenen un 

major espessor, quan estan armades, quan la maquina que carregarà el material 

és una pala i, en general, quan es pretengui facilitar les operacions de runes 

posteriors. S‟ha de ser cautelós amb la mida d‟aquestes porcions ja que, quan 
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més gran, l‟esforç de tracció que haurà de suportar el punter en l‟arrencada podrà 

malmenar el martell o partir el punter. 

El posicionament del martell en aquest casos és summament fàcil, ja que la superfície de 

recolzament és gran i horitzontal, i amb petits moviments d ela maquina l‟enderroc 

progressarà de manera adequada. 

En el cas de l‟enderroc de paviments, sense l‟enderroc de solera inferior, s‟ha de controlar la 

profunditat de la penetració del punter per evitar malmenar la mateixa. 

En qualsevol cas s‟ha de poder desprendre amb facilitat el paviment de la solera o base, 

donat que sinó aquest mètode no serà adequat i s‟haurà de realitzar un fresat, en el que la 

profunditat de l‟escarificació és controlable. 

 

 

 

Foto 45: Els fregadors són cada cop més 

utilitzades per al fresat 

(www.imagenes.acambiode.com) 

 

 

 

De forjats 

L‟enderroc de forjats mitjançant martell hidràulic és similar al de soleres amb certes 

característiques. La disposició dels mateixos és horitzontal, amb el que la facilitat de 

posicionament del martell és també fàcil. Tot i així, sota dels forjats existeix un espai buit, 

per el que s‟haurà de controlar durant el picat el moment en el què es traspassa el mateix, 

per no picar en buit, el que a la llarga provocarà series averies en el martell. Així mateix, els 

forjats estan per sobre del nivell del sòl sustentats per una estructura, pe el que s‟haurà 

d‟analitzar el mateix, amb l‟objectiu de determinar la posició i l‟avançament d ela maquina 

des d‟una zona segura. S‟ha de disposar d‟experiència suficient per conèixer el mode en què 

treballa un forjat i el mode en què es comportarà durant l‟enderroc, delimitant les zones 

http://www.imagenes.acambiode.com/
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segures i les zones de caiguda de casquets. En cas de dubte s‟ha de consultar amb un 

calculista d‟estructures. 

En cas que la maquina se situï a un nivell inferior, l‟abast ha de ser suficient com per 

enderrocar una obertura sense perill per a l‟operador o altres zones a preservar. En el cas 

de situar la maquina al mateix nivell que el forjat en procés d‟enderroc, aquesta ha d‟estar a 

una distancia prudencial del front, i en una posició segura respecte a la direcció en que va el 

forjat. S‟ha de ser molt cautelós amb les juntes de dilatació, doncs segons s‟aproximi 

l‟enderroc a una junta es pot produir el col·lapse del forjat. Els forjats reticulars o 

bidireccionals no s‟han d‟enderrocar des del mateix nivell sinó estan prèviament estintolats. 

En cas de forjats o lloses armades serà necessari disposar de mitjans per al tall de les 

armadures. 

Per l‟enderroc de forjats al mateix nivell amb mini excavadores i mini carregadores és 

recomanable estintolar prèviament per alleujar al mateix de la sobrecàrrega corresponent al 

pes de la maquina. Per l‟enderroc de forjats amb mini excavadores i mini carregadores, en 

general, és recomanable realitzar-les mitjançant enderrocadors hidràulics des d‟un nivell 

inferior. 

 

De murs 

Els martells en general treballen millor en posició vertical, gracies a que en aquesta posició 

és més fàcil el recolzament ferma del mateix sobre el pis. En tasques d‟enderroc primari de 

murs s‟utilitza el martell en posició horitzontal, de manera que el seu rendiment serà inferior, 

degut a les majors dificultats per aconseguir un recolzament ferma en el punt escollit. En 

algunes ocasions pot ser recomanable bolcar els murs de formigó abans del seu picat. Es 

pot procedir a descobrir les armadures verticals inferiors en la seva trobada amb el pis, 

mitjançant picat amb el propi martell, per tallar-les mitjançant oxitall i provocar la bolcada del 

mur mitjançant empenta. Aquesta tasca facilitarà el picat, a la vegada que eliminarà el treball 

de remoure les runes procedents del material picat per tallar les armadures verticals inferiors 

a l‟hora de la runa. 

En l‟enderroc de murs amb un armat dens, la retícula, que conforma l‟armat, pot fer-se 

complicada la manipulació de les runes. En aquest cas, la millor alternativa sol ser picar tot 

el formigó que sigui possible, intentant preservar la ferralla en la seva posició original, per no 

provocar embolics difícils de manipular. Posteriorment, aquest engraellat pot ser tallat amb 

altres implements o mitjançant oxitall. 
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Per l‟enderroc de murs de sosteniment de terres s‟hauran de retirar totes les terres darrere 

del mur abans de començar l‟enderroc del mateix. 

 

De cimentacions 

Una de les aplicacions més generalitzades per als martells hidràulics és l‟enderroc de 

cimentacions, ja que com elements de grans dimensions, que requereixen una tècnica de 

fragmentació, i altres alternatives com els enderrocadors hidràulics, queden descartades. El 

martell és capaç d‟enderrocar, independentment de l‟espessor de l‟element, tot i que 

lògicament el seu rendiment disminuirà amb la resistència del mateix i el seu espessor. 

L‟enderroc de cimentacions pot realitzar-se in situ, per el qual és recomanable descobrir 

l‟element a enderrocar retirant les terres del seu voltant fins a la profunditat del mateix, de 

manera que es pugui veure la forma d‟aquest element i que el material picat no es barregi 

amb les terres adjacents. En cas de cimentacions profundes aquesta tasca es podrà 

realitzar per tongades, alternant el descobrir i picar, amb una neteja de les runes generades. 

 

 

Foto 46: Enderroc de cimentacions amb 

martell hidràulic (www.devoconsa.es) 

 

 

 

En cas de cimentacions de dimensions reduïdes, l‟enderroc podrà realitzar-se descobrint les 

mateixes, extraient-les del seu emplaçament i realitzant un acopi amb totes les cimentacions 

que posteriorment es picaran. Aquest treball podrà fer-se de la manera descrita, sempre que 

la maquina que les descobreixi tingui l‟envergadura suficient com per manipular les sabates i 

pugui fragmentar les riostres en cas que existeixin. Aquesta alternativa presenta les 

avantatges de que la runa final quedarà en una àrea més localitzada, i que un cop s‟hagin 

extret les cimentacions el forat podrà condicionar-se de manera definitiva, facilitant els 

moviments de maquines i camions per l‟obra. 

http://www.devoconsa.es/
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Durant els treballs de moviment de terres procedents a descobrir les cimentacions s‟ha de 

tenir perfectament identificada l‟existència de possibles instal·lacions o subministraments 

soterranis. 

En el cas en què l‟extracció de cimentacions es realitzi simultàniament amb el buidat del 

solar, les tasques d‟excavació seran les que deixin al descobert les cimentacions, podent-se 

picar in situ o acopiant els elements de les cimentacions en una zona concreta. 

 

2.7.2.2. MARTELLS MECÀNICS 

Per l‟enderroc de soleres es poden utilitzar martells mecànics. El seu fonament és en 

l‟emmagatzematge temporal d‟una energia potencial, que és súbitament alliberada, produint 

l‟impacte d‟un útil sobre l‟element a enderrocar suficient com per produir la fragmentació del 

mateix. 

La seva avantatge és un preu menor de compra i el que no necessita d‟instal·lació hidràulica 

addicional en la maquina portant. La seva utilització està poc estesa, ja que els martells 

hidràulics aconseguiran millors rendiments i són una eina de treball habitual en les empreses 

d‟enderrocs, i inclòs de moviment de terres, canalitzacions o serveis generals. 

 

2.7.2.3. ENDERROCADORES HIDRÀULIQUES 

Les enderrocadores hidràuliques són un implement amb una mandíbula i una o dos 

ampolles hidràuliques, capaces de produir la fragmentació d‟un element durant el tancament 

de les mandíbules. Tenen el seu origen a Japó i han aconseguit una gran penetració en el 

mercat dels enderrocs, degut a les seves indubtables avantatges, tot i dels seus elevats 

preus. Bàsicament es diferencien dos tipus: els primaris i els secundaris. 

Les enderrocadores primàries s‟utilitzen per a les tasques d‟enderroc primari. L‟objectiu 

durant aquesta etapa és la fragmentació parcial d‟una estructura per abatre-la i deixar-la al 

nivell del terreny. Posteriorment es realitza l‟enderroc secundari, sobre els elements 

parcialment fragmentats, amb l‟objectiu de deixar les runes resultants de manera i amb 

granulometria adequada per la fase de gestió de residus. Les enderrocadores secundaries 

poden utilitzar-se per aquesta etapa d‟enderroc secundari. Existeix una amplia gamma de 

models, primaris i secundaris, i inclòs algun que realitza simultàniament les dos etapes.  
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La manera de treball lògicament és diferent en aquestes dos etapes. Durant l‟enderroc 

primari amb enderrocadores hidràuliques es fragmenta l‟estructura de formigó o fàbrica de 

maó o maçoneria, progressant de dalt cap a baix sobre la mateixa, amb l‟objectiu de no 

posar en perill la seva estabilitat. Depenent del port de la maquina, els elements enderrocats 

podran ser de major o menor dimensió. No s‟ha de provocar la fragmentació d‟un element el 

pes del qual sigui superior a la capacitat de càrrega de la maquina per el radi al que està 

treballant. En aquesta etapa l‟important és que la potència de l‟enderrocadora sigui la 

màxima possible, el qual s‟aconsegueix amb una reduïda secció de recolzament o amb l‟ 

utilització de multiplicadores. 

 

 

 

Foto 47: Enderrocadora hidràulica primària 

fragmentant formigó armat (www.hammerplus.net) 

 

 

 

 

L‟element que es pretén fragmentar ha de tenir un canto inferior a l‟obertura màxima de 

l‟enderrocador. S‟ha d‟utilitzar un enderrocador amb força suficient com per produir la 

fragmentació de dit element només amb el moviment de l‟ampolla de l‟enderrocador. És una 

pràctica estesa l‟”ajudar” a l‟enderrocadora simultaniejant el tancament del mateix amb un 

altre moviment de la maquina portant, de manera que les potències posades en joc poden 

ser considerablement més grans a costa de poder produir greus danys a l‟enderrocadora o 

al braç de la maquina portant. 

L‟enderroc de formigó armat es veu facilitat per les fulles per tallar ferralla que solen tenir 

aquests implements en la seva zona interior. En algunes d‟aquestes fulles estan adossades 

a l‟exterior d‟una de les seves mandíbules. 

Durant el procés de tancament de les mandíbules sobre un element constructiu, 

l‟enderrocadora haurà de co·llocar-se perpendicularment a dit element. Donat que la 

http://www.hammerplus.net/
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potència de tancament és molt elevada, en enderrocadores sense gir es transmeten uns 

esforços de torsió molt elevats al braç de la maquina que acabaran per provocar series 

avaries en el mateix. Aquest gir pot ser mecànic (o lliure) o hidràulic. El gir hidràulic de 

l‟enderrocadora aconseguirà també una major facilitat de posicionament i es farà 

imprescindible per altures majors de 12 m. 

L‟enderroc secundari pretén fragmentar a una granulometria inferior els elements 

enderrocats amb anterioritat i/o extreure la ferralla de l‟interior de la matriu del formigó armat. 

S‟utilitzaran enderrocadores amb una superfícies de treball més gran. 

 

 

 

Foto 48: Enderrocadora primària 

sobre mini excavadora en un 

enderroc “top down” 

(www.interempresas.net) 

 

 

 

El gir no és imprescindible en enderrocadores secundaries, ja que els elements a fragmentar 

es troben solts, per el que no es transmetran a la maquina els esforços de torsió exposat 

amb anterioritat. 

Existeixen models d‟enderrocadores amb un ample de mandíbules entremig que puguin 

utilitzar-se per a l‟enderroc primari i per al secundari. En certes ocasions poden utilitzar-se 

aquests implements per realitzar en una sola etapa ambdós treballs. 

Les enderrocadores hidràuliques, degut a la seva versatilitat, també s‟utilitzen durant els 

treballs d‟enderroc per la separació de materials metàl·lics o fusta de la resta de les runes. 

Tenen la limitació, a l‟hora d‟enderrocar estructures metàl·liques, de la seva reduïda 

capacitat de tall, per el que pot ser necessari disposar d‟altres alternatives per el tall de 

materials metàl·lics de major secció. 

http://www.interempresas.net/
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Cada cop està més estes l‟ús d‟enderrocadores hidràuliques amb mini excavadores. Són la 

combinació ideal per l‟enderroc de forjats i estructures metàl·liques en punts de difícil accés 

per un altre tipus de maquinària. En cas d‟enderrocar forjats en el conjunt d‟una estructura a 

preservar s‟haurà d‟assegurar que es manté l‟arriostrament del conjunt. 

 

2.7.2.4. ENDERROCADORES MECÀNIQUES 

En les enderrocadores mecàniques el moviment de tancament de les mandíbules es realitza 

mitjançant l‟ampolla de volteig del cassó. Com s‟ha exposat anteriorment per les grapes 

mecàniques, la mandíbula inferior es fixa i va subjecta a la part inferior del balancí de la 

maquina sobre un suport que pot ser comú a diferents implements mecànics. 

Suposen una alternativa econòmica a les enderrocadores hidràuliques, amb la limitació de 

no poder disposar de gir. Això a la seva vagada implica que es podran utilitzar només en 

treballs d‟enderroc secundari, per els efectes de torsió que, com s‟han exposat amb 

anterioritat, es poden induir en el braç de la maquina. 

Suposen una bona opció per a l‟enderroc secundari d‟elements de formigó armat, ja que 

aconseguiran una granulometria petita, i seran capaces d‟extreure tota la ferralla. Amb el 

mateix implement es podran premsar paquets de ferralla de manera que quedin llestos per 

al transport a fondre pel seu reciclat. 

 

 

Foto 49: Enderrocadora secundària mecànica 

(www.devoconsa.es) 

 

 

 

2.7.2.5. CISALLES HIDRÀULIQUES 

Les cisalles hidràuliques són l‟equivalent del les enderrocadores per treballar amb elements 

metàl·lics. L‟obertura màxima és menor que en l‟enderrocadora d‟igual pes. A diferència 

d‟aquestes, no hi ha cisalles primària i secundària, ja que el que es pretén és realitzar un tall 

http://www.devoconsa.es/
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sobre un perfil metàl·lic. La seva forma de treball és en essència la mateixa; tot i així, la 

fragmentació en aquest cas es produirà per cisallament en lloc de per compressió. 

S‟utilitzen per l‟enderroc primari d‟estructures metàl·liques o per el desguàs d‟elements 

metàl·lics en tall industrial per deixar-los a una mida acceptable per la fosa. En el cas 

d‟estructures mixtes formigó – acer o maó – acer poden ser capaces d‟enderrocar ambdues; 

tot i així el seu ús per a fragmentar materials petris comporta un prematur desgast sobre les 

fulles. 

Per al tall d‟elements de gran secció s‟utilitzen grans cisalles, que per el seu pes es 

col·loquen en substitució del balancí de la retroexcavadora. Aquesta alternativa permet 

muntar un major implement per la mateixa maquina portadora a costa de perdre en l‟abast. 

 

 

Foto 50: Cisalla per xapa en el tall segur 

d‟un dipòsit (www.ito-germany.es) 

 

 

 

És d‟aplicació la mateixa consideració que les enderrocadores, en quant a que per 

l‟enderroc primari la cisalla ha de disposar de gir. Per al trencament a trossos d‟elements 

metàl·lics solts no és imprescindible que vagin dotades de gir, tot i que si recomanable per la 

major facilitat de posicionament.  

 

2.7.2.6. CISALLES MECÀNIQUES 

Les cisalles mecàniques són les homologades de les enderrocadores mecàniques. En 

aquestes, el moviment de tancament d eles mandíbules prové del cilindre hidràulic de volteig 

de la cullera de les excavadores. 

S‟han d‟utilitzar en el trencament a trossos d‟elements solts, donat que no és possible dotar 

a les cisalles mecàniques de gir. El suport de subjecció del balancí pot ser comú a altres 

implements mecànics. Una solució flexible, econòmica i versàtil, pot compondre‟s de 

http://www.ito-germany.es/
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diferents implements mecànics acoblats mitjançant un enganxament ràpid amb les 

limitacions esposades amb anterioritat. 

 

 

 

 

Foto 51: Cisalla mecànica tallant un estructura 

metàl·lica (www.aplecgroup.com) 

 

 

 

 

 

2.7.3. ENDERROC PER IMPACTE 

En aquesta tècnica d‟enderroc, la fragmentació dels elements estructurals es realitza 

mitjançant l‟impacte d‟un útil amb els mateixos. La seva representació més popular és 

l‟enderroc amb bola. 

Popularment s‟utilitza un enderroc per impacte per la fragmentació secundària d‟elements de 

gran volum, durant la fase de runes. Es deixa caure un element sobre un altre, per tractar de 

fragmentar el de més volum. Especialment és utilitzat quan l‟arrencada de soleres es realitza 

sense un picat previ. Aquesta mateixa tècnica s‟ha utilitzat ocasionalment per a la 

fragmentació de blocs d‟ arrabi procedents de fossa, el trosseig del qual pot resultar 

francament complicat, degut a la impossibilitat d‟utilitzar martells hidràulics. 

Una tècnica poc recomanable consisteix en utilitzar la cullera de la maquina, o qualsevol 

altre implement, per fragmentar un element mitjançant cops amb dit útil. Els sobreesforços 

transmesos a l‟útil i a la maquina produiran averies que poden ser de consideració.  

 

http://www.aplecgroup.com/
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2.7.3.1. AMB BOLA 

L‟enderroc amb bola, poc estès a Espanya, és un mètode de gran difusió en països com els 

Estats Units. Consisteix en suspendre una bola o element pesat d‟una grua per impactar 

amb el mateix a l‟estructura a enderrocar. La bola sol tenir un pes entre 2 i 5 tones. 

Es pot utilitzar mitjançant la caiguda lliure de la mateixa per l‟enderroc dels paraments 

horitzontals de l‟estructura a enderrocar. Té el risc d‟atrapada de la bola entre els forjats de 

l‟estructura. S‟ha de disposar de boles de recanvi per aquests casos. 

Es pot també utilitzar aquest mètode en la seva variant de pèndol, en la qual es realitza un 

moviment de vaivé amb la grua, fins aconseguir l‟ inèrcia suficient per impactar als suports i 

tancaments de l‟estructura provocant la seva fragmentació. 

Les grues a utilitzar han de ser de gelosia, ja que en el cas d‟utilitzar grues telescòpiques es 

corre el risc de partir algun dels trams d ela mateixa degut als sobreesforços. La perícia i 

l‟experiència de l‟operador és fonamental en aquesta tècnica. 

Tot i així, en ambdós casos, es tracta d‟un sistema amb una fiabilitat molt baixa, amb un 

gran risc de projeccions en un ampli radi i d‟un baix control sobre l‟estabilitat general de 

l‟estructura en procés d‟enderroc. 

 

2.8. LA SEGURETAT EN ELS ENDERROCS 

2.8.1. ORDRE CRONOLÒGIC PRÈVI AL PROCÉS D’ENDERROC 

Si en tota la construcció per tots és conegut l‟ordre inexcusable que els treballs han de 

seguir per aconseguir el resultat final que s‟ha projectat, en l‟enderroc passa el mateix i 

s‟han d‟enumerar els seus passos amb tot rigor per evitar sorpreses i esfondraments 

imprevistos que casi sempre solen provocar accidents. 

No hem de permetre deixar cap pas sense enumerar i establir l‟ordre cronològic obligat, per 

executar l‟enderroc amb la major seguretat possible. 

Els passos als que es fan referència són els següents i en aquest mateix ordre: 

 



Aspectes de Prevenció de Riscos Laborals implicats en el procés d‟enderroc 93 

2.8.1.1. ESTUDI COMPLERT DE L‟EDIFICACIÓ 

Quan s‟encarrega el Projecte d‟enderroc en un immoble o la Direcció de l‟Obra del mateix, 

tenim que conèixer de l‟edifici tots els seus condicionants o característiques principals per 

poder escometre els treballs amb major seguretat possible. 

Una particularitat important a tenir en compte i que hem de reflectir sempre en la Memòria 

del Projecte d‟Enderroc és la constatació de que l‟edifici no es troba catalogat (ni cap de les 

seves parts integrants), ni per l‟Administració Local ni cap altre; per el que no existeix cap 

inconvenient en procedir al seu enderroc. 

La principal característica que hem de conèixer és la seva estructura i elements estructurals 

així com l‟estat dels mateixos; això ens portarà a poder definir la manera d‟enderrocar cada 

un dels elements provocant així els mínims perills possibles. 

Hem d‟incloure l‟estudi necessari al què hem de sotmetre als edificis adjacents, estat dels 

mateixos, les seves mitjaneres, desploms de façana i alçada dels mateixos amb respecte al 

nostre. 

Sempre s‟ha de tenir en compte la possibilitat de que el nostre edifici pugui estar recolzat en 

els seus adjacents, o viceversa. S‟ha d‟evitar l‟efecte “dominó” que es podria produir al fer 

desaparèixer un edifici entre mitjaneres. 

Aquest efecte és fàcil que es pugui produir en els cascs antics de les ciutats per l‟avançada 

edat amb la que es troben quasi tots els seus edificis. 

Un altre aspecte important per tenir en compte és el de la coberta, ja que hi ha cops que ens 

podem trobar amb que tot i l‟aspecte exterior de la mateixa, els seus elements autoportants 

poden estar compartits per dos o més edificis al mateix temps. 

Això ens portarà la necessitat d‟adoptar mesures preventives que poden arribar inclòs a la 

construcció de noves cobertes per als immobles veïns. 

S‟ha de practicar totes les tasts necessaris per comprovar o conèixer la composició o 

mesures de qualsevol element resistent. 

Practicar els enderrocs dels elements resistents tenint en compte els seus recolzaments o 

col·locacions per no alterar bruscament la seva estabilitat durant l‟enderroc de dit element; el 

què provocarà un esfondrament inesperat o la caiguda del mateix amb brusquedat i 

sorpresa. Aquest fenomen sol produir accidents en la majoria de casos. 
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2.8.1.2. MARCAR ELS ELEMENTS 

En alguns casos, ens podem trobar amb elements estructurals que per les característiques 

dels mateixos s‟han de conservar intactes (o com a mínim reforçar-los) sense practicar 

l‟enderroc dels mateixos per formar part integrant de l‟estructura de l‟edifici adjacent, ser part 

de la mitjanera, debilitar considerablement l‟immoble veí, estar catalogat, etc. 

En aquest cas, s‟han de prendre mesures especials que ens poden portar inclòs a dissenyar 

l‟apuntalament del mateix o el seu reforç i consolidació. 

En el cas de tenir que conservar elements resistents tals com murs de càrrega per què 

serveixin de recolzament a mitjaneres o altres elements constructius que així ho necessiten, 

es pot reformar en el què a la seva configuració inicial es refereix, per eliminar part del seu 

volum o dimensions totals però sense disminuir amb ell les seves condicions o qualitats de 

l‟element de recolzament o reforç. 

 

2.8.1.3. ESTUDI DE LES MITJANERES 

En el cas dels edificis entre mitjaneres i abans de procedir a l‟enderroc és imprescindible 

realitzar l‟estudi pertinent de les mateixes observant les esquerdes i/o fissures existents, el 

que ens portarà en cas necessari a: 

 Detectar en la mesura del possible els materials que la formen. 

 Prendre fotografies per deixar constància del seu estat, el seu esfondrament, 

esquerdes o situació general. 

 Col·locació de “testimonis” en les esquerdes o fissures que es considerin importants 

per poder fer-li el corresponent seguiment; principalment en aquells elements que 

ofereixin realment perill a l‟esfondrament, i tant més en el cas de que estigui habitat 

l‟edifici adjacent. 

Els testimonis a utilitzar poden ser de molt diverses formes (no hi ha cap normativa que els 

defineixi o els reguli); tot i que els més utilitzats són: 

1. Els que només ens diuen si el moviment continua. 

2. Els que ens permeten mesurar la direcció i velocitat amb la que continua dit 

moviment. 

Grup 1. 
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En aquest grup hem de mencionar alguns d‟interessants: 

a. De paper, recomanant-ne un paper fi i de poca resistència sempre rebent amb pasta 

de guix a ambdós costats de l‟esquerda a observar. 

En el moment de la seva col·locació s‟ha d‟anotar la data en el mateix per poder 

contar així amb la precisió el procés que segueix dita esquerda o la falta de 

moviment que es podria apreciar en la mateixa en el cas que no trenqués dit paper. 

La freqüència del seu seguiment ens vindrà imposada per la importància del dany o 

perill que observem. 

b. De vidre; es recomana un vidre de 3 a 4 mm com a màxim, en un tros definit per un 

rectangle de 3 per 6 o 7 cm. Es col·locarà aquest rectangle sobre l‟esquerda a 

observar amb el costat de major longitud en sentit perpendicular a l‟esquerda i als 

seus extrems es rebrà amb pasta de guix a ambdós costats de la mateixa. 

És interessant que el testimoni de vidre sobrepassi com a mínim 4 cm a cada costat 

de l‟esquerda. Igualment, es datarà el testimoni en el moment de la seva col·locació 

amb la data del dia. 

Grup 2. 

En el segon grup es poden mencionar els més usuals: 

a. Existeix una regleta mil·limetrada per mesurar el moviment o progressió de les 

esquerdes o fissures amb la graduació en mil·límetres en sentit vertical i horitzontal 

que consisteix en: 

Dos peces de material plàstic de 10 cm de longitud cada una d‟elles que quan es 

sobreposen i posades a zero conten amb una longitud total de 14,5 cm. 

L‟inferior és opaca i conta amb una quadrícula mil·limetrada en ambdós sentits per 

poder mesurar amb exactitud els moviments que pugui oferir una esquerda. 

La superior és de material transparent perquè al sobreposar-la amb l‟anterior 

mitjançant els eixos de coordenades amb els que conta es puguin llegir els 

moviments o alteracions que s‟hagin produït. 

Ambdues conten en els seus extrems amb perforacions per poder fixar-les als dos 

costats de l‟esquerda, bé amb simples cargols o amb algun tipus de cola ràpida. 
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Tot i que no és fàcil trobar-les en el mercat es poden obtenir a través de diferents 

firmes comercials de productes especials per a la construcció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Fissurímetre (www.gisiberica.com) 

b. Un altre sistema semblant a l‟anterior es composa d‟una vareta que fixada en un dels 

seus extrems (fent d‟eix) i passant perpendicularment a l‟esquerda a estudiar pot 

oscil·lar dins d‟una regleta mil·limetrada fixada a l‟altre costat de l‟esquerda que 

manté la vareta en els seus límits per poder llegir els moviments mitjançant la 

graduació de dita regleta i la pròpia vareta. 

La vareta sol tenir uns 10 cm i mitjançant la seva lectura podem detectar amb major 

exactitud l‟avanç que ha patit el defecte o el dany que volem estudiar. 

c. També podem trobar en el mercat lots específics que ens permetin il·luminar l‟interior 

de l‟esquerda o fissura mitjançant la llum produïda per l‟alimentació de les piles amb 

les que conta i a través del seu visor (amb lent d‟augment) graduada, al mateix 

temps podem mesurar l‟amplada del defecte que estem analitzant. 

Amb freqüència ens trobem amb casos en els que al tractar-se d‟enderroc d‟edificis entre 

mitjaneres (es trobin habitats, o no) ens interessa deixar constància de l‟estat de les 

mateixes. 

Llavors és quan hem d‟aprofitar l‟oportunitat que ens ofereix la Legislació vigent de poder 

contractar els serveis d‟un notari que després de personar-se en el lloc pugui aixecar la 

http://www.gisiberica.com/
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corresponent acta notarial abans del començament de l‟enderroc per donar fe de l‟estat en el 

què es troben els elements comuns o no comuns. 

Això podria servir-nos posteriorment d‟ajuda per poder demostrar que les esquerdes o danys 

que hagin pogut aparèixer a la finca veïna no s‟han provocat per causa dels treballs 

d‟enderroc. 

En els enderrocs no podem contar amb elements o mitjans que ens aportin dades fiables per 

poder calcular o avaluar en el seu cas els elements resistents que ens trobem ja que 

desconeixem la naturalesa, bondat o estat dels mateixos. 

Només existeix l‟única excepció en els elements metàl·lics sempre que podem estudiar o 

observar plenament el seu possible estat de conservació, en el que la corrosió del mateix es 

refereix. 

En els elements de formigó armat, les esquerdes o fissures que més atenció requeriran són 

les que es formen seguint una línia més o menys perpendicular a la direcció de la major 

longitud de l‟element on s‟hagi produït (segons la classe o tipus d‟element). 

En els pilars són importants en quant al plec que representen les verticals que recorren tota 

o quasi tota la longitud del mateix. 

Per poder establir un criteri únic sobre les diferencies entre esquerda i fissura, les definirem: 

Esquerda, és l‟obertura produïda en un element de construcció que independentment de la 

seva direcció, sentit o longitud, travessa la totalitat de l‟espessor de l‟element on s‟ha 

produït. 

Fissura, és l‟obertura produïda en qualsevol element de construcció amb les mateixes 

característiques o condicionants anterior, però que no arriba a travessar la totalitat de 

l‟espessor de l‟element on es troben. 

En cas necessari s‟aixecarà un plànol indicant la situació, longitud, i direcció de totes les 

esquerdes i fissures existents en cada planta de l‟edifici. 

És molt important el saber llegir o interpretar el que ens diuen les esquerdes o fissures per 

poder avaluar els danys i emetre un judici sense error sobre el procediment a seguir per la 

reparació d‟aquest element esquerdat. 
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Tal és així, que hem de tenir sempre present que les direccions, inclinació i mida de les 

mateixes signifiquen moviments o desplaçaments diferents dels elements constructius en els 

que s‟hagi produït. 

Així mateix, també té un significat diferent o determinat el lloc on s‟hagi produït ja que les 

esquerdes o fissures que trobem en una cantonada tenen un significat diferent a les que ens 

trobem en un tros de paret recta.  

 

2.8.1.4. CEGAT DE FORATS 

Sempre que ens trobem amb casos en els que tant en una planta elevada com en la baixa 

tinguem la necessitat de bloquejar, “cegar” o aïllar definitivament la finca objecte d‟enderroc 

d‟una altra adjacent o inclòs d‟alguna part del mateix edifici, haurem d‟utilitzar per això la 

construcció d‟envans o fàbriques de maó rebuts amb pasta de guix (en els interiors) o amb 

morter de ciment (en exteriors). 

 

 

Foto 53: Exemple de tapat de 

forats en mitjaneres 

(www.devoconsa.es) 

 

 

 

És aconsellable, així mateix, que l‟espessor de dits elements constructius es defineixin 

segons la situació, importància o perill de la seva ubicació. 

Aquest mateix sistema s‟ha d‟utilitzar en aquells casos en els que un apuntalament o 

sopandat de qualsevol element constructiu (arc, biga, forat de pas, etc) requereixi una major 

seguretat o rigidesa, per el que llavors adoptarem la solució descrita mitjançant la qual 

cegarem amb la fàbrica o l‟envà tot el forat o part del mateix per aconseguir així el seu total 

arriostrament y/o apuntalament. 

http://www.devoconsa.es/
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Foto 54: Exemple d‟apuntalament de 

forats en mitjanera 

(www.devoconsa.es) 

 

 

Amb aquesta solució podem aconseguir el reforç dels forats existents en murs o fàbriques. 

 

2.8.1.5. ESTINTOLAMENTS I APUNTALAMENTS 

Arribat el moment i després d‟estudiar els elements resistents de l‟edifici i després d‟haver 

comprovat l‟estat del mateixos, procedeix ordenar els estintolaments necessaris o 

apuntalaments que es necessitin per assegurar tant la integritat dels treballadors, com la 

pròpia de l‟edifici. 

En aquest cas, é important ressenyar l‟ importància d‟aquells murs de càrrega que estiguin 

suportant esforços en la seva coronació repartits simètricament a ambdós costats del 

mateix; i que al eliminar les càrregues d‟un dels dos costats podem provocar l‟esfondrament 

o la bolcada del mateix i la seva ruïna imminent. 

També els arcs han d‟apuntalar-se (sobre tot els de fàbrica de maó o de pedra) abans de 

desallotjar les seves càrregues per evitar l‟ensorrament dels mateixos al desaparèixer els 

esforços que feien treballar amb uniformitat. 

No hem d‟oblidar que en determinats edificis amb avançada edat no és difícil trobar casos 

en els què els propis envans també està suportant càrregues. 

No s‟ha de rebutjar la possible transmissió de càrregues que els envans poden arribar a 

transmetre.  

En aquests casos s‟ha de prestar atenció a l‟enderroc de les mateixes. Sempre és millor 

estintolar que trobar-se sorpreses desagradables. 

http://www.devoconsa.es/
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Els apuntalaments s‟ha d‟orientar sempre amb les “durmientes” que estiguin sobre els 

paraments esquerdats de tal manera que quedin perpendiculars a les esquerdes o fissures 

per què produeixin l‟efecte costura de les mateixes. 

Tot apuntalament ha d‟iniciar-se sempre en la planta baixa de l‟immoble; i ha de continuar 

fina a la planta desitjada. 

Per millor definició tècnica dels estintolaments es poden classificar en tres tipus: 

Taula 2.8.1.5-1: Classificació estintolaments 

Estintolament vertical, quan els elements instal·lats per a construir-lo formen línies o 

defineixen plans perpendiculars als forjats. 

Aquest mateix sistema té una petita variant quan els puntals o elements verticals del 

„estintolament no formen un angle recte amb els forjats i llavors s‟aconsegueix una 

certa amplitud en l‟espai possible a utilitzar sota el mateix. 

Estintolament horitzontal, quan acudim a solucions que permetin seguir utilitzant 

l‟espai estintolat, resolent-se llavors amb elements (normalment de fusta) disposats 

horitzontalment; i aprofitant els mur o qualsevol altre element resistent per provocar el 

recolzament dels mateixos. 

Estintolament mixta, quan en una mateixa solució s‟utilitzen conjuntament els dos 

sistemes anteriors; donant al conjunt resultant una considerable rigidesa. 
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Figura 55: Tipus d‟estintolaments (Demoliciones y su seguridad) 
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Figura 56: Tipus d‟estintolaments (Demoliciones y su 

seguridad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1.6. ACCESSOS I RETIRADA DE RUNA 

També és important tenir en compte els accessos amb els que conta cada lloc on haurem de 

portar a terme l‟enderroc; per això podem estimar o definir la classe de vehicles a utilitzar, 

l‟itinerari a seguir i inclòs els permisos (en cas necessari) a sol·licitar a l‟Ajuntament 

corresponent. 

Foto 57: Adequació de la maquinària a l‟espai disponible (www.directindusty.com) 

http://www.directindusty.com/
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Foto 58: Dificultats en la retirada 

de runa (www.eltiempo.com) 

 

 

 

 

 

Foto 59: Ampliació de voreres i 

senyalització necessària 

(www.cpampa.com) 

 

 

 

 

Foto 60: Exemple de escassa 

senyalització quan s‟envaeixen 

els vials públics (Demoliciones y 

su seguridad) 

 

 

Aquest resulta ser un punt casi oblidat; però en l‟actualitat moltes ciutats estan procedint a 

un rejoveniment dels seus cascs antics; el què en repetides ocasions ens porta a casos en 

els que resulta difícil o quan menys incòmode la retirada de les runes. 

http://www.eltiempo.com/
http://www.cpampa.com/
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Els camions hauran de cobrir la càrrega de runa amb lones que evitin la propagació de pols 

durant el seu transport a abocador. 

 

 

Figura 61: Retirada de runa (Demoliciones y 

su seguridad) 

 

 

 

 

 

La runa no sortirà dels límits de carrosseria. 

La càrrega s‟ha de cobrir amb una lona. 

 

 

Foto 62: La runa ha de reduir-se abans 

de la càrrega sobre el camió 

(www.arquinauta.com) 

 

 

 

Foto 63: La càrrega de la runa s‟haurà 

d‟ordenar i senyalitzar la seva 

perillositat així com regar-la per evitar 

la formació de pols 

(www.devoconsa.es) 

 

http://www.arquinauta.com/
http://www.devoconsa.es/
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Foto 64: Producció de runes en el 

procés d‟enderroc 

(www.1.bp.blogspot.com) 

 

 

 

2.8.1.7. TALL DE TRANSIT RODEJAT I INCLÒS DE VIANANTS 

Se‟ns pot presentar el cas de contar amb vials de reduïdes dimensions, que inclòs contin 

amb transit rodat. 

Arribat aquest moment i de ser al mateix temps la única via d‟accés a l‟obra, haurem de 

sol·licitar els permisos oportuns perquè ens sigui facilitat l‟accés de vehicles necessaris i 

inclòs el tall de dit vial al transit rodat. 

Per el contrari, quan en ocasions haguem d‟ocupar part o tota la superfícies de la vorera de 

vianants i sempre que les circumstàncies ens ho permetin també podrem adoptar la mesura 

oposada, o sigui afavorir provisionalment la vorera durant el temps d‟execució de les obres 

amb les degudes senyalitzacions. 

Foto 65: Inexistència total de proteccions col·lectives (www.bp.blocspot.com) 

http://www.1.bp.blogspot.com/
http://www.bp.blocspot.com/
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2.8.1.8. TALL SUBMINISTRAMENT DE TOTES LES INSTAL·LACIONS 

Tot i que a simple vista sembli que aquest punt manca de certa importància, no hem 

d‟oblidar les escasses mesures i infraestructures amb què conten la gran majoria de les 

empreses que es dediquen als enderrocs i això ha imprès tal caràcter en aquests treballs 

que ha imposat com a norma quasi generalitzada el ritme, manera i costos amb els que 

s‟executen. 

Això ens ha de servir per no rebutjar les mesures de seguretat a utilitzar abans del 

començament dels treballs d‟enderroc. 

S‟ha de pensar en el perill que suposa i l‟incòmode que resultaria per als operaris l‟haver 

d‟estar treballant amb molt de compte i atenció en el moment de tallar qualsevol cable 

elèctric, conducció de gas, clavegueram, etc., sense reconèixer amb exactitud l‟estat de dita 

conducció. 

La instal·lació elèctrica s‟ha d‟interrompre en la seva escomesa per l‟empresa corresponent. 

 

 

 

Foto 66: Desconnexió de 

l‟escomesa elèctrica, prèvia al 

procés d‟enderroc 

(www.victoryvictor.net) 

 

 

 

El clavegueram és el lloc per on els rosegadors tenen el millor accés, per el que s‟ha de 

condemnar en la seva escomesa per evitar el pas dels mateixos; així com també el pas dels 

olors i gasos que en certs moments poden arribar inclòs a ser inflamables (gas metà). 

Les conduccions de gas ha de ser retirades per la companyia responsable. 

http://www.victoryvictor.net/
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El tall del subministrament de l‟aigua potable és l‟únic que no s‟ha de fer al complert per 

deixar instal·lada una toma (com a mínim) en un lloc accessible i de fàcil localització. Això 

ens permetrà posteriorment la instal·lació de mànegues amb les que podrem regar la runa 

produïda i eliminar així la formació i propagació de pols. 

No hem d‟oblidar, igualment, la retirada dels elements d‟ús públic o mobiliari urbà tals com 

faroles d‟enllumenat públic, indicadors de carrers, semàfors, etc. així com també anunciar o 

avisar amb la suficient antelació a les respectives companyies perquè procedeixin a la 

retirada de les instal·lacions que discorren per les façanes de l‟edifici a enderrocar. 

No hem d‟oblidar dels possibles estesos aeris de conduccions elèctriques tant sobre de la 

coberta com per la façana, per ordenar la seva retirada o aïllament, abans del començament 

del treballs. 

 

 

Foto 67: Els cables que 

discorren per les façanes, s‟han 

de retirar abans d‟iniciar 

l‟enderroc (www.laverdad.com) 

 

 

Hi ha cops i depenent de la situació i característiques de l‟edifici a enderrocar, les 

instal·lacions existents aèries s‟han de reconduir subterràniament segons les indicacions de 

les respectives empreses responsables i inclòs s‟haurà de comptar amb la intervenció dels 

ajuntaments. Tot això sempre i quant les característiques de les instal·lacions així ho 

requereixin i els treballs a efectuar en el procés de l‟enderroc no permetin que tals 

instal·lacions discorrin per l‟aire. Llavors és quan s‟ha de preveure l‟excavació de les rases 

necessàries per la col·locació de les mateixes sempre abans de començar l‟enderroc. 

 

 

http://www.laverdad.com/
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2.8.1.9. DESMUNTATGE D‟ELEMENTS REUTILITZABLES 

El més usual en els processos d‟enderroc és obtenir de l‟immoble a enderrocar tot aquell 

que sigui susceptible de tornar-se a utilitzar, tant de materials de construcció (bigues de 

fusta, elements d‟estructura metàl·lica, mosaics, teules, etc) com d‟elements constructius tals 

com reixes, baranes de ferro, fusteria que es trobi en bon estat, elements decoratius amb 

certa antiguitat, etc. 

Aquest procés de recuperació de materials i elements constructius provoca situacions de 

perill ja que la majoria dels cops les baranes de les escales solen ser objecte de tal 

“retirada”, ja sigui per la seva posterior utilització en construccions com “sabor clàssic” o bé 

per vendre-les senzillament per pes quan siguin metàl·liques. 

 

Foto 68: El material de cobertes 

(com les teules) se sol retirar 

sempre per una posterior 

reutilització 

(www.bp2.blogger.com) 

 

 

 

Foto 69: Material procedent 

d‟enderrocs esposat a la venda 

(www.paginas-de.com) 

 

 

És per això per el què no s‟ha de permetre tal desallotjament indiscriminat de tals elements 

per evitar que punts perillosos quedin sense les seves respectives proteccions. 

 

http://www.bp2.blogger.com/
http://www.paginas-de.com/
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Figura 70: L‟abans, protecció de forats (Demoliciones y su seguridad) 

 

Figura 71: El després, protecció de forats (Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 

Foto 72: Les escales han d‟estar lliures de runes 

per poder ser utilitzades sense cap risc 

(Demoliciones y su seguridad) 
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Foto 73: Escala amb excessiu perill sense protecció 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 

 

 

Foto 74: Exemple de reutilització de material 

ceràmic de coberta (Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

En qualsevol cas sempre que es retiri qualsevol element de protecció s‟ha de substituir 

immediatament per un altre i abans de començar amb les operacions d‟enderroc. 

 

Foto 75: Exemple de forat de 

façana sense protecció al haver-

se retirat la seva protecció 

original (Demoliciones y su 

seguridad) 
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2.8.1.10. ESTUDI DEL FORAT PER L‟ABOCAMENT DE RUNES 

Depenent del volum i característiques de l‟edifici objecte de l‟enderroc haurem de dissenyar i 

ubicar el forat per a l‟abocament de les runes o bé la situació del conducte prefabricat per a 

l‟abocador de les mateixes. 

El primer dels sistemes serà més idoni que el segon en aquelles obres amb una gran 

superfície per planta i al mateix temps amb fàcil accés en la planta baixa per al pas de la 

maquinària necessària per la carrega i retirada de la runa. 

Així mateix tindrem en conta que la primera solució només serà vàlida per aquells casos en 

què contem amb edificis de cinc altures com a màxim ja que per a altures superiors 

s‟instal·larà sempre el conducte prefabricat. 

No hem de tirar runes des d‟altures superiors a les cinc plantes (o equivalent a 14 metres) 

per els diversos perills que estem provocant tals com rebots forts de casquets, excessiva 

producció de pols, massa distància per poder escoltar un possible avís de perill tant en 

qualsevol altre planta com en l‟accés a l‟obra en planta baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 76: Exemple de forat per a l‟abocament de runa junt a la mitjanera. (www.thayres.com) 

 

 

http://www.thayres.com/
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Figura 77: Forats en forjat (Demoliciones y su seguridad) 

 

 

Figura 78: Forat en forjats (demoliciones y su seguridad) 
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Figura 79: Obertura de forats per a abocament de runa (Demoliciones y su seguridad) 
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Foto 80: El forat d‟abocament de 

runes tindrà la mateixa amplada 

que la distància entre eixos de 

biguetes (Demoliciones y su 

seguridad) 

 

 

Aquest forat mai haurà de ser el de la caixa d‟escala per ser el punt de trànsit de vianants 

del personal dins de l‟obra. Excepte quan contem amb dos o més escales en l‟edifici i llavors 

una d‟elles es dediqui a aquesta finalitat. 

Hem d‟ubicar aquest punt de tal manera que en totes les plantes quedi el més allunyat 

possible de les zones de pas i sobretot en la planta baixa, ja que haurà de quedar a prop de 

l‟accés de la maquinària i al mateix temps el més allunyat possible de l‟accés del personal a 

l‟obra. 

Una bona consigna consisteix en ubicar (sempre que sigui possible) la zona de l‟abocament 

de la runa junt a les mitjaneres, el que ens diu que les obertures dels forats en els forjats han 

de practicar-se junt a les mateixes, permetent-nos això tenir localitzades les runes sempre 

en el perímetre de l‟edifici permetent el pas i circulació sense majors problemes i 

l‟abocament es produeix amb major seguretat en front als possibles danys o riscos 

d‟accidents. 

A més els forats així oberts contaran amb tan sols tres costats a protegir contra les caigudes 

d‟alçada, oferint a més la possibilitat de ser utilitzat aquest forat per dos operaris al mateix 

temps un en front de l‟altre en el moment d‟abocar les runes. 

Inclòs en el cas d‟utilitzar carretes, les taules dels dorments a col·locar en la base dels 

puntals serveixen de límit per a la roda de dita carreta, amb el que s‟aconsegueix protecció 

per a l‟ús de la mateixa i facilita al mateix temps l‟operació de bolcada per l‟abocament. 

Actualment el mercat de maquinària per a la construcció ofereix mini pales carregadores o 

mini carregadores de reduïdes dimensions i de tan sols 1000 o 1500 kg de pes, el que 

permet la seva utilització en plantes elevades mitjançant la hissada de les mateixes amb 

grues. 
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Foto 81: En la planta baixa es 

delimitarà la zona de perill de 

l‟abocament de les runes 

(www.cadizcentronet.com) 

 

 

 

 

Foto 82: Exemple de maquinària 

lleugera per a enderrocs 

(www.logismarketles.com) 

 

 

 

Aquesta solució permet el desallotjament de runes en una mateixa planta sense l‟ utilització 

d‟operacions manuals reduint el temps d‟una forma considerable i eliminant també els riscos. 

Aquesta solució permetrà l‟ús dels forats per a l‟abocament de runes sense les 

corresponents proteccions. 

Ni s‟hauria de dir que només s‟utilitzarà aquest tipus de maquinària quan l‟estructura de 

l‟edifici ho permeti i mai quan aquesta sigui de fusta. 

En la planta baixa haurem de marcar amb suficient claredat la zona de perill per indicar la 

prohibició d‟accés al punt on cauran les runes tirades des de les diferents plantes. Aquesta 

marca pot materialitzar-se senzillament amb cinta de color vermell col·locada al llarg de tot el 

perímetre de l‟anomenada zona. S‟ha de tenir en compte el solapament necessari de 

protecció o seguretat davant la possibilitat de rebots dels casquets al caure. 

http://www.cadizcentronet.com/
http://www.logismarketles.com/


Aspectes de Prevenció de Riscos Laborals implicats en el procés d‟enderroc 116 

Una costum bastant generalitzada i recomanable consisteix en utilitzar les portes retirades 

com a setge o balla delimitadora de la zona de l‟abocament de les runes aconseguint amb 

això diferents solucions positives al mateix temps tals com: 

 Evitar el rebot de casquets cap a l‟exterior de la zona delimitada. 

 Que el que hem marcat sigui efectiu de la zona de perill. 

 Estalvi d‟altres mesures de seguretat i protecció. 

 

 

 

Foto 83: La maquinària lleugera permet, 

inclòs, el seu ús en les diferents plantes 

de l‟edifici (www.santiagosla.com) 

 

 

 

Quan la direcció de les biguetes sigui perpendicular al pla de la mitjanera els forats es poden 

obrir igualment però en aquest cas, el creixement o augment progressiu dels mateixos 

només serà en una direcció. 

El pati de l‟edifici pot ser utilitzat com un forat per a l‟abocament de les runes quan reuneixi 

unes mínimes condicions. 

 Condemnar el seu accés en la planta baixa. 

 Que els seus tancaments tinguin la suficient altura com perquè no hi hagi perill de 

caiguda de casquets en les finques veïnes. 

 No tenir finestres o una altra classe de forats de finques veïnes. 

Mai s‟ha de tirar res per els forats de les façanes. 

 

http://www.santiagosla.com/
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2.8.1.11. CONDUCTE D‟EVACUACIÓ DE RUNES 

En aquells casos en els que no sigui possible l‟execució del forat anteriorment descrit 

haurem d‟instal·lar el conducte de l‟evacuació ja que aquest ens permet l‟ instal·lació del 

mateix inclòs en la mateixa façana de l‟edifici o en qualsevol altre punt sense necessitat de 

grans precaucions o al menys no tantes com s‟han de prendre amb el forat anterior. 

És preferible que aquest conducte sigui prefabricat i a no ser possible de material no 

metàl·lic per la lleugeresa de les seves peces i la flexibilitat de les mateixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84: conducte per a abocament de runes (Demoliciones y su seguridad) 
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S‟ha de contar amb una boca de càrrega en cada planta i aquesta boca contarà amb una 

tapa flexible que eviti la sortida dels casquets tirats des de plantes superiors així com la 

sortida de pols al efectuar les operacions d‟abocaments. La boca de càrrega haurà de situar-

se a uns 70 cm de l‟enrajolat la seva vora superior. 

Cada tram de conducte comprès entre dos forjats contigus estarà sospès des del forjat 

immediatament superior amb la finalitat d‟evitar l‟acumulació de pes en un mateix forjat. 

La quantitat d‟aquests conductes a instal·lar en cada planta dependrà del tipus i superfície 

de l‟edifici a enderrocar, havent-se d‟instal·lar com a mínim un conducte cada 20 ml de 

recorregut en planta com a màxim, per a què la separació entre ells no impliqui un excessiu 

nombre de ròssec dels operaris per efectuar l‟abocament de les runes. També s‟ha de 

prendre com a norma al instal·lar un conducte com a mínim a cada costat de la caixa 

d‟escala existent en aquells casos en els que la superfície per planta sigui tal que així ho 

exigeixi. 

Tots els conductes tindran una boca de càrrega en cada planta. 

El final del conducte prefabricat al desembocar dins del contenidor o del recipient que s‟hagi 

instal·lat per emmagatzemar les runes haurà de quedar per sota del nivell màxim de aquest 

contenidor per evitar que els casquets surtin d‟aquest contenidor per l‟efecte de rebot. 

Igualment el contenidor haurà d‟estar sempre cobert amb una lona de plàstic antipols per 

evitar la propagació del mateix). 

 

2.8.1.12. INSTAL·LACIÓ DE CAMPANA O SISTEMA D‟ALARMA 

Existeix un sistema molt econòmic i eficaç per anunciar el pas o l‟entrada d‟operaris a 

l‟interior de l‟obra, moment aquest bastant perillós ja que quan els treballs s‟estan realitzant 

en plantes superiors resulta difícil escoltar l‟accés de qualsevol persona a l‟interior de l‟obra. 

Això es resol fàcilment mantenint sempre l‟obra tancada però com que hem de ser realistes 

quan això no es compleixi per diversos motius s‟han d‟adoptar mesures per garantir l‟ 

anomenat accés sense córrer riscos. És per això per el que s‟ha d‟instal·lar una campana en 

el centre de l‟edifici (preferiblement la caixa d‟escala per aconseguir un millor repartiment del 

so a través de tota l‟obra). La campana s‟acciona amb una corda que acaba en l‟accés de 

l‟obra i senyalitza convenientment per indicar la seva utilització en el moment d‟accedir a 

l‟interior. 
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Aquest resulta ser un sistema econòmic i efectiu tant per la facilitat de la seva instal·lació 

com per el resultat que amb aquest s‟obté. 

En altres casos també es pot instal·lar una alarma o timbre avisador en substitució de dita 

campana però això implica el no tallar el subministra elèctric així com la intervenció d‟un 

electricista. Qualsevol dels dos sistemes pot resultar igualment vàlid. 

 

2.8.1.13. MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Abans de començar els treballs de l‟obra ha de quedar tancada en el seu perímetre de 

planta baixa amb una tanca de protecció a l‟igual que qualsevol altra obra; en ella 

instal·larem la porta d‟accés. 

 

Foto 85: Les obres d‟enderroc 

hauran de estar tancades amb 

tanques de protecció sempre 

abans de començar-les 

(www.estaticos01.cache.el-

mundo.net) 

 

 

Aquesta tanca ha de ser autoportant i d‟un material tal que impedeixi l‟accés de persones a 

través de la mateixa. 

Quan la tanca ocupi part de la carretera disposarà de la corresponent il·luminació nocturna 

per a senyalització del transit rodat. 

Depenent del tipus, configuració de l‟edifici així com de les seves característiques, tindrem la 

necessitat d‟instal·lar en l‟accés principal una visera protectora per protegir l‟entrada a l‟obra. 

http://www.estaticos01.cache.el-mundo.net/
http://www.estaticos01.cache.el-mundo.net/
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Aquesta visera protectora la dissenyarem amb elements resistents que puguin arribar a 

resistir impactes de masses que suposin aproximadament fins a 600 kg per metre quadrat. 

Això es deriva de les possibles caigudes que poden ocasionar-se d‟elements de construcció 

(pilars, murs, bigues, cornises, etc.) 

Figura 86: Detall de visera de protecció (Demoliciones y su seguridad) 
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La visera en qüestió tindrà les mesures que exigeixi l‟edifici i més concretament l‟entrada al 

mateix, sempre contant amb protegir com a mínim una distància de dos metres contats des 

de la façana del mateix i en sentit perpendicular a la mateixa. 

Haurà de contar amb un tram horitzontal que atesti contra la façana rematat per un altre 

inclinat que dirigeixi els possibles rebots cap a l‟interior. 

Els seus elements constitutius hauran de ser preferentment el ferro i la fusta per la 

versatilitat que ens ofereixen aquests materials. 

Com que és una solució que hauria de treballar-se en voladís, es recomana el seu 

apuntalament inferior amb puntals metàl·lics suportant els perfils metàl·lics, els que a la 

vegada suportaran l‟entaulat que formarà la plataforma o visera. 

En casos concrets, aquesta visera perimetral haurà de protegir la totalitat del perímetre de 

l‟obra al llarg de tota la seva façana així com també (si fos precís) al llarg de les mitjaneres 

existents sobre els edificis de menor alçada. 

Com estem parlant i tractant la seguretat d‟un tipus determinat d‟obres (els enderrocs) també 

es poden utilitzar les xarxes de seguretat contra caigudes d‟altura sobre suports d‟orca o de 

qualsevol altre tipus. 

Especialment en aquests casos i excepte rares excepcions, són més aconsellables les 

instal·lades amb suports tipus orca per la facilitat i versatilitat que ofereixen aquesta classe 

de suports en el moment de la seva instal·lació, maneig i canvi de situació. 

Les bastides de mòduls instal·lats junt a les façanes o mitjaneres compleixen perfectament 

amb la seva missió de protecció i auxili per poder executar l‟enderroc d‟elements verticals. 

El dilema se sol presentar quan s‟ha de definir o dissenyar les mesures a prendre en els 

enderrocs dels tancaments de façanes, ja que és llavors quan podem adoptar major 

combinació de solucions per aquest tipus de treballs. 

Es poden adoptar les següents mesures: 

 Per edificis de fins a 4 alçades podem combinar les xarxes de seguretat amb suports 

tipus orca per l‟exterior de la façana, mentre que per l‟interior, es poden executar 

l‟enderroc dels elements verticals en qüestió, amb l‟ajuda de bastides modulars per 

permetre‟ns variar l‟alçada de la plataforma de treball en cada nivell. 
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 Per edificis de més de 4 alçades és aconsellable l‟ instal·lació de bastides (sempre 

metàl·liques) paral·leles a les seves façanes, ja que ens permeten tant l‟accés a totes 

i cada una de les plantes amb les seves escales corresponents així com 

desenvolupar els treballs d‟enderroc amb facilitat en qualsevol nivell i amb la suficient 

protecció.  

En dites bastides s‟han d‟ instal·lar sempre per el seu pla més exterior tendals o lones que 

ofereixin una superfície el més tupida possible que ajudi a la no propagació de la pols cap a 

la via pública o per el menys, una xarxa vertical que servirà com element de seguretat contra 

caigudes d‟altura; tot i que aquesta solució no impedeixi la propagació de la pols a l‟exterior. 

L‟ instal·lació de la bastida per la façana ens pot permetre l‟anul·lació de la caixa d‟escala del 

propi edifici però això ens obligarà a realitzar o portar a terme els enderrocs del mateix en un 

sentit únic des de l‟interior i cap a l‟exterior de dit immoble. Aquestes bastides es fixaran 

convenientment a les façanes de l‟edifici per assegurar la seva estabilitat i es deuen anar 

desmuntant al mateix temps que es realitza l‟enderroc de dita façana per diferents motius: 

 La lona que en aquests s‟ha d‟instal·lar pot fer que perilli l‟estabilitat dels mateixos 

per l‟efecte del vent al mateix temps que la funció d‟aquesta per a protegir de la 

formació de la pols va quedant rellevada a nivells inferiors d‟acord amb l‟enderroc de 

l‟edifici. 

 El desmuntatge d‟ells ofereix menys perill si es fa al mateix temps que l‟enderroc de 

les façanes ja que és llavors, quan els operaris es troben en aquests nivells evitant 

així que es repeteixi de nou l‟operació de haver de tornar a pujar per a desmuntar-

les. 

 Les subjeccions en la façana desapareixeran conforme es vagi enderrocant la 

mateixa, per el que dites bastides queden sense una estabilitat assegurada. 

Aquesta solució és poc aconsellable perquè també ens obliga a instal·lar un major número 

de plataformes de pas per poder caminar els operaris sobre els forjats en procés d‟enderroc 

quan només conten amb les seves biguetes. 

Les bastides de mòduls es fixaran a la façana amb elements rígids. 

Hem de tenir sempre present que durant les últimes operacions de l‟enderroc de cada planta 

no contem amb elements de protecció en les cantonades dels forjats ni amb mitjans o 

circumstàncies que ens permetin l‟ instal·lació de les corresponents mesures de seguretat 

per les condicionants propis de l‟obra. 
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És per això per el què s‟ha d‟utilitzar sempre les bastides de mòduls per a ell. 

 

2.8.1.14. OBERTURA DE FORATS PER L‟ABOCAMENT DE RUNES 

En aquest moment podem dir que comencen els treballs propis d‟enderroc i demolició ja que 

això ha de suposar que tots els passos anomenats anteriorment han d‟estar realitzats. 

Quan s‟hagi decidit executar l‟ anomenat “forat d‟abocament de runes” hem de tenir clara l‟ 

ubicació del mateix i llavors procedir a la seva execució. 

Abans de començar a executar-lo hem de prendre també les següents precaucions: 

 Atenció especial als forjats formats per bigues de fusta, concretament en les zones 

pròximes o coincidents tant amb banys, lavabos, cuines o xemeneies ja que per els 

efectes de l‟ humitat o del foc podem trobar-nos amb bigues podrides o en estat 

ruïnós. 

 Atenció al aixecament del solat, no es coneix la composició ni el comportament dels 

elements existents sota del mateix. 

 Comprovar l‟amplada existent entre biguetes així com la situació exacte de les 

mateixes. 

 

 

 

 

Foto 87: Les runes no han d‟arribar a aquestes 

altures per evitar sobrecàrregues en els forjats 

(Demoliciones y su seguridad) 
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Foto 88: el forat per a 

l‟abocament pot iniciar-se en el 

forjat de la coberta 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 

Foto 89: Abans de l‟obertura 

dels forats s‟ha d‟enderrocar els 

elements necessaris per a fer-ho 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

A continuació, hem de començar a practicar els corresponents forats en cada un dels forjats 

sempre en la mateixa vertical al llarg de totes les plantes i mai alternant-les. 
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Figura 90: Forats per abocament de runes, augment progressiu de la longitud dels forats 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

Cada un d‟aquests forats haurà de tenir la mateixa amplada ja que ell ens vindrà obligat per 

els entre carrers dels forjats o llum lliure entre dos biguetes contigües. 

Per el contrari, la longitud dels mateixos haurà d‟anar augmentant en cada planta en sentit 

descendent a raó de 20 centímetres en cada extrem del forat per aconseguir que sempre el 

forat de la planta més alta sigui el més petit i per el contrari el de la més baixa sigui el més 

gran. 
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La dimensió del primer forat en la planta més alta dependrà dels materials que formin els 

tancaments interiors o exteriors ja que necessitarem menor mesura per a ell quan ens 

trobem fàbriques o elements constructius de maó, però per el contrari executarem de major 

mesura quan les distribucions i/o elements constructius estiguin formats en la seva gran 

majoria per maçoneria de pedra o altres materials que ens facin obtenir casquets de majors 

dimensions. 

Així, en un edifici de 5 alçades tindrem que la primera boca de caiguda oberta en el forjat 4t 

serà de 40 x 50 centímetres de dimensions (suposant una llum entre biguetes de 40 

centímetres per casos de forjats amb biguetes de fusta; o de 70 x 50 centímetres per forjats 

de biguetes de formigó armat), en el següent forjat immediat inferior aquesta boca haurà de 

ser de 40 x 90 centímetres i la última de 40 x 1,70 centímetres. 

Amb això aconseguirem al mateix temps varies avantatges y eliminarem també diferents 

inconvenients en front a la solució de practicar aquests forats o boques d‟abocadors a “tres 

bolillo” o de manera alterna en cada planta: 

Taula 2.8.1.14-1: Avantatges 

Evitar zones de perill en plantes inferiors per rebots de casquets o impactes 

sobre els operaris situats en nivells inferiors. 

Excessives zones de perill a senyalitzar i protegir. 

Evitem acumulació de càrregues en forjats provocada per la retenció de 

runes. 

Es disminueix la mà d‟obra al necessitar menor nombre d‟operacions 

d‟abocaments o ròssec de la runa. 

 

Amb aquesta solució aconseguim que l‟abocament es produeixi directament des de la última 

planta fins a la baixa, però al contar amb un eixamplament progressiu dels mateixos 

conforme baixem de nivell els possibles operaris de plantes inferiors estaran més protegits 

de possibles accidents en el cas de coincidir en l‟operació d‟abocament dos o més operaris 

al mateix temps ja que la vertical dels forats practicats mai serà la mateixa i al mateix temps 

els de plantes inferiors estaran protegits per les vores dels forjats immediatament superiors. 

Les vores dels forats practicats s‟apuntalaran en els seus extrems (sempre amb puntals 

metàl·lics) sobre dorments per el repartiment de càrregues en ambdós extrems. 

Aquests puntals en serviran al mateix temps per protegir els forats en cada un dels forjats ja 

que entre ells podem instal·lar elements horitzontals de protecció anti-caigudes així com 

senyalitzacions de color vermell que ressaltin la situació del perill existent. 
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L‟abocament sempre haurà d‟efectuar-se per el costat més curt del forat obert i mai per el 

lateral de més longitud per aconseguir efectivitat en la seguretat que es persegueix amb 

aquest sistema. 

Per això hem d‟aprofitar els puntals que abans s‟han anomenat condemnant amb elements 

horitzontals de protecció la zona de major longitud i així s‟obliga a abocar les runes per el 

lloc desitjat. 

En aquests casos el tapat del forat existent en el forjat es pot efectuar mitjançant taulons de 

consistència adequada marcats amb una creu pintada en color vermell (que anunci o indiqui 

el perill), aquests taulons seran de tals dimensions que solapen com a mínim 40 centímetres 

a cada costat de l‟ anomenat forat. Aquesta solució substitueix a la concebuda barana de 

seguretat que en aquests punts resulta pràcticament impossible de col·locar. 

Com ja s‟ha dit anteriorment aquesta solució només es considera vàlida per edificis de 5 

plantes com a màxim. 

 

La superfície total de la planta 

Hem de considerar un màxim d‟un forat per cada 200 m2 de superfície. Això ens fa 

reflexionar sobre diferents punts que al mateix temps justifiquen la mesura tals com: 

Taula 2.8.1.14-2: Diferents punts per a justificar la mesura 

A major nombre de forats major perill de caigudes o d‟accidents per planta. 

A major nombre de forats major quantitat d‟elements de protecció a instal·lar. 

A major nombre de forats major debilitat en els forjats. 

A major nombre de forats menys espai de lliure accés o pas en la planta baixa per els 

diferents munts de runes. 

 

La superfície total d’embans existents a la planta 

Taula 2.8.1.14-3: Superfícies existents a la planta 

La distància màxima a recórrer en cada planta per a realitzar l‟abocament de les 

runes no ha de ser excessiva per aconseguir que l‟execució dels treballs sigui còmoda 
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en certa mesura. 

Les obertures dels forats han de repartir el treball d‟abocament de les runes a ambdós 

costats de la caixa d‟escala per evitar en el possible l‟excés de desplaçaments en una 

mateixa planta. 

Per això i sempre que la superfície total de cada planta ens ho permeti així com la ubicació 

de la caixa d‟escala hem d‟obrir un forat a cada costat de dita escala. 

 

2.8.1.15. COMENÇAMENT DE L‟ENDERROC 

Com tot aquest resum de passos podem començar amb el procés de l‟enderroc com un 

estat avançat en el que a la seva seguretat es refereix ja que en ells portem implícita la 

seguretat al mateix temps que un ordre correcte per al desenvolupament de l‟enderroc amb 

el mínim risc per als operaris que hi intervinguin. 

El nombre d‟operaris a intervenir en un enderroc ve determinat per el volum total de l‟edifici. 

No obstant es pot establir una aproximació de 4 operaris per cada 100 m2 de solar edificat. 

Tot i així amb el sistema descrit anteriorment sobre l‟obertura de forats per l‟abocament de 

runes és possible l‟operació de tals abocaments des de diferents plantes a un mateix temps, 

sense que això per ell perilli el físic dels operaris que treballen en plantes inferiors. Tot i 

aquesta solució només es podrà produir quan les característiques de l‟edifici així ho 

permetin. 

Una norma general que s‟ha d‟adoptar és la de fer coincidir sempre a tots els operaris en la 

mateixa planta. 

 

 

Foto 91: Els treballs d‟enderroc sempre 

seguiran el sentit descendent 

(www.devoconsa.es) 

 

 

http://www.devoconsa.es/
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Foto 92: Aquesta situació no 

s‟hauria de produir mai en un 

procés d‟enderroc 

(www.2.bp.blogspot.com) 

 

 

 

 

2.8.2. PROCÉS D‟ENDERROC 

Per executar qualsevol enderroc començarem sempre per la coberta de l‟edifici. En primer 

lloc s‟enderrocaran les xemeneies i sortints que existeixin en la mateixa. 

 

 

Foto 93 Aquesta situació no 

s‟hauria de produir mai 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 

Foto 94: Sempre el primer 

element a enderrocar ha de ser 

la coberta de l‟edifici 

(www.voladurasydemo-

liciones.com) 

http://www.2.bp.blogspot.com/
http://www.voladurasydemo-liciones.com/
http://www.voladurasydemo-liciones.com/
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Foto 95: S‟ha d‟alternar el 

procés d‟enderroc amb la 

retirada de runes d‟una forma 

ordenada (www.mde.es)  

 

 

http://www.mde.es/
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Taula 2.8.2-1: L‟ús de cinturons de seguretat anti-caigudes és preceptiu. Classe C. 

CLASE DEFINICIÓ 

VARIANTS 

APLICACIÓ 
TIPUS 

ELEMENTS 

INTEGRANTS 

A MT-13  

B.O.E. 

2.9.77 

CINTURÓ DE SUBJECCIÓ 

Cinturó de seguretat utilitzat 

per sostenir a l‟usuari a un 

punt d‟ancoratge, anul·lant la 

possibilitat de caiguda lliure. 

Està constituït al menys per 

una faixa i un o més 

elements d‟amarratge. 

 

1 

Cinturó de subjecció 

previst d‟una zona de 

connexió. 

Han de ser utilitzats 

únicament en treballs que no 

precisin desplaçaments 

apreciables, sense 

possibilitat de caiguda lliure, 

o en els que aquests es 

limitin a desplaçaments 

horitzontals, verticals i oblic, 

de l‟usuari, en el que puguin 

utilitzar-se sistemes auxiliars 

d‟ancoratge mòbil. 

Treballs en els que és 

possible fixar el cinturó 

abraçant l‟element 

d‟amarratge a un post, 

estructura, etc., tals com 

treballs sobre línies 

elèctriques aèries, muntatge 

d‟estructures, etc. 

2 

Cinturó de subjecció 

previst de dos zones de 

connexió. 

B MT-21 

B.O.E. 

16.3.81 

CINTURÓ DE SUSPENSIÓ 

Cinturó de seguretat utilitzat 

per suspendre a l‟usuari des 

d‟un o més punts 

d‟ancoratge. Està constituït 

per una o varies bandes 

flexibles i una o més zones 

de connexió que permeten 

mantenir com a mínim el 

tronc i el cap de l‟individu en 

posició vertical estable. 

 

1 

Cinturó de suspensió 

previst d‟una o varies 

bandes d‟elements 

flexibles que permetin a 

l‟usuari sostenir-se. 

Els cinturons de suspensió 

s‟utilitzen en aquells treballs 

en els que només tinguin 

que suportar els esforços 

estàtics deguts al pes de 

l‟usuari, tals com les 

operacions en el què l‟usuari 

ha d‟estar suspès. 

2 

Cinturó de suspensió 

sense bandes o 

elements flexibles per 

asseure‟s. 

3 

Cinturó de suspensió 

previst d‟una banda o 

element flexible que 

permeti a l‟usuari 
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asseure‟s o utilitzar-lo 

com a arnés toràcic. 

C MT-22 

B.O.E. 

17.3.81 

CINTURÓ DE CAIGUDA 

Cinturó de seguretat utilitzat 

per frenar i detenir la caiguda 

lliure d‟un individu, de 

manera que al final d‟aquella, 

l‟energia que s‟aconsegueixi 

sigui absorbida en gran part 

per els elements integrants 

del cinturó, mantenint els 

esforços transmesos a la 

persona per sota d‟un valor 

prefixat. 

 

1 

Cinturó de caiguda 

constituït per un arnés 

toràcic amb o sense 

faixa i un element 

d‟amarratge. 

Els cinturons de suspensió 

s‟utilitzen en aquells treballs 

en els que només tinguin 

que suportar els esforços 

estàtics deguts al pes de 

l‟usuari, tals com les 

operacions en el que l‟usuari 

ha d‟estar sospès. 

1A 
Tipus A, amb amortidor 

de caiguda. 

2 

Cinturó de caiguda 

constituït per un arnés 

extensiu al tronc i 

cames, amb o sense 

fixa, i  un element 

d‟amarratge. 

2A 
Tipus 2, amb amortidor 

de caiguda. 

 

 

L‟abocament de la runa i principalment dels elements resistents de dita coberta mai es 

llançaran cap a l‟exterior de l‟edifici. 

A continuació enderrocarem els murs perimetrals que suportin l‟element de cobriment de 

l‟edifici alternant aquest procés amb l‟enderroc dels embans interiors. 

Atenció a la fusteria d‟exterior per no permetre que quedin desprotegits o amb perill de 

caiguda a l‟exterior dels vidres de les mateixes. S‟han de retirar abans del desallotjament de 

dites fusteries. 
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Foto 96: Detall del que mai 

hauria de passar amb la fusteria 

exterior 

(www.demolicinporcatro5.com) 

 

 

 

 

 

 

Foto 97: Moments de perill per als operaris per 

falta d‟organització 

(www.voladurasydemoliciones.com) 

 

 

 

 

El més oportú resulta retirar aquestes fusteries abans de procedir a l‟enderroc dels murs o 

tancaments on s‟allotgen. 

El forjat s‟enderrocarà un cop que es trobi completament neta tota la seva planta evitant així 

que els operaris tinguin que fer els seus desplaçaments sobre dit forjat incomplert. 

Aquest sistema continuarà successivament en totes i cada una de les plantes. 

http://www.demolicinporcatro5.com/
http://www.voladurasydemoliciones.com/
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La caixa d‟escala s‟anirà enderrocant al mateix temps que cada planta amb la que 

comuniqui de tal manera que mai no ens trobarem amb la impossibilitat d‟accedir a una 

planta per dita escala. 

Depenent de la constitució de la llosa de l‟escala necessitarem adoptar un o altre tipus 

d‟apuntalament conforme procedim al seu enderroc. 

Sempre s‟ha d‟evitar en els enderrocs l‟ús d‟escales de mà ja que per el general mai es 

troben els punts idonis per als seus recolzaments inferiors i superiors. 

En el cas de trobar-nos amb més d‟una caixa d‟escala només mantindrem una d‟elles per 

l‟accés del personal de l‟obra i l‟altre l‟enderrocarem per evitar l‟accés per la mateixa i així 

poder-la utilitzar com a forat per a l‟abocament de runes. 

 

2.8.3. ENDERROC DE FORJATS 

Com a norma general en l‟enderroc de tot el forjat, haurem de tenir en compte els següents 

punts: 

Taula 2.8.3-1: Punts a tenir en compte en l‟enderroc de forjats 

No permetre mai que el procés escollit provoqui desequilibris entre els pilars que 

suporten el mateix. 

Per això, s‟estudiarà sempre l‟ordre i les parts a enderrocar així com els elements que 

haurem d‟anar deixant correlativament perquè ens serveixin de lligam. 

El procés d‟enderroc tant dels solat com de la capa de compressió s‟anirà executant al 

mateix temps que el tall dels extrems de les biguetes que vagin quedant lliures sense 

permetre que ens trobem amb parts de forjats amb les seves biguetes aïllades, el que 

provocaria la col·locació de taulons sobre les mateixes per facilitar el pas dels operaris 

entre elles. 

L‟ordre a escollir per portar a efecte aquesta unitat d‟obra serà sempre aquell que 

permeti als operaris acabar sempre en la zona d‟accés a la planta on ens trobem per 

evitar moviments o desplaçaments perillosos per zones sense la suficient seguritat. 

 

Estudiant per separat cada un dels tipus més freqüents de forjats haurem de tenir en compte 

els següents punts: 
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2.8.3.1. FORJATS DE FUSTA 

S‟ha de retirar primer el solat existent i els seu farcit al mateix temps que es tallen les bigues 

de fusta per evitar el pas a treves dels taulons que existeixen sota, evitant així sorpreses 

inoportunes. 

Atenció especial a les zones on es trobaven cuines i/o banys ja que les biguetes d‟aquestes 

zones poden estar en mal estat degut a fugues d‟aigua o al foc. 

S‟aixecarà l‟entaulat al mateix temps que el seu farcit i mai ens servirà per caminar sobre el 

mateix ja que en certs casos ens trobaríem amb sorpreses desagradables. 

Les biguetes no s‟han de tallar al mateix temps en els seus dos extrems per evitar la caiguda 

brusca de les mateixes en el següent forjat. 

Quan es vulgui recuperar aquestes fustes, es suspendran prèviament amb eslingues per 

mitjà d‟una grua. 

 

2.8.3.2. FORJATS DE FORMIGÓ ARMAT UNIDIRECCIONALS DE BIGUETES 

PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT O FABRICADES IN SITU 

El solat es pot retirar prèviament o al mateix temps que s‟enderroqui el cos del forjat. 

Seguint un únic sentit (sempre en direcció cap a un zona on l‟accés estigui resolt per evitar 

que els operaris es quedin en llocs sense sortida o inaccessibles per mitjans normals) s‟han 

d‟enderrocar les biguetes al mateix temps que la resta del forjat, així evitarem deixar zones 

per on es pugui caminar només a través de les biguetes. 

No es tallaran els extrems de les biguetes al mateix temps. 

 

2.8.3.3. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE BIGUETES METÀL·LIQUES 

En aquest cas es procedirà d‟igual manera que en el cas anterior però tenint en compte la 

possibilitat de la recuperació dels perfils metàl·lics. 

No es tallaran mai els dos extrems al mateix temps i mentrestant s‟estigui executant 

l‟operació de tall aquest perfil haurà d‟estar suspès mitjançant eslingues per una grua perquè 

el descens del mateix es faci sense brusquedats i mai deixant-lo caure per gravetat. 
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2.8.3.4. FORJATS BIDIRECCIONALS, O RETICULARS, DE FORMIGÓ ARMAT 

Sempre es tindrà en compte que els trams a enderrocar formin zones que no desequilibrin 

els pilars entre si. 

Si la planta immediata inferior es troba en bones condicions com per rebre l‟impacte dels 

trams enderrocats del forjat superior es podrà anar tallant trams del mateix no superiors a 2 

m2 per anar deixant-los caure a la següent planta. 

Un altre sistema o mètode m és segur i recomanable consisteix en: 

 Enderrocar els plafons dels nervis al mateix temps en dos zones simètriques 

respecte a un pilar per no provocar desequilibri. 

 tallar a continuació els nervis d‟aquests plafons. 

 Anar deixant sempre els nervis que uneixin els caps dels pilars per mantenir-los 

sempre travats entre si de manera de jàsseres entre els mateixos. 

 Deixar sempre per el final de l‟operació les xones dels capitells que ens serviran 

d‟ancoratge per als nervis anteriors que hem anat deixant a manera de jàsseres de 

lligam. 

 Les últimes operacions correspondrien als enderrocs dels nervis entre pilars però 

sempre estudiant prèviament la situació d‟equilibri dels pilars. 

S‟ha de fer constar el text en l‟Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica que 

en la seva subsecció 3, apartat tercer “Treballs d‟enderroc”, article 266 diu textualment: 

En todo derribo la Dirección Técnica deberá visitar con cuidado todas las partes del edificio, 

para apreciar las resistencias de cada una, ordenando se lleven a cabo los apeos 

necesarios tanto desde el punto de vista de Seguridad, como de los trabajos empleados. 

Una vez ejecutados los apeos y establecidas las protecciones convenientes, se comenzará 

el derribo, ejecutándose en primer lugar el de los forjados de pisos para impedir la 

acumulación de pesos en los mismos, y a continuación el derribo general de cubiertas, 

paredes y muros, procurando que lo derribado guarde niveles en su altura. 

Si ens atenem al sistema d‟enderroc aquí ordenat en el que es refereix al seu ordre 

d‟execució les feines d‟enderroc dels elements verticals (murs, pilars, embans, etc.) hauria 

d‟executar-los amb un excessiu perill de caiguda d‟altura dels operaris al mateix temps que 

les mesures de seguretat i protecció que hauria d‟instal·lar, a part de resultar excessivament 
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costoses i difícils de dur a terme, resultarien molt perilloses per trobar-nos amb un nivell de 

treball inexistent. 

De tot allò degut a un error ja que el procés lògic per això és el següent: 

En primer lloc s‟enderrocarà la coberta seguit dels murs, pilars, embans i per últim el forjat 

de la seva respectiva planta. 

Tot això suposant que les primeres runes que es produeixin en el procés de cada una de les 

plantes es vagi abocant per els forats anteriorment descrits, fins la planta baixa i així no 

acumulem càrregues en els forjats. 

 

2.8.4. ENDERROC D’ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

Hem de tenir sempre present que la duració o vida estimada per els edificis construïts amb 

estructura de formigó armat sol ser de 50 anys. 

 

 

Foto 98: Les armadures en el 

formigó es desconeixen 

(www.lmdr.files.wordpress.com) 

 

 

En l‟enderroc de pòrtics de formigó armat hem de tenir en compte la forma del mateix i el 

més important és la forma en què es va dissenyar per assimilar i transmetre les càrregues 

que han de suportar. 

L‟ordre correcte és el que es descriu a continuació tal i com es representa en les fotografies 

que s‟adjunten i en els detalls dibuixats. 

http://www.lmdr.files.wordpress.com/
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Figura 99: Procés d‟enderroc de pòrtic simple de formigó armat. No necessita estintolament 

quan H≤ L/2. (Demoliciones y su seguridad) 
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Continuació figura 99. 

 

 

 

Foto 100: Procés d‟enderroc 

d‟un pòrtic de formigó armat 

(Demoliciones y su seguridad) 
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Foto 101: Procés d‟enderroc 

d‟un pòrtic de formigó armat 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

Foto 102: Procés d‟enderroc 
d‟un pòrtic de formigó armat 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

Foto 103: Procés d‟enderroc 

d‟un pòrtic de formigó armat 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 

Foto 104: Procés d‟enderroc 

d‟un pòrtic de formigó armat 

(Demoliciones y su seguridad) 
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En primer lloc s‟ha d‟aïllar l‟element dins del tram de l‟estructura de la que formava part. 

 

 

Foto 105: Procés d‟enderroc 

d‟un pòrtic de formigó armat 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 

Foto 106: Procés d‟enderroc 

d‟un pòrtic de formigó armat 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 107: Procés d‟enderroc d‟un pòrtic de formigó 

armat (Demoliciones y su seguridad) 
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Foto 108: Procés d‟enderroc d‟un pòrtic de formigó 

armat (Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 109: Procés d‟enderroc d‟un pòrtic de formigó 

armat (Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 110: Procés d‟enderroc d‟un pòrtic de formigó 

armat (Demoliciones y su seguridad) 
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Taula 2.8.4-1: Procés 

Deixar el pòrtic de formigó lliure dels forjats que es recolzin en el mateix i quan es tracti 

de pòrtics d‟una sola crugia s‟apuntalaran prèviament els seus pilars. 

Aquest mètode s‟ha d‟utilitzar (sense apuntalar la jàssera) per llums de fins a una 

longitud igual o menor que el doble de l‟altura dels pilars. 

S‟enderrocarà el formigó de la jàssera en els seus dos recolzaments junt als pilars 

sense tallar les barres d‟acer al mateix temps. Uns 20 centímetres en cada punt. 

Efectuar la mateixa operació en el centre de la seva superfície. 

Es tallaran les barres inferiors d‟acer amb el bufador en el centre de la jàssera però 

situant a l‟operari sempre per damunt de l‟element a enderrocar. En aquest punt s‟ha de 

fer notar la importància d‟acumular una certa quantitat de runa junt a les bases dels 

pilars perquè serveixin d‟amortidors en el moment en què ambdós trossos de la jàssera 

caiguin. 

 

En primer lloc es tallaran les barres inferiors i en últim lloc les barres superiors perquè 

aquestes últimes actuïn de frontisses durant el moment de caiguda així com també per evitar 

que l‟operari que les hagi de tallar no es trobi mai per sota de l‟element en el moment 

d‟iniciar la seva caiguda. 

Despreniment de la secció de la jàssera la seva longitud i de les armadures amb les que 

conti així com la disposició de les mateixes un cop tallats els ferros del centre els trossos 

resultants cauran en aquest moment o es mantindran horitzontals, sense necessitat 

d‟apuntalar-se, tal i com es demostra en les fotografies que s‟acompanyen. 

Amb aquest mètode o sistema s‟evita que l‟impacte que es produeix al caure l‟element pesat 

de formigó sigui excessiu i evitar així impactes o vibracions poc desitjables i aconsellables 

en la resta de l‟estructura. 

L‟enderroc d‟elements de formigó armat s‟han d‟aprofitar les armadures per dirigir la direcció 

de les seves bolcades i inclòs a vegades amortir la brusquedat de la caiguda dels mateixos. 
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Un cop enderrocada la jàssera es procedirà de manera similar amb els pilars que es 

subjectin amb cordes per dirigir la direcció de la seva caiguda. 

 

 

Foto 111: El pòrtic continua en 

l‟aire tot i no contar amb els 

recolzaments entremitjos 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 

 

Foto 112: Els pilars, hi ha cops, que no conten 

amb els solapaments corresponents en les seves 

armadures (Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 

Depenent de l‟altura dels mateixos el seu enderrocament es farà d‟una sola vegada o en dos 

meitats. 

L‟ordre de tall dels ferros que componen les armadures del formigó armat no serà mai 

arbitrari, s‟estudiarà la direcció desitjada de caiguda de l‟element, la quantitat de ferros que 

componen la seva armadura (després de la desaparició del formigó) i la situació dels 

mateixos dins de la secció del pilar. 



Aspectes de Prevenció de Riscos Laborals implicats en el procés d‟enderroc 145 

Depenent de la llum lliure de la jàssera la necessitat del seu apuntalament ens dirà la relació 

existent entre aquesta i l‟altura dels pilars on es recolza. Serà responsabilitat del director de 

l‟obra tot i que podem executar dita operació sense necessitat d‟apuntalar quan la meitat de 

llum lliure entre recolzaments sigui la mateixa o inferior a l‟altura dels pilars on es recolzi. 

I per contra haurem d‟apuntalar quan la seva longitud total sigui major que el doble de 

l‟altura dels pilars. 

Això ve condicionat per el radi màxim que descriu el tros de jàssera en el moment de la seva 

caiguda. 

L‟apuntalament d‟un element pesat (de formigó o un altre material) es retirarà per mitjà de 

cordes tirant des de la base de dits puntals i a una distància tal que els operaris no corrin 

perill algun. És interessant en el moment de retirar l‟apuntalament la possibilitat de protegir-

se de la projecció violenta d‟elements solts (casquets) que es poden produir. 

Els apuntalaments en tots els casos s‟efectuaran recolzant els puntals sobre dorments i 

sotaponts per aconseguir el repartiment de les càrregues. 

S‟ha de tenir present que en els enderrocs els mitjans auxiliars normalment són menys 

freqüents i abundants que en el procés constructiu. No intentem l‟absurd d‟establir normes o 

costums que obligarien a l‟ús de determinades formes de treball per el sol fet de semblar-

nos més segures, mentrestant amb altres més senzilles o de més fàcil ús i utilització podem 

aconseguir el mateix efecte. 

És per això per el que s‟ha de tenir en compte que si en els enderrocs no contem 

normalment amb grues torre o mitjans d‟elevació que ens permetin traslladar d‟una planta a 

una altra elements pesats, haurem d‟adequar-nos a les circumstàncies i dissenyar o definir 

la forma de treball de tal manera que sigui fàcil de portar a la pràctica sense menyscapte per 

ell de la seguretat dels operaris. 

Queda clar que en el procés de tot enderroc s‟haurà d‟utilitzar amb freqüència les bastides 

de mòduls en l‟interior de la mateixa per la facilitat de muntatge i desmuntatge que ens 

ofereixen com una estabilitat suficient per el treball a desenvolupar sobre els mateixos 

(martells pneumàtics, pics manuals, palanques, etc...). 

Aquesta mateixa solució ens evita o substitueix una altra possible fórmula consistent en la 

instal·lació de línees de vida en els que penjar els mosquetons dels cinturons de seguretat, 

el que ens porta a utilitzar mesures de protecció individuals en lloc de les col·lectives per tots 
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aquells casos en els que els operaris tinguin la necessitat de desplaçar-se per llocs on no es 

puguin instal·lar baranes de protecció. 

Hem de recordar que l‟ús o utilització d‟elements de protecció col·lectiva ha de tenir sempre 

prioritat sobre l‟ús dels equips de protecció individual segons sigui la més elemental filosofia 

de la seguretat. 

 

2.8.5. ENDERROC D’ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Quan l‟edificació a enderrocar compti amb una estructura metàl·lica el procés canvia 

notablement per diferents motius: 

- Els elements longitudinals en la gran majoria dels casos es recuperen en el seu estat 

original per una posterior utilització. 

 

 

Foto 113: Les bigues 

metàl·liques se solen recuperar 

completes en tota la seva 

longitud, el què implica una 

seguretat específica 

(www.devoconsa.es) 

 

 

Els elements es troben soldats de tal manera que la separació dels mateixos no es poden 

efectuar per fases o paulatinament com es definia en les de formigó armat. 

Així mateix s‟ha de diferenciar el tractament o forma d‟actuar entre els edificis de més de dos 

plantes i els d‟una sola. 

 

http://www.devoconsa.es/
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2.8.5.1. EDIFICIS DE MÉS DE DOS PLANTES 

Si ens referim a edificis de vaires plantes és fàcil que ens trobem amb dos possibilitats: que 

els pilars siguin metàl·lics o de formigó. 

En el primer cas les bigues o jàsseres ens les trobarem soldades als pilars, amb el que el tall 

s‟efectuarà mitjançant el bufador en els seus dos recolzaments, però al intentar recuperar 

l‟element en tota la seva longitud s‟haurà d‟utilitzar un sistema que ens permeti mantenir en 

l‟aire dit element per després d‟haver-lo separat dels seus recolzaments traslladar-lo suspès 

per l‟aire fins al lloc de l‟acopi. 

Per això, ens ve obligat l‟ús d‟una grua mòbil o auto-grua. 

Hi ha cops, si les bigues no conten amb una elevada longitud, es pot fer ús de tractels, que 

situats convenientment, ens poden facilitar la maniobra de descens, sense mètodes bruscos 

o violents que perjudiquin a l‟altre forjat al deixar caure dit element al buit. 

Aquesta solució només serà valida per aquells edificis que es trobin com a màxim amb dos 

altures, ja que del contrari, ens veurem obligats a carregar en excés els forjats, al tenir que 

anar depositant les bigues metàl·liques en l‟entremig inferior. 

En edificis de més de dos altures, l‟ús de grues mòbils o auto-grues és obligatori per poder 

descarregar les bigues retirades a la planta baixa. 

Quan l‟estructura de l‟edifici sigui mixta ens trobarem els elements horitzontals metàl·lics 

encastats en els caps dels pilars de formigó armat, o bé, encastats en els murs de càrrega. 

L‟operació en aquest cas és similar a la descrita anteriorment, només que amb la diferència 

del sistema a utilitzar per separar les bigues dels seus recolzaments o encastaments. 

Quan els extrems de les bigues metàl·liques es trobin encastats en murs mitjaners, es 

tallaran amb bufador dits elements junt als paraments per evitar la formació de forats 

“estranys” en dits murs, així com vibracions perilloses. 

Després del tall de les bigues junt a les mitjaneres s‟hauran de cegar els forats, o com a 

mínim encloure amb morter de ciment la secció del perfil metàl·lic que quedi vista per evitar 

l‟oxidació del mateix. 

En tots els casos, abans de començar a separar les bigues dels seus recolzaments, es 

subjectarà aquesta biga amb eslingues (de cable d‟acer trenat) per a garantir la suspensió 

de la mateixa després de la desaparició dels seus encastaments i recolzaments. 
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2.8.5.2. EDIFICIS D‟UNA SOLA PLANTA 

Existeix un altre cas, també molt freqüent, d‟estructures metàl·liques que se‟ns presenta en 

les naus industrials. 

El procediment a seguir per a l‟enderroc d‟aquest tipus de construccions, és diferent i 

requereix un tractament diferent. 

En el cas de contar amb encavallades metàl·liques que formen cobertes a dos aigües (que 

són les més freqüents), s‟ha de demostrar primer les plaques que formen la coberta, com en 

qualsevol altre cas, però fent notar la següent observació: 

Quan les plaques siguin de fibrociment, s‟instal·laran abans de les mateixes dos solucions a 

escollir: 

 Passadissos formats per taules de fusta unides entre sí fins a crear un ample mínim 

de 60 centímetres degudament ancorades per evitar el seu lliscament al llarg de tots 

els faldons. 

 Línea de vida d‟acer al llarg de les crestalleres de la coberta, on poder lliscar els 

mosquetons dels cinturons de seguretat anti-caigudes de la classe C, per als 

desplaçaments per els faldons. 

Tornant a recordar el principi més fonamental de la seguretat, és preferible adoptar la 

primera de les dos solucions, per tenir preferència sempre les mesures de seguretat 

col·lectives, en front a les individuals. 

En el cas de contar amb material de cobriment de la coberta de xapes metàl·liques, podrem 

substituir la solució dels passadissos per la de calçat antilliscant per tots els operaris i l‟ús de 

cinturons de seguretat de la classe A, ja que aquest tipus de plaques ofereixen més 

seguretat que les anteriors, amb respecte al perill de trencar-se amb el pes d‟una persona. 

Un cop eliminades o retirades les plaques de la coberta, procedirem a l‟ instal·lació dels 

corresponents mòduls de bastides des de l‟interior de la construcció fins aconseguir un pla 

de treball per damunt del punt de recolzament de les citades encavallades. 

A partir d‟aquest moment podrem començar a enderrocar els elements metàl·lics que formen 

aquesta estructura. 
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Taula 2.8.5.2-1: Procés d‟enderroc d‟elements metàl·lics 

 

Tallarem (sempre amb bufador) les unions en els recolzaments de la primera 

encavallada, deixant-los de tal forma que es faciliti la bolcada de la mateixa cap el 

costat que ens interessi i que hàgim previst per això. En aquest cas, sempre serà cap a 

l‟exterior de la construcció. 

S‟instal·laran les corresponents eslingues (sempre de cable d‟acer trenat) per la 

sustentació de l‟encavallada i descens de la mateixa cap al terra, per mitjà d‟una auto-

grua. 

Tall (amb bufador) de les corretges horitzontals que uneixen dos encavallades 

consecutives. Aquestes corretges junt a les seves unions amb la segona encavallada. 

Descens de l‟encavallada fins al terra amb auto-grua. 

Un cop es trobi l‟encavallada completament recolzada sobre el paviment se li retiraran 

les corretges, també amb bufador, per poder-les aconseguir quasi amb el total de la 

seva longitud. 

Aquesta operació evita un excessiu nombre d‟operacions sobre la bastida, al poder 

retirar les corretges un cop es trobi l‟element sobre el sòl. 

A continuació i des de la bastida, es tallaran les corretges de la següent encavallada de 

la mateixa forma que s‟ha descrit fins ara, per a prosseguir amb l‟operació fins al final 

de la nau. 

Finalment podrem retirar les bigues centradores o d‟ arriostrament que ens trobem unint 

els “caps” dels pilars. En aquests casos també ens auxiliarem de grua mòbil per al 

descens d‟aquestes. 

 

Com podem comprovar, quan estem enderrocant o demolint elements metàl·lics no hem de 

permetre que aquests caiguin al terra per gravetat per ser aquest un sistema que ofereix 

greus riscos al mateix temps que destrueix o deforma la configuració inicial dels mateixos. 

S‟ha de fer notar la importància d‟eliminar abans de tot aquest procés les unions que ens 

trobem normalment entre els tancaments de fàbrica de maó (murs de tancament exterior) i 

els elements metàl·lics per facilitar el desenganxament dels mateixos així com la seguretat 

dels moviments amb els mitjans d‟elevació i transports mecànics. 
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2.8.6. ENDERROC DE FONAMENTS 

No és normal que en un enderroc s‟arribi fins al procés d‟enderroc dels fonaments de 

l‟edificació però arribat a aquest cas s‟han de tenir en compte algunes observacions. 

 

Foto 114: Atenció especial a aquest apartat. 

Les mitjaneres no han de quedar mai així 

(www.devoconsa.com) 

 

 

Primer, quan el fonament veí es troba en la mateixa profunditat que la nostra no hem 

d‟oblidar el bulb de reaccions que es produeix sota de tota la sabata, el que ens obliga a 

cuidar el desallotjament dels terrenys adjunts. 

Figura 115: Detall de fonaments (Demoliciones y su seguridad) 

http://www.devoconsa.com/
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Figura 116: Detall de contraforts (Demoliciones y su seguridad) 

 

És per això pel que es procedirà a aquesta excavació mitjançant el sistema de “batatxes” 

però en aquest cas s‟hauran preestablert sistemes constructius alternatius que substitueixen 

en la seva funció al terreny que retirem, per el que llavors estem parlant del procés normal 

d‟excavació de terrenys per a l‟execució dels fonaments. 

Segon, però, també se‟ns pot presentar aquesta situació en el cas de trobar-nos amb 

desnivells tals que el pla de recolzament dels fonaments veïns es trobi per damunt dels 

nostres. 

 

 

 

 

Foto 117: L‟excavació de fonaments en aquestes 

condicions és aconsellable aplaçar-la fins el 

moment en què es vagi a executar els fonaments de 

la nova edificació (www.lanación.com) 

 

 

http://www.lanación.com/
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Llavors haurem d‟adoptar mesures tals que permetin mantenir els terrenys amb la mateixa 

consistència que tenien abans de la nostra intervenció. 

Essent així, se‟ns presentaran circumstàncies per les que certs murs de contenció no 

s‟hauran d‟enderrocar a partir de certs nivells per no fer desaparèixer el recolzament que 

estan prestant als fonaments dels veïns. 

Aquests casos normalment no s‟arriben a detectar fins que ens trobem prop d‟ells, per el que 

l‟ordre o el dictamen que impedeixi l‟enderroc dels mateixos es donarà a peu d‟obra i en el 

moment oportú. 

 

 

 

Figura 118: Detall de descalç de fonaments entre mitgeres (Demoliciones y su seguridad) 
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Amb respecte a la decisió d‟efectuar o no l‟enderroc al complert al presentar-se un cas 

d‟aquesta naturalesa queda patent la necessitat de dissenyar recolzaments alternatius que 

absorbeixin les empentes que es sol·licitin. 

Sempre el terreny ens indicarà el factor de perill o les mesures de seguretat a adoptar en 

aquests casos. 

En els enderrocs de fonaments podem trobar-nos amb restes arqueològiques, pous cecs, 

coves, etc., que sempre produiran sorpreses amb les que s‟ha de contar i intentar preveure, 

sol·licitant o recopilant tota la informació possible sobre el lloc. 

 

2.8.7. ENDERROCS AMB EXPLOSIUS 

Dins de les atribucions amb les que contem els arquitectes tècnics no estan incloses les de 

projectar, dirigir o executar obres d‟enderroc en les que s‟hagi d‟utilitzar explosius. 

Per això sempre és necessària la intervenció d‟un facultatiu de mines, amb el consegüent 

recolzament o col·laboració de tècnics qualificats tals com artificiers i demés especialistes en 

el tema. 

Només podríem actuar en el que a les mesures de seguretat es refereix però de qualsevol 

forma també en aquests casos han d‟intervenir les forces de l‟ordre públic o la seguretat de 

l‟Estat per assegurar i garantir dites mesures de seguretat, essent aquests cossos els que 

dictaminin i dirigeixin aquestes precaucions, o mesures de seguretat. 

Aquest sistema d‟enderrocs requereix unes condicions especials per a l‟edifici a enderrocar. 

L‟edifici ha d‟estar aïllat i preferiblement allunyat d‟altres, del contrari, requerirà un estudi i 

precaucions especials per assegurar el control de l‟explosió de tal manera que no afecti als 

edificis o construccions veïnes. 

Un altre sistema d‟enderrocs que presenta greus situacions de perill és el que utilitza una 

bola d‟acer suspesa d‟un cable que es dirigeix des d‟una màquina especial per això però 

aquest sistema està en desús per el perill que resulta de la seva utilització. 
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2.8.8. RECOMANACIONS PER A L’EXECUCIÓ 

S‟apuntalen sempre els voladissos existents independentment del tipus d‟estructura de la 

que es tracti. Aquests apuntalaments mai es retiraran fins després de l‟enderroc dels 

mateixos. 

Quan se tracti d‟estructures de formigó armat es procurarà que els elements verticals tals 

com pilars s‟enderroquin formant peces de fins a 2 metres de longitud com a màxim quan es 

facin caure bruscament damunt dels forjats. 

No s‟enderrocaran mai els pòrtics complerts al mateix temps. 

L‟enderroc d‟aquests s‟efectuarà de tal manera que la caiguda dels mateixos sobre els 

forjats sigui sempre cap a l‟interior de l‟obra i mai tirant-los per l‟exterior de les façanes. 

Un cop enderrocats es torçaran el necessari fins a aconseguir trossos de mesures 

assequibles a la maquinaria a utilitzar tant per a la seva càrrega com per al seu transport. 

En l‟enderroc d‟elements resistents horitzontals (bigues, biguetes, jàsseres, etc.) es 

prendran les següents precaucions: 

 

De fusta: 

 Depenent de l‟estat de les mitjaneres on es trobin encastades, es tallaran amb serres 

per no provocar forats o vibracions en aquesta mitjanera que la debilitarien. 

 

 

 

Foto 119: Biga que no podria ser 

aprofitada (www.blogspot.com) 

 

 

 

http://www.blogspot.com/
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 Segons l‟estat en què es trobin les mitjaneres amb els edificis annexes, haurem que 

designar quines biguetes o inclòs jàsseres haurem de deixar perquè serveixin 

d‟apuntalament entre ambdós en aquells casos en els que les mitjaneres siguin 

paral·leles entre sí i les separi només una crugia. Designarem aquelles que millor 

aspecte ofereixin en el que fa a la seva conservació així com la situació de les 

mateixes. 

Aquesta mesura ens evitarà l‟ instal·lació de posteriors apuntalaments. 

 

De formigó o ferro 

- Es tallaran juntament als seus encastaments. 

El tall dels dos extrems no ha d‟efectuar-se mai al mateix temps per evitar la caiguda brusca 

de la mateixa sobre el forjat immediat inferior quan es tracti de biguetes. 

- Quan es tracti de jàsseres, s‟enderrocarà prèviament el formigó de la mateixa començant 

sempre en els seus extrems (encastaments) i a continuació en el centre de la seva llum. 

L‟apuntalarem convenientment abans de començar a enderrocar quan la seva longitud sigui 

superior al doble de l‟altura dels pilars on es recolzi. 

Les jàsseres o cèrcols no s‟enderrocaran mai fins haver enderrocat anteriorment els panys 

de forjats que concorrin en tals elements. 

Al finalitzar l‟enderroc (sense incloure el dels fonaments) es procedirà al ballat del solar, amb 

tancament de fàbrica de blocs o maons rebuts amb pasta de guix, instal·lació en el mateix 

d‟una porta d‟accés i execució de solera de formigó en massa de 10 centímetres de gruix 

amb formigó de 100 kp/cm2 per provocar les pendents necessàries que serveixin per 

evacuar l‟aigua de pluja cap a l‟exterior d‟aquest solar. 

Quan el solar compti amb grans dimensions aquesta solera es podrà executar només en el 

perímetre del mateix de tal manera que serveixi per allunyar l‟aigua de la pluja de les 

mitjaneres existents amb una franja de 2 metres com a mínim d‟ample. 
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2.8.9. RECOMENACIONS PER A LA PREVENCIÓ 

 Protegir tots els forats de les vores de forjats després de la immediata retirada de les 

seves respectives proteccions. 

 Protegir els forats oberts en els forjats per a l‟abocament de runes. 

 Senyalitzar la zona d‟abocament de les runes en la planta baixa. 

 No tirar runa a través de la caixa d‟escala. 

 No retirar mai la barana original de l‟escala. 

 Mantenir neta l‟escala de runes. 

 Procurar evitar l‟ús de les escales de mà. 

 Per els forats oberts per a l‟abocament de runes no tirar mai elements de gran 

longitud que puguin rebotar en les plantes inferiors, el que provocaria accidents. 

 Subjectar adequadament i d‟una manera estable el final del conducte d‟evacuació de 

runes prefabricades abans d‟arribar al contenidor de les mateixes. 

 El final del conducte haurà de quedar sempre per sota de la línia que marqui el 

màxim nivell del contenidor de runes. 

 Instal·lar un plàstic o lona sobre el contenidor de runes per evitar la propagació de 

pols en cada abocament. 

 Durant els treballs de càrrega per mitjà de maquinària es prohibirà l‟accés de 

persones en el seu radi d‟acció. 

 Quan el volum de runes arribi a una altura superior a un metre la maquinaria no 

circularà sobre les mateixes. 

 Totes les mitjaneres que quedin desprotegides (a l‟ intempèrie) al finalitzar l‟enderroc, 

hauran d‟enlluir-se amb morter de ciment depenent del temps que triguin a trobar-se 

descobertes per evitar la reclamació corresponent per part del seu propietari en cas 

de produir-se filtracions per aigua de pluja. 
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Foto 120: S‟ha de senyalitzar 

físicament la zona de treball de la 

maquinaria (www.symetra.es) 

 

 

 

 

Foto 121: Recuperació de cable 

d‟acer partit per tracció i no 

haver previst un segon cable per 

a la seva recuperació 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 Tots els elements que es van retirar abans de començar l‟enderroc del mobiliari urbà, 

es tornaran a instal·lar en els seus respectius llocs i en cas de que això no fos 

possible contactar amb les autoritats corresponents per advertir de la situació. 

 Tots els apuntalaments que s‟instal·lin hauran de recolzar-se sempre sobre dorments 

tant en el recolzament inferior com en el superior i depenent del temps que es pugui 

preveure de la seva permanència, hem d‟oblidar-nos d‟utilitzar fusta i utilitzar 

elements de ferro o formigó. 

 Reparar les juntes que quedin obertes en les antigues unions de la coberta per evitar 

possibles filtracions d‟aigua de pluja en l‟edifici veí. 

 L‟excavació necessària per a l‟enderroc dels fonaments haurà de practicar-se amb 

especial atenció en els casos en que ens trobem junt a mitjaneres; en aquests casos 

es realitzaran per bancades o batatxes per evitar l‟ensorrament de l‟edifici adjacent. 

http://www.symetra.es/
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Foto 122: No s‟ha de practicar el 

buidat complert del solar quan 

existeixen edificacions veïnes 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

En el projecte hem d‟indicar sempre amb total claredat si s‟inclou o no l‟enderroc dels 

fonaments de l‟edifici, i en cas afirmatiu haurem d‟especificar tant els amidaments com el 

seu pressupost corresponent. 

 En dies de pluja evitar l‟acumulació excessiva de runes en els forjats per augmentar 

el pes dels mateixos al estar mullats. 

 En dies de pluja procurar que els elements que quedin sense enderrocar per 

complert no quedin exposats a la pluja de tal manera que aquesta pugui arribar a 

perjudicar-les tant que inclòs arribi a perillar la seva estabilitat o consolidació. 

Una manera de protegir aquests elements, consisteix en cobrir-los amb plàstics o lones 

col·locades sobre els mateixos i procurant al mateix temps que existeixi una fàcil evacuació 

de l‟aigua de pluja en els punts crítics. 

La represa dels treballs després de la pluja ha d‟efectuar-se amb total precaució desconfiant 

de tots els elements que hagin estat exposats a aquest fenomen. 

Les fustes, morters, terres, forjats, reomplerts, etc., es poden veure afectats negativament 

per l‟efecte de la humitat. 

 No existeix manera de mesurar o calcular el pes de les runes ja que la seva densitat i 

homogeneïtat és quasi incalculable, per això només podem basar-nos a l‟experiència 

de cadascú i a l‟estat de conservació del forjat on l‟estem dipositant. 

 La millor solució per això consisteix en no acumular-lo en els forjats. 

 Els forats de pas que faci falta obrir per facilitar els itineraris o zones de pas en una 

mateixa planta no hauran de quedar amb ressalts en la part inferior i hauran de tenir 
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com a mínim 70 centímetres d‟amplada i 2 metres d‟altura lliure. En cas necessari 

s‟estintolaran. 

 

 

 

Figura 123: Forats de pas, 

mesures mínimes (Demoliciones 

y su seguridad) 

 

 

 

 

 Mai s‟efectuaran treballs manuals per sota del nivell de l‟operari que els realitzi així 

com tampoc per damunt de l‟estatura del propi operari. 

 No oblidarem mai el sol·licitar a l‟empresa d‟enderrocs una copia de la contractació 

de la pòlissa d‟assegurança de responsabilitat civil per un import total que pugui 

cobrir els danys que estimem oportuns en cada cas. 

 

 

 

Foto 124: Els forats de pas hauran de 

contar amb unes dimensions mínimes 

(www.serv6.com) 

 

 

 

http://www.serv6.com/
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2.8.10. RECOMANACIONS PER AL DIAGNÒSTIC 

 Diagnòstic sintomatològic. 

 Estudiar o investigar les causes de la patologia. 

 Comprovar les caigudes abans de l‟enderroc. 

 Fer un seguiment oportú en les esquerdes o fissures trobades. 

 Fer ús dels testimonis per al seguiment de les mateixes. 

 Realitzar quantes cates creiem necessàries, tant per a conèixer la constitució d‟un 

element com per a conèixer el seu estat de conservació. 

 Estudiar amb determinació la tipologia de l‟estructura, les seves seccions i disposició 

en l‟obra. 

 Comprovar o estudiar la possibilitat de que l‟edifici en qüestió es trobi recolzat en els 

adjacents. 

 Mai s‟haurien d‟enderrocar les mitjaneres que es trobin compartides. 

 Hi ha cops que s‟haurà de conservar la façana per imperatius artístics o culturals, el 

que ens porta a la necessitat d‟un apuntalament per a la seva consolidació posterior. 

Aquest apuntalament haurà de practicar-se sempre amb elements metàl·lics 

(bastides modulars) per necessitar aquests un menor percentatge de trencaments en 

la mateixa i al mateix temps els recolzaments es realitzaran amb més repartiment i 

distribució sobre la mateixa. 

En estructures de fusta amb molta antiguitat s‟ha d‟observar l‟estat de les mateixes abans de 

començar l‟enderroc. 

 

2.8.11. MAQUINÀRIA D’ENDERROCS 

La maquinaria més usual en tot procés d‟enderroc és: 

 Compressor per a donar servei als martells pneumàtics. La seva idònia ubicació és 

sempre en l‟exterior de l‟obra, per a que entre altres motius, l‟escapament dels gasos 

de combustió es produeixi a l‟aire lliure. 
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Foto 125: El compressor s‟ha d‟instal·lar sempre a 

l‟aire lliure (www.comprarherramientas.com) 

 

 

 

 Pala carregadora sobre pneumàtics per a la càrrega de runes. 

 

 

 

Foto 126: Pala carregadora 

(www.maquinaspereyra.com) 

 

 

 

 Mini carregadora. 

 

 

Foto 127: Mini carregadora (www.seruman.es) 

 

 

http://www.comprarherramientas.com/
http://www.maquinaspereyra.com/
http://www.seruman.es/
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 Retroexcavadora sobre pneumàtics o erugues tant per a l‟enderroc com per a la 

càrrega de runa. 

Foto 128: Retroexcavadora sobre pneumàtics (www.europa-maquinaria.com) 

 Màquina especial de “boca prensora”. 

 Camió bolquet de varies capacitats. 

 

 

Foto 129: Camió bolquet 

(www.carrozadosrojo.com) 

 

 

 Camió porta contenidors. 

 

 

 

Foto 130: Camió porta contenidors 

(www.esmagatzemdespla.com) 

 

 

http://www.europa-maquinaria.com/
http://www.carrozadosrojo.com/
http://www.esmagatzemdespla.com/
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 Martells pneumàtics o elèctrics. 

 

Foto 131: Martell pneumàtic (www.chamucerocompresores.com) 

 

 

 

 Foto 132: Martell elèctric (www.serviam.es) 

 Martells pneumàtics sobre rodes. 

 

 

Foto 133: Martell pneumàtic sobre rodes 

(www.pkmn.es) 

 

 

 

 Equips de bufadors per al tall d‟elements metàl·lics. 

 Serres mecàniques per a fustes. 

 

 

 

Foto 134: Serra mecànica (www.tyrolit.es) 

 

 

http://www.chamucerocompresores.com/
http://www.serviam.es/
http://www.pkmn.es/
http://www.tyrolit.es/
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 Grup electrogen tot i que no sempre és necessari, ja que tot i que hi ha zones sense 

il·luminació natural ràpidament podem aconseguir que la tingui practicant qualsevol 

forat en el lloc més idoni. 

 

Foto 135: Grup electrogen (www.acomybombas.com) 

 

 

 Instal·lació de tractels o politges per a la retirada en vertical d‟elements pesats. 

 

 

Foto 136: Tractel (www.bricolandia.es) 

 

 

 

 Auto grua. 

 

 

Foto 137 i 138: Auto grua (www.arqhys.com; 

www.jmcprl.net) 

http://www.acomybombas.com/
http://www.bricolandia.es/
http://www.arqhys.com/
http://www.jmcprl.net/
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Respecte a l‟ús de la maquinaria descrita es poden enumerar les següents mesures de 

precaució: 

 Les maniobres de qualsevol tipus de vehicle han de realitzar-se quan no existeixi cap 

persona en el radi d‟acció d‟elles ni en el seu pas o itinerari. 

 Estaran previstes de les seves corresponents cabines de seguretat i senyals 

acústiques d‟alarma per a les maniobres de marxa enrere. 

 Les maquines retroexcavadores no atacaran amb el seu braç elements o punts 

situats a més alçada que la màxima del seu propi braç estès. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139: Utilització retroexcavadora (Demoliciones y su seguridad) 

 Cap tipus de maquinaria ha de circular ni treballar sobre munts de runes que arribin a 

una altura superior a 1 metre per evitar possibles bolcades, atrapaments dels 

pneumàtics o caiguda dels tancaments laterals per sobrepressió de la massa de 

runes degut al pes de la pròpia màquina. 

Cap maquina haurà de carregar en les seves respectives pales o culleres elements 

longitudinals les mesures dels quals superin la menor dimensió de la pròpia cullera per evitar 

moviments estranys de dits elements o caigudes imprevistes dels mateixos, en els 

processos de càrrega o arrossegada tals com: bigues, trossos d‟armadures, elements de 

fusteria de fusta o metàl·lica, etc. 
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Figura 140: Pla de treball de maquinaria (Demoliciones y su seguridad) 

 

Controlar el menor nombre possible de maniobres de la pala carregadora en els processos 

de càrrega o remolc de runes així com la idoneïtat del seu itinerari. 

La maquinaria de ma (martells pneumàtics, bufadors, serres mecàniques, etc.) s‟utilitzaran 

sempre sobre bastides o castellets amb les seves respectives proteccions i mesures de 

seguretat. 

La seva distribució en obra s‟efectuarà sempre a través de les escales del propi edifici o les 

provisionals instal·lades per a tal finalitat, però mai a través de les escales de mà. 

Quan s‟utilitzi maquinaria per a enderrocar elements per tracció amb ajuda de cables, 

aquests seran d‟acer i la longitud dels mateixos sempre serà major que l‟altura de l‟element 

a enderrocar. 

Es preveurà la possible ruptura del cable alçant-lo amb un altre que ens permeti recuperar-lo 

des de fora de la zona de perill. 
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Quan un element no hagi caigut en la seva totalitat després de l‟operació d‟enderroc no es 

permetrà el pas de persones a la zona de perill ni es deixarà l‟element en aquesta situació 

per la jornada de treball següent. 

 

 

 

Foto 141: Enderroc per tracció 

de cable trenat d‟acer 

(Demoliciones y su seguridad) 

 

 

 

 

2.8.12. RUNES 

Procurarem no barrejar amb la runa procedent dels enderrocs de fàbriques i murs aquells 

elements que per la seva longitud vagin a produir moments de perill en la càrrega o 

arrossegada dels mateixos. 

Per això es seleccionaran abans de la càrrega dels mateixos classificant aquells elements 

que posseeixin una esveltesa o longitud tal que obligui a això. La classificació s‟efectuarà a 

mà. 

Es recarregaran amb aigua abans de ser carregats en el camió per a la seva retirada i quan 

la formació de pols així ho exigeixi. 
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Foto 142: Operació re regat de 

runes de fàcil execució 

(www.bp.blogspot.com) 

 

 

 

En el cas de trobar-nos amb enderrocs d‟estructures de formigó armat haurem de tenir en 

compte la necessitat de tallar totes les barres d‟acer que es trobin retorçades i barrejades 

amb la resta de runes, per evitar entrebancs i enredades que puguin provocar 

despreniments inesperats de casquets i inclòs l‟efecte “làtigo” que pugui provocar 

llançaments forts dels mateixos al ser retirats amb brusquedat per la maquinaria, el que pot 

suposar grans riscos d‟accidents. 

En el camió de transport, no sobresortiran més enllà dels tancaments laterals del mateix que 

a la vegada disposarà d‟una lona o un tendal que eviti la propagació de la pols al llarg del 

recorregut fins a l‟abocador. 

La retirada de la runa ha d‟organitzar-se de tal manera que no provoqui grans acumulacions 

del mateix dins de l‟obra. Això redueix l‟accés a la mateixa, la maniobrada de la maquinaria i 

les zones de pas normals. 

L‟entrada i sortida de vehicles a l‟obra ha d‟estar ajudada per personal de a peu tant per a la 

seguretat dels vianants, com per la del transit rodat de la via pública. 

Quan hi hagi la necessitat d‟efectuar les maniobres de càrrega de runa en la via pública o el 

camió es trobi en ella durant el procés de càrrega, s‟hauran d‟acotar els espais necessaris 

amb les consegüents mesures de protecció i inclòs tallar els accessos a la mateixa tant al 

transit rodat com als vianants. 

En cas d‟estar enderrocant un edifici en el què s‟albergués o desenvolupés qualsevol 

activitat per la que es manipularan productes no biodegradables o productes químics 

perillosos, clíniques o hospitals, les runes han de ser tractades convenientment i inclòs 

http://www.bp.blogspot.com/
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aïllar-les previ avís a les Autoritats Sanitàries (depenent de la importància) abans de la seva 

retirada amb la resta dels materials propis dels enderrocs constructius. 

És important fer notar la legislació existent respecte al abocament i/o reciclatge de runes 

amb els que conta Catalunya ja que conten amb el Decret 201/1994 de 26 de juliol (7.12), 

per el que es regula el tractament de les runes derivats tant de les obres de nova 

construcció com dels procedents de les obres d‟enderroc. Publicat en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

2.8.13. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Bastides metàl·liques de mòduls. 

Puntals metàl·lics. 

Eslingues de cable trenat d‟acer. 

Proteccions horitzontals (baranes). 

Tanca de tancament en planta baixa. 

Campana d‟avís o emergència. 

Visera protectora. 

Apuntalaments. 

Estintolaments. 

Xarxes amb suports tipus orca. 

Plàstics i lones antipols. 

Taulons de senyalització. 

Taulons per al tapat de forats. 

Cable salva vides per a cinturó de seguretat. 

Taulons per a formació de passadissos. 

Senyalització de transit. 



Aspectes de Prevenció de Riscos Laborals implicats en el procés d‟enderroc 170 

Il·luminació nocturna de tancat exterior. 

 

2.8.14. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Casc protector. 

Cinturó de seguretat classe “A”. 

Cinturó de seguretat classe “B”. 

Cinturó de seguretat classe “C”. 

Calçat d‟anti-vibració. 

Calçat antilliscant. 

Guants de lona. 

Mascareta antipols. 

Auriculars. 

Cinturó antivibrador. 

Ulleres antiprojeccions. 
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3. CONCLUSIONS 

Observem al llarg de tot el treball, les diferents tipologies d‟enderroc que podem trobar en 

l‟àmbit de la construcció, tant enderrocs totals, parcials, les rehabilitacions, els enderrocs 

manuals, els mecànics amb diferents tipus d‟equips, els enderrocs amb explosius, els 

realitzats amb bola, els enderrocs amb elements diamantats, els enderrocs amb ciments 

expansius, el de trenca barreres hidràulic, els de llança tèrmica, els hidro enderrocs, el 

realitzats amb grups criogènics o amb làser, els enderrocs per empenta o tracció amb 

diferents tipologies de maquinàries (com les prolongadores o arietes, els cables o els 

empenyedors hidràulics), els enderrocs per fragmentació (amb martells, enderrocadores o 

cisalles) i els enderrocs per impacte. 

Tots i cada un d‟aquests enderrocs van lligats amb la seguretat, aplicant a cada tipologia, 

una seguretat concreta i organitzada per a garantir la seguretat dels treballadors, i de 

l‟estructura a enderrocar en sí. 

Cal seguir un ordre a l‟hora d‟enderrocar, i per això és important realitzar un estudi exhaustiu 

de cada edifici, ja que cada enderroc és completament diferent, i per tant, tindrà una 

seguretat ajustada a la seva tipologia. 

També s‟ha de tenir en compte, no només la seguretat en cada tipologia d‟enderroc, sinó la 

seguretat basant-se en el tipus de material a enderrocar (ja sigui un forjat, una estructura 

metàl·lica, o de fonaments, entre altres). 
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6. ANNEXOS 

6.1. AMIDAMENTS 

Per a una correcta redacció del projecte d‟enderroc d‟un immoble sempre haurem d‟establir 

un ordre concret d‟acord amb els treballs a realitzar, seguint un ordre cronològic, amb els 

capítols i partides corresponents. 

L‟ordre correcte serà el següent: 

1. Apuntalaments i estintolaments. 

2. Tall del subministre de les instal·lacions. 

3. Proteccions col·lectives. 

4. Evacuació de runes. 

5. Retirada d‟elements reutilitzables. 

6. Enderrocs de les unitats d‟obra. 

7. Enderroc o excavació de fonaments. 

8. Neteja i adequació del solar. 
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CAPÍTOL 1. APUNTALAMENTS I ESTINTOLAMENTS 

1.01. Ut. De puntal metàl·lic de 5,00 metres. 

Subministrament de puntal metàl·lic telescòpic de 5,00 metres de longitud i de fins a 

1.500 kg de resistència. 

1.02. Ut. Puntal metàl·lic de 3,00 metres. 

Subministre de puntal metàl·lic telescòpic de 3,00 metres de longitud, i de fins a 

3.000 kg de resistència. 

1.03. Ut. Mòdul de bastida metàl·lica. 

Subministre de mòdul de bastida metàl·lica formada per elements metàl·lics 

desmuntables, aspes de rigidització i peces especials per a la unió o empalmes de 

diferents entre sí, inclòs part proporcional de passarel·les de treball metàl·liques, de 

0,60 metres d‟ample com a mínim per encaixar en els mateixos. De fins a 3,00 

metres de longitud. 

1.04. Ml. De tauló de fusta. 

Subministrament de tauló de fusta de pi sense nusos o com a mínim amb un màxim 

de fins a un 15% d‟ells però que en cap cas hauran de ser passants des d‟una cara a 

una altra del tauló en escairades de 12 x 6 centímetres com a mínim i de diferents 

longituds. 

1.05. Ut. Ferramentes metàl·liques. 

Subministre de ferramentes metàl·liques per a ancoratges de peces especials de 

bastides metàl·liques. 

1.06. Ut. Passarel·la metàl·lica de bastida. 

Subministrament de passarel·la metàl·lica per a bastida de 0,60 metres d‟ample com 

a mínim i ancoratges extrems per mitjà de pestanyes del mateix material. De fins a 

3,00 metres de longitud. 
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CAPÍTOL 2. TALL DEL SUBMINISTRAMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

2.01 P.a. Tall del subministrament elèctric. 

Mà d‟obra i material necessari per al tall del subministrament elèctric en l‟escomesa 

domiciliaria per personal especialitzat previ avís a la companyia subministradora. 

2.02 P.a. Tall del subministrament de l’aigua potable. 

Mà d‟obra i material necessari per al tall del subministrament d‟aigua potable en 

l‟escomesa domiciliaria, per personal especialitzat, inclòs la previsió per a la 

connexió d‟un punt de servei. 

2.03 P.a. Tall del subministrament de gas. 

Mà d‟obra i material necessari per al tall del subministrament de gas, en l‟escomesa 

domiciliaria per personal especialitzat previ avís a la companyia subministradora. 

2.04 P.a. Tall de l’escomesa de la xarxa de sanejament. 

Mà d‟obra i material necessari per a l‟anul·lació en la seva escomesa de la xarxa de 

sanejament per evitar sortides de rosegadors, paràsits i males olors. 

2.05 P.a. Retirada de parallamps. 

Mà d‟obra i material necessari per a la retirada del parallamps de la coberta per 

personal especialitzat i retirada a abocador. 

2.06 P.a. Tall de l’escomesa de telefònica. 

Mà d‟obra especialitzada i material necessari per al tall en la seva escomesa 

domiciliaria del servei de telefonia previ avís a la corresponent companyia 

subministradora. 

2.07 P.a. Tall d’instal·lacions especials. 

Mà d‟obra i material necessari per al tall d‟instal·lacions especials segons detall. 

2.08 P.a. Retirada d’estesos aeris. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a la retirada d‟estesos aeris o subjectes en 

paraments, inclòs la seva nova instal·lació provisional en postes de fustes clavats en 

el terreny de fins a 10 m.l. d‟altura. 

2.09 P.a. Retirada de semàfors i/o faroles. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a la retirada de semàfors i/o faroles, inclòs la seva 

ubicació provisional durant l‟enderroc i nova instal·lació al final de la mateixa. 

2.10 P.a. Retirada de mobiliari urbà. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a la retirada del mobiliari urbà existent (segons 

detall), inclòs la seva nova ubicació al final de l‟enderroc en el seu lloc d‟origen. 

2.11 P.a. Protecció o retirada de plantes. 

Mà d‟obra especialitzada i eines necessàries per a la protecció o retirada de plantes 

o elements vegetals, inclòs la seva nova ubicació en lloc apropiat. 
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2.12 Ud. Instal·lació d’una toma d’aigua. 

Subministrament i instal·lació de punt per a toma d‟aigua, inclòs aixeta amb ràcord 

per a connexió de mànega de goma. 
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CAPÍTOL 3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

3.01. Ut. Suport tipus orca per a xarxa vertical. 

Subministrament i col·locació de suport tipus orca per a xarxa vertical de fins a 8,00 

metres d‟altura en secció quadrada de 80 x 80 x 4 mil·límetres d‟un sol tram 

rigiditzador d‟angle i tramo horitzontal de 2,00 metres de longitud com a màxim. 

Inclòs argolles per al pas de la corda. 

3.02. Pany de xarxa. 

Subministrament i col·locació de pany de xarxa amb el segell “AENOR”, i etiquetat 

del fabricant cosit en la pròpia xarxa segons. De malla de xarxa no superior a 10 x 10 

centímetres i de 8 x 6 metres de mesures totals del pany. Fabricada amb fibra de 

poliamida d‟alta tenacitat de 50.000 dtex com a mínim. Inclòs part proporcional de 

corda perimetral sense nusos de 10 mil·límetres de diàmetre fabricada amb el mateix 

tipus de fibra que la pròpia xarxa. 

3.03. M.l. Barana metàl·lica. 

Subministrament i col·locació de barana metàl·lica de fins a 1,10 metres d‟altura 

resistent en proteccions col·lectives amb tres elements horitzontals. 

3.04. M2. Tauló de tapat de forats horitzontals. 

Subministrament i col·locació de tauló planer per al tapat de forats horitzontals 

resistent. 

3.05. Formació de passadís túnel. 

Mà d‟obra i material necessari per a la construcció de passadís túnel en l‟entrada de 

l‟obra amb puntals metàl·lics i taulons de fusta per seguretat del personal de l‟obra i 

vianants, segons especificacions. 

3.06. P.a. Senyalització en exteriors. 

Mà d‟obra i material necessari per a la senyalització de perill en exteriors, segons 

especificacions. 

3.07. M.l. Tanca protectora en el carrer. 

Subministrament i instal·lació de tanca protectora en la via pública de fins a 2,00 

metres d‟altura amb elements resistents, inclòs part proporcional de recolzaments 

entremitjos fixats al terra i a la porta d‟accés a l‟obra. 

3.08. P.a. Senyalització de transit. 

Subministrament i instal·lació de senyals de transit segons especificacions per a 

senyalització de la zona afectada. 
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CAPÍTOL 4. EVACUACIÓ DE RUNES 

4.01. Ut. Obertura de forats en forjats. 

Mà d‟obra i eina necessària per a l‟obertura de forats en forjats, segons 

especificacions, inclòs part proporcional d‟estintolaments necessaris. 

4.02. M.l. Conducte d’evacuació. 

Subministrament i col·locació de conducte d‟evacuació vertical de material plàstic per 

a l‟abocament de runes, inclòs part proporcional de peces especials per a l‟ancoratge 

de les mateixes a les bores dels forjats i peces de boques de càrrega amb tapes 

flexibles antipols. 

4.03. M2. Lona de plàstic. 

Subministrament i col·locació de lona de plàstic de diferents mesures per a l‟evitació 

de la propagació de la pols, inclòs bores perimetrals amb ullets metàl·lics per a la 

fixació de la mateixa. 

4.04. M2. Lona de ràfia plastificada. 

Subministrament i col·locació de lona de ràfia plastificada de diferents mesures per a 

l‟evitació de la propagació de la pols. 

4.05. H. Camió bolquet de fins a 7 Tm. 

Servei de camió bolquet de fins a 7 Tm. de càrrega útil. 

4.06. H. Camió bolquet de fins a 10 Tm. 

Servei de camió bolquet de fins a 10 Tm. de càrrega útil. 

4.07. H. Pala carregadora sobre pneumàtics. 

Servei de pala carregadora sobre pneumàtics, per a la recollida i càrrega de runes. 

4.08. H. Micro pala carregadora. 

Servei de micro pala carregadora sobre pneumàtics, per a la recollida i càrrega de 

runes. 

4.09. H. Retroexcavadora de pneumàtics. 

Servei de retroexcavadora de pneumàtics, per a recollida i càrrega de runes. 

4.10. M3. Transport a abocador. 

Transport a abocador amb camió bolquet, inclòs càrrega del material i tapat del 

camió amb lona antipols. 

4.11. H. Mà d’obra auxiliar. 

Mà d‟obra auxiliar per ajuda a maquinaria en la càrrega del material procedent dels 

enderrocs. 
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CAPÍTOL 5. RETIRADA D’ELEMENTS REUTILITZABLES 

5.01. Ut. Retirada de reixes de balcons. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a la retirada de reixes de balcons per a la seva 

posterior utilització. 

5.02. Ut. Retirada de reixes de finestres. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a la retirada de reixes de finestres, per a la seva 

posterior utilització. 

5.03. Ut. Retirada de barana d’escala. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a la retirada de baranes de l‟escala per a la seva 

posterior utilització. 

5.04. M.l. Retirada de bigues de fusta. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a la retirada de bigues de fusta existents per a la 

seva posterior utilització. 

5.05. M.l. Retirada de bigues metàl·liques. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a la retirada de bigues metàl·liques existents per a 

la seva posterior utilització. 

5.06. M2. Retirada de teules ceràmiques. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a la retirada de teules ceràmiques existents per a 

la seva posterior utilització. 

5.07. M2. Retirada d’enrajolat. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a la retirada d‟enrajolat existent per a la seva 

posterior utilització. 

5.08. Ud. Retirada de vidres. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a la retirada de vidres existents per a la seva 

posterior utilització. 

5.09. H. Grua autoportant. 

Servei de grua auto portant per a varis auxilis en l‟execució de l‟enderroc. 

5.10. Ut. Retirada de fusteria interior. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a la retirada de la fusteria interior per a la seva 

posterior utilització. 

5.11. Ut. Retirada de fusteria exterior. 

Mà d„obra i eines necessàries per a la retirada de fusteria exterior existent per a la 

seva posterior utilització. 
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CAPÍTOL 6. ENDERROC D’UNITATS D’OBRA 

6.01. M2. Enderroc de coberta de taula de canó. 

Mà d‟obra i material necessari per a l‟enderroc de coberta de teula ceràmica de canó, 

rebuda amb morter bastard de cal, sobre enllistonat de fusta. 

6.02. M2. Enderroc de coberta de teula plana. 

Mà d‟obra i material necessari per a l‟enderroc de coberta de teula ceràmica plana, 

rebuda sobre enllistonat de fusta. 

6.03. M2. Enderroc de coberta de plaques de fibrociment. 

Mà d‟obra i material necessari per a l‟enderroc de coberta formada per plaques de 

fibrociment, rebudes sobre tirants metàl·lics. 

6.04. M2. Enderroc de coberta de plaques de xapa. 

Mà d‟obra i material necessari per a l‟enderroc de coberta formada per plaques de 

xapa, rebudes sobre tirants metàl·lics. 

6.05. M2. Enderroc de coberta plana. 

Mà d‟obra i material necessari per a l‟enderroc de coberta plana formada per 

plaqueta ceràmica rebuda amb morter de ciment. 

6.06. M2. Enderroc d’envans interiors. 

Mà d‟obra i material necessari per a l‟enderroc d‟envans de mur de càrrega, format 

per fàbrica de maó ceràmic massís, rebuts amb morter de cal. 

6.07. M2. Enderroc de mur de càrrega. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de mur de càrrega, format per fàbrica 

de maó ceràmic massís, rebuts amb morter de cal. 

6.08. M2. Enderroc d’elements estructurals. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc d‟elements estructurals, de formigó 

armat. 

6.09. M2. Enderroc de forjat de fusta. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de forjat de fusta, inclòs part 

proporcional de mitjans auxiliars. 

6.10. M2. Enderroc de forjat de formigó. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de forjats de formigó armat, inclòs part 

proporcional de mitjans auxiliars. 

6.11. M2. Enderroc d’envà del “4”. 

Mà d‟obra i material necessari per a l‟enderroc d‟envans de fàbrica de maó foradat 

senzill, rebudes amb pasta de guix, inclòs part proporcional de mitjans auxiliars. 
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6.12. M2. Enderroc d’envà del “7”. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc d‟envans de fàbrica de maó foradada 

doble de 7 centímetres, rebut amb pasta de guix, inclòs part proporcional de mitjans 

auxiliars. 

6.13. M2. Enderroc d’envà del “9”. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc d‟envans de fàbrica de maó foradat 

doble, de 9 centímetres, rebut amb pasta de guix, inclòs part proporcional de mitjans 

auxiliars. 

6.14. M2. Enderroc de mur de 12 centímetres. 

Mà d‟obra i eines nec3essàries per a l‟enderroc de mur format per fàbrica de maó 

foradat doble a soga, de 12 centímetres, rebut amb morter de ciment. 

6.15. M2. Enderroc de mur de ½ massís. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de mur de fàbrica de maó massís, de 

12 centímetres (1/2 peu), rebuts amb morter de ciment, inclòs part proporcional de 

mitjans auxiliars. 

6.16. M2. Enderroc de mur d’1 peu, massís. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de mur de fàbrica de maó massís d‟1 

peu d‟espessor, rebut amb morter de ciment, inclòs part proporcional de mitjans 

auxiliars. 

6.17. M2. Enderroc de mur d’1 peu i ½ massís. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de mur d‟1 peu i mig d‟espessor, 

format per fàbrica de maó massís, rebut amb morter de ciment, inclòs part 

proporcional de mitjans auxiliars. 

6.18. M2. Enderroc de mur de 2 peus massís. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de mur de 2 peus, format per fàbrica 

de maó massís, rebuts amb morter de ciment, inclòs part proporcional de mitjans 

auxiliars. 

6.19. M2. Enderroc de mur de 30 centímetres massís. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de mur de 30 centímetres d‟espessor, 

format per fàbrica de maó massís, rebut amb morter de ciment, inclòs part 

proporcional de mitjans auxiliars. 

6.20. M2. Enderroc de mur de 30 centímetres de pedra. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de mur de pedra, de 30 centímetres 

d‟espessor, rebudes amb morter de cal, inclòs part proporcional de mitjans auxiliars. 
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6.21. M2. Enderroc de mur de 40 centímetres de pedra. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de mur format per maçoneria de 

pedra, rebudes amb morter bastard de cal, de fins a 40 centímetres d‟espessor, 

inclòs part proporcional de mitjans auxiliars. 

6.22. M2. Enderroc de mur de 50 centímetres de pedra. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de mur fins a 50 centímetres 

d‟espessor, format per maçoneria de pedra, rebudes amb morter bastard de cal 

inclòs part proporcional de mitjans auxiliars. 

6.23. M.l. Enderroc de biga de formigó armat. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de biga/jàssera de formigó armat, 

inclòs part proporcional de mitjans auxiliars. 

6.24. M.l. Enderroc de pilar de formigó armat. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de pilar de formigó armat, inclòs part 

proporcional de mitjans auxiliars. 

6.25. Ut. Enderroc de pilar de formigó armat. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de pilars de formigó armat, inclòs part 

proporcional de mitjans auxiliars. 

6.26. Ud. Enderroc de jàssera de formigó armat. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de jàssera de formigó armat, inclòs 

part proporcional de mitjans auxiliars. 

6.27. M2. Enderroc de llosa d’escala. 

Mà d‟obra i eines necessàries per a l‟enderroc de llosa d‟escala, inclòs part 

proporcional de mitjans auxiliars. 

6.28. M2. Picat de lliscat de guix. 

Mà d‟obra i eines necessàries per al picat de lliscat de guix, en paraments, inclòs part 

proporcional de mitjans auxiliars. 

6.29. M2. Picat de lliscat de ciment. 

Mà d‟obra i eines necessàries per el picat de lliscats de morter de ciment en 

paraments, inclòs part proporcional de mitjans auxiliars. 

6.30. M2. Picat d’enrajolat (alicatado). 

Mà d‟obra i eines necessàries per al picat d‟enrajolat, en paraments, rebuts amb 

morter mixta, inclòs part proporcional de mitjans auxiliars. 

6.31. M2. Picat d’enrajolat (solado). 

Mà d‟obra i eines necessàries per al picat d‟enrajolat format per peces ceràmiques, 

amb mitjans manuals, inclòs part proporcional de mitjans auxiliars. 

6.32. M2. Picat de revestiment de pedra. 
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Mà d‟obra i eines necessàries per al picat de revestiment de pedra, rebuda amb 

morter de cal, inclòs part proporcional de mitjans auxiliars. 

6.33. H. Oficial en treballs d’enderrocs manuals. 

Servei d‟operari amb la categoria d‟oficial, en treballs manuals d‟enderroc. 

6.34. H. Peó en treballs d’enderrocs manuals. 

Servei d‟operari amb la categoria de peó, en treballs manuals d‟enderrocs. 

6.35. H. Oficial en abocament de runes. 

Servei d‟operari amb la categoria d‟oficial en treballs d‟abocament de runes i neteja. 

6.36. H. Peó en abocament de runes. 

Servei d‟operari amb la categoria de peó, en treballs d‟abocament de runes i neteja. 

6.37. H. Martell elèctric. 

Servei de martell elèctric manual, en treballs d‟enderroc. 

6.38. H. Martell pneumàtic amb compressor. 

Servei de martell pneumàtic manual amb compressor, en treballs d‟enderroc. 

6.39. H. Compressor per a dos martells. 

Servei de lloguer de compressor per a alimentació de dos martells pneumàtics 

manuals, en treballs d‟enderrocs. 

6.40. H. Bufador oxiacetilènic. 

Servei de lloguer de bufador oxiacetilènic, per a talls d‟elements metàl·lics en treballs 

d‟enderrocs. 

6.41. H. Màquina de disc per a tall. 

Servei de màquina de disc portàtil, per a tall d‟elements metàl·lics, en treballs 

d‟enderroc. 
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CAPÍTOL 7. ENDERROC I EXCAVACIÓ DE FONAMENTACIONS 

7.01. H. Pala carregadora sobre pneumàtics. 

Servei de pala carregadora sobre pneumàtics, en execució d‟enderrocs de fonaments 

i càrrega de runes resultants. 

7.02. H. Pala carregadora sobre erugues. 

Servei de pala carregadora sobre erugues en execució d‟enderrocs de fonaments, i 

càrrega de runes resultants. 

7.03. H. Micro pala carregadora. 

Servei de micro pala carregadora sobre erugues, en execució d¡enderrocs i càrrega 

de runes resultants. 

7.04. H. Retroexcavadora de pneumàtics. 

Servei de retroexcavadora sobre pneumàtics, en execució d‟enderrocs i càrrega de 

les runes resultants. 

7.05. H. Retroexcavadora sobre erugues. 

Servei de retroexcavadora sobre erugues, en execució d¡enderrocs i càrrega de 

runes resultants. 

7.06. H. Martell en màquina retroexcavadora. 

Servei de martell percussor en màquina retroexcavadora sobre pneumàtics, en 

execució d‟enderrocs. 

7.07. H. Martell en micro pala carregadora. 

Servei de micro pala carregadora sobre pneumàtics, amb martell, en execució 

d‟enderrocs. 

7.08. H. Camió bolquet de 7,00 Tm. 

Servei de camió bolquet de fins a 7,00 Tm de capacitat de càrrega. 

7.09. H. Camió bolquet de 10,00 Tm. 

Servei de camió bolquet de fins a 10,00 Tm de capacitat de càrrega. 

7.10. H. Camió boquet de 12,00 Tm. 

Servei de camió bolquet de fins a 12,00 Tm de capacitat de càrrega. 
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CAPÍTOL 8. NETEJA I ADEQUACIÓ DEL SOLAR. 

8.01. M2. Solera de formigó en massa de 10 centímetres. 

Mà d‟obra i material necessari per a l‟execució de solera de formigó en massa de 100 

Kp/cm2 de resistència característica, sobre base de terra, en la totalitat del solar o en 

les zones indicades del mateix, amb pendents per a evacuació de l‟aigua de la pluja. 

8.02. M2. Fàbrica de blocs de formigó. 

Mà d‟obra i material necessari per a l‟execució de fàbrica de blocs prefabricats de 

formigó, rebuts amb pasta de guix en tancament de solar. 

8.03. M2. Lliscat de morter de ciment. 

Mà d‟obra i material necessari per a l‟execució de lliscat amb morter de ciment en 

paraments verticals exteriors. 

8.04. M2. Lliscat amb pasta de guix. 

Mà d‟obra i material necessari per a l‟execució de lliscat amb pasta de guix en 

paraments verticals i reparacions varies segons detalls. 

8.05. Ut. Rebuda de porta d’accés. 

Mà d‟obra i material necessari per a la rebuda amb pasta de guix de porta d‟accés al 

solar. 

8.06. M.l. Tapat de esquerda amb morter de ciment. 

Mà d‟obra i material necessari per al tapat d‟esquerdes amb morter de ciment, 

segons detall. 

8.07. P.a. Reparació i tapat de mitjaneres. 

Mà d‟obra i material necessari per a la reparació i tapat de mitjaneres, segons detall. 

8.08. M.l. Apuntalaments i estintolaments. 

Mà d‟obra i mitjans auxiliars necessaris per a l‟execució d‟apuntalaments i 

estintolaments amb elements metàl·lics i de fusta, segons especificacions. 

8.09. Ut. Porta d’una fulla abatible metàl·lica. 

Subministrament i col·locació de porta metàl·lica, d‟una fulla abatible, inclòs marc del 

mateix material i accessoris e penjament i fixació amb pany, en accés al solar. 

 

 


