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PROJECTE EXECUTIU DE L’ENDERROC DELS EDIFICIS SITUATS A 
L’ILLA P DEL TURÓ DE LA PEIRA (BARCELONA) 
 
1. INTRODUCCIÓ 
1.1 ANTECEDENTS 
L’objecte d’aquest projecte és l’enderroc de la totalitat dels edificis existents a l’illa P del barri 

del Turó de la Peira (Barcelona) per tal de permetre la construcció dels nous edificis d’acord, 

també, a la reordenació dels carrers. 

 
1.2 EMPLAÇAMENT 
L’obra queda emplaçada a la illa P del barri del Turó de la Peira, limitada pels carrers 

Montsant, Aneto i Montmajor. 

 
1.3 PROMOTOR 
Institut Català del Sòl (INCASOL) 

 
1.4 TÈCNICS REDACTORS 
La redacció del projecte és a càrrec dels arquitectes Josep Vilà i Castells i Carles Fortuny i 

Rios, col·legiats al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

 
1.5 DESCRIPCIÓ GENERAL I ESTAT DE L’EDIFICI A ENDERROCAR 
El present projecte d’enderroc fa referència a un conjunt d’edificis situats a l’illa P del barri 

del Turó de la Peira a Barcelona. Es tracta de 5 escales entre mitgeres incloses a la mateixa 

illa. S’enderrocarà tota l’edificació. 

Els 5 edificis tenen 6 plantes (PB+5), amb una estructura bàsica de parets de càrrega i 

forjats unidireccionals de vigueta i revoltó ceràmic, amb els tancaments exteriors de fàbrica 

de maó ceràmic i fusteria exterior de fusta. 

No hi ha planta soterrani. 

La planta baixa està ocupada en la seva totalitat per locals. 

La resta de plantes estan dedicades a habitatges. 

L’estructura de l’edifici és de forjats unidireccionals de vigueta i revoltó recolzats sobre 

parets de càrrega de fàbrica de maó calat. El cantell dels forjats és de 30cm i les llums són 

varien entre 3 i 5 metres. 

Els tancaments de façana són parets de fàbrica de maó calat, amb fusteries de fusta. 

Les particions interiors de l’edifici són envans ceràmics enguixats de diferents gruixos. 

Els fonaments són, probablement, sabates contínues de pedra natural. 
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Per tant, doncs, podríem dir que aquest projecte d’enderroc vol donar unes directrius de 

treball clares tant pel que fa a les mesures de protecció, preparació de l’enderroc, anàlisi 

(abans i durant l’enderroc) dels diferents elements constructius i del procés a seguir durant 

l’enderroc. 

 

 
2. ASPECTES GENERALS A TENIR EN COMPTE ABANS I DURANT 
L’ENDERROC. 
 
• Inspecció i anàlisi de les escomeses i la comprovació de l’anul·lació de totes les xarxes 

d’instal·lacions i corresponents subministraments. 

• Cal tapar els desguassos, clavegueram afectat i la galeria de serveis. 

• Inspecció i anàlisi de les possibles esquerdes i altres patologies de l’edifici. 

• Instal·lació de tanques, mesures de seguretat, senyalitzacions y adaptació dels accessos. 

• Abans de començar a enderrocar els edificis es protegiran els arbres colindants. Si els 

arbres estan dins l’àmbit de perill, es procedirà al seu trasplantament per personal 

especialitzat, seguint les directrius de la Direcció Facultativa i la Propietat. 

• Les portes i finestres, en general es desmuntaran sense trossejar, abans de procedir a 

l’enderrocament general. 

• Els elements estructurals d’atirantament o travada no es trauran fins saber que no estan en 

tensió. 

• Els elements en voladís o lloses d’escala, s’apuntalaran i s’enderrocaran per trams. 

• Les grans jàsseres i murs estructurals s’enderrocaran despecejant-ho amb trossos 

manipulables, tallant-lo amb disc o picant-ho amb mitjans mecànics i després tallant 

l’armament prèvia fixació, apuntalament i atirantament cap al lloc de bolcada. 

• Els trams enderrocats seran manejables per la maquinària de càrrega i transport. 

• En alçades superiors als 2,00 m, els operaris aniran lligats amb cinturó treballant sempre 

des de la bastida de tipologia adient a cadascuna de les feines. 

• El tall de jàsseres bigues o elements de volum petit i no manipulables per una persona, 

s’enderrocaran suspesos de grues mòbils o apuntalats. 

• Les escales s’aniran enderrocant a mesura que s’enderroca l’edifici, previ apuntalament. 

• Durant l’enderroc, no s’acumularan runes damunt dels trespols. 

• En tot moment es protegiran i senyalitzaran tots els forats que es formin a cada nivell. 

• Els pilars i elements metàl·lics s’enderrocaran (previ apuntalament i fixació) tallant-los amb 

bufador autogen per personal especialitzat homologat. 
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• Si fos necessari l’abatiment de qualsevol element (pilar, pantalla de formigó, mur, etc.) 

aquest es farà assegurant la resistència del lloc de caiguda i prenent mesures per tal que 

només pugui girar sobre el punt de recolzament, amb els mitjans auxiliars adients. 

• La bolcada no es farà amb els elements encastats (estructures i altres). 

• Abans d’enderrocar els sostres es trauran els paviments, graons i grades. 

• Les grues no s’utilitzaran per sotmetre els diferents elements constructius a esforços 

horitzontals o inclinats. 

• No es descendiran càrregues controlades per un sol fre mecànic. 

• Quan l’edifici tingui més de dos nivells per enderrocar, la baixada de runes es farà 

mitjançant conductes per la façana. (lloc de càrrega). 

• L’espai on cauen runes restarà tancat i només s’obrirà per carregar-les mecànicament. 

• No s’acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports (propis o 

mitgeres). 

• No es permet l’acumulació de runes damunt dels trespols, tot i que estiguin en bon estat. 

• Al finalitzar la jornada no han de quedar elements de l’edifici en posició inestable en front al 

vent, les condicions atmosfèriques o altres causes que poguessin provocar la seva caiguda. 

Si cal es protegiran amb tendals o plàstics. 

• Abans de començar cada jornada es comprovarà que l’edifici romana deshabitat. 

• S’utilitzaran els mitjans necessaris per tal de no generar polseguera en l’entorn. 

• Es mantindran sempre en bon estat les tanques, els engolidors del pati, les arquetes i els 

apuntalaments necessaris. 

• Pel que fa als fonaments es farà la demolició després de la retirada de runes del damunt, 

prèvia comprovació dels passos soterrats d’instal·lacions, i altres, i els moviments de terres 

necessaris. 

• Tot el mobiliari de cuina i els sanitaris, així com les particions prefabricades, mostradors i 

altres elements fixos seran retirats, destriats correctament i portats a l’abocador 

corresponent. 

• Tot el mobiliari que hi ha actualment en els edificis (bancs, cadires, taules, prestatgeries, 

etc) serà retirat, destriat correctament i portat a l’abocador corresponent. 

 

Nota: 

Cas de ser detectats residus de tipus especial segons el Catàleg de residus de Catalunya, 

especialment residus que continguin fibrociment, aquests seran gestionats de manera 

diferenciada perquè poden comprometre el tractament biològic o la recuperació d'altres 

fraccions, a més de comportar un risc per al medi o per a la salut de les persones. 

El mètode que es farà servir és el següent: 
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• Imprimació de les capes vistes de les peces per aspersió amb dissolució aquosa d’un 

copolímer d’acetat de polivinil, per tal d’evitar despreniments de pols i fibres. 

• Desmuntatge de les peces des de l’interior de la nau, mitjançant la pertinent maquinària 

d’elevació i transport. El desmuntatge consistirà en: Desenroscat de les femelles de 

subjecció dels ganxos. Desmuntatge de la peça. Dipòsit de la peça en la plataforma de 

treball per tal de ser recollida per una màquina elevadora tipus “toro”, disposades en un 

palet. Embalatge de les plaques amb plàstics marcats amb la marca internacional de 

l’amiant. Emmagatzematge dels palets en zona d’espera. 

• Les peces trencades existents es retiraran manualment tros a tros, procurant que no 

caiguin a terra i seran dipositades en un sac i abans d’emmagatzemar-les es posaran en un 

segon sac convenientment assenyalat. 

• En el cas que per causa del desmuntatge caigués a terra una planxa i es trenqués, es 

pararia el treball normal i es faria el següent: 

S’humidificarien i imprimarien els trossos trencats, es recollirien manualment un per un els 

trossos i es posarien en sacs com s’ha descrit abans i es netejaria amb una aspiradora amb 

filtre absolut la zona afectada per la ruptura de la placa. 

• Un cop desmuntades les peces, es procedirà a la neteja, per absorció de filtres absoluts, 

de tota la perfileria metàl·lica de recolzament de les peces. 

• Una vegada acabats els treballs de desmuntatge, es procedirà a la neteja amb aspiradors 

industrials amb filtres absoluts. La pols recollida anirà directament en sacs situats en bidons 

de recollida. Aquests es posaran dins un altre sac. Tots dos portaran la indicació 

internacional que indica contingut d’amiant. 

 
 
3. ORDRE DE L’ENDERROC. 
 
Com a criteris generals, hom proposa procedir a l’enderrocament dels edificis, amb mitjans 

manuals i mecànics, de dalt a baix, desmuntant i enderrocant els tancaments, paviments, 

coberta i distribucions primer i deixant pel final tot el referent a l’estructura de l’edifici. 

En tot moment romandran instal·lades les proteccions i senyalitzacions necessàries, els 

criteris de Seguretat i Salut que estableix la normativa vigent així com les directrius de la 

Direcció Facultativa i la Propietat. 
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4. FEINES A REALITZAR UN COP ACABAT L’ENDERROC 
 
• Els transvasaments de runes es realitzaran amb mitjans estancs i protegits per evitar pols i 

caigudes de materials en el recorregut fins l’abocador legalitzat. 

• Regularització general del terreny. 

• Assegurar la fixació i l’estabilitat de totes les proteccions i senyalitzacions. 

• Deixar neta l’obra i el seu entorn. 

 

Nota: 
Per les runes i residus de l’enderroc o bé altres residus que puguin aparèixer 

emmagatzemats a l’edifici i que puguin ser contaminants o generar qualsevol perillositat a la 

salubritat pública, s’informarà a la Direcció Facultativa i a la Propietat per tal de fer-ho saber 

als Serveis Tècnics Municipals i determinar l’abocador legalitzat adient. 

S’analitzaran les runes generades per l’enderroc per tal de procedir al seu reciclatge en la 

major quantitat possible i en general donar-li el tractament adient seguint la normativa vigent 

pel que fa al tractament de residus. 

 

 

5. PROCÉS CONSTRUCTIU PER A REALITZAR L’ENDERROC DELS 
DIFERENTS ELEMENTS 
 
5.1 GENERALITATS 
En tots els casos haurà de ser objecte d’estudi el terreny i l’estat dels diferents elements 

estructurals dels edificis, així com les solucions adoptades de bastides, consolidacions i 

proteccions. Haurà de plantejar-se la neutralització de l’escomesa de les instal·lacions, la 

protecció o desviació de canalitzacions i el buidat de dipòsits d’acord amb les respectives 

companyies subministradores. 

 

5.2 TIPUS DE DEMOLICIÓ 
 
L’enderroc es farà element a element, el seu ordre es plantejarà eliminant prèviament de 

l’edifici els elements que puguin pertorbar-ne el desembaràs. Els elements resistents 

s’enderrocaran, en general, en l’ordre invers que va seguir-se en la seva construcció, 

baixant doncs planta per planta, alleugerint les plantes simètricament, alleugerint la càrrega 

que gravita en els elements abans de demolir-los, contrarestant i anul·lant les components 

horitzontals de forces en arcs i voltes, apuntalant –si fos necessari- els voladissos, demolint 

les estructures hiperestàtiques en l’ordre que impliqui menors fletxes i desplaçaments, i 
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mantenint o introduint els travaments necessaris. En qualsevol cas, en demolir una zona 

element a element, el que resti dempeus en cada moment ho haurà de fer un estat 

d’equilibri. 

 

5.3 ELEMENTS A ENDERROCAR 
 
5.3.1 Cobertes 
 
Els sortints de coberta es demoliran, en general, abans d’aixecar el material de cobriment, i 

això es farà per trossos de dalt cap a baix sense que mai es bolqui sobre la coberta. Totes 

les parts de la coberta s’aixecaran per zones de vessants oposats començant pel carener i, 

si hi haguessin envanets, mai no es demoliran en primer lloc. Quan es faci, a mesura que 

s’avanci en el seu enderroc, es demoliran els tabicons i envans de travament. El material de 

reomplenat per a la formació del pendent es demolirà sense afectar les capes de 

compressió dels sostres ni es debilitaran les bigues ni les biguetes. 

 

5.3.2 Envans 
 
Els envans es demoliran de dalt a baix, en cada planta, abans d’enderrocar el sostre 

superior. Si aquest sostre ja hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar-lo 

prèviament. 

 

5.3.3 Revestiments de terres i escales 
 
S’aixecaran abans de procedir a l’enderroc de l’element resistent en el qual està col·locat. 

Això sense afectar la capa de compressió dels sostres ni debilitar-ne les bigues o biguetes. 

 

5.3.4 Sostres 
 
S’enderrocaran després d’haver suprimit tots els elements situats per damunt del sostre, fins 

i tot suport i murs. Els elements en voladís s’hauran apuntalat prèviament, i també 

s’apuntalarà el propi sostre si s’hi observa que ha cedit. 

Les càrregues que suporten els estintolaments es transmetran al terreny, a elements 

estructurals verticals o sostres inferiors en bon estat sense superar la seva sobrecàrrega 

admissible. 

Es trauran els voladissos primerament, arran –exteriorment- de l’element en el qual 

recolzen, i els talls del sostre mai no deixaran elements volats sense apuntalar. S’observarà, 
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especialment, l’estat del sostre dessota els aparells sanitaris, prop dels baixants i vora amb 

xemeneies. 

Quan el material de reomplert sigui solidari amb el sostre s’enderrocaran simultàniament 

ambdós elements. Quan aquest material formi pendents sobre sostres horitzontals es 

començarà la demolició per la zona de menor gruix. 

Si el sostre és de biguetes, s’enderrocarà primer l’entrebigat a ambdós costats de la bigueta 

sense debilitar-la o, quan sigui semibigueta, sense trencar-ne la capa de compressió. Prèvia 

suspensió de la bigueta en els seus dos extrems, s’anul·laran els seus suports. Quan la 

bigueta sigui contínua, perllongant-se a d’altres crugies, s’apuntalarà prèviament la zona 

central del sostre de les biguetes adjacents i es tallarà la bigueta arran de la cara interior del 

suport continu. 

Si el sostre és de lloses de formigó armades en una direcció, es tallarà en bandes paral·leles 

a l’armadura principal, de pes no més gran que l’admès per la grua. Prèvia suspensió en els 

seus extrems de la banda, se n’anul·laran els suports. 

En suports continus, amb prolongació d’armadures cap a altres crugies, s’apuntalaran 

prèviament les zones centrals dels sostres contigus, tallant els extrems de la banda arran de 

la cara interior del suport continu. 

Si les lloses són armades en dues direccions, es tallaran per requadres sense incloure les 

bandes que uneixen els àbacs o capitells, començant pel centre i seguint en espiral. 

Prèviament s’hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es 

tallaran les bandes que uneixen els àbacs i, finalment, els propis àbacs. 

Els cel rasos es trauran prèviament a l’enderroc del sostre o element resistent que els 

suporta. 

 

5.3.5 Murs 
 
En cas de murs de càrrega, s’hauran enderrocat prèviament els elements que hi recolzaven, 

tals com sostres, encadenats, congrenys, etc. 

En cas de murs de tancament, s’enderrocaran els no resistents després d’haver enderrocat 

el sostre superior o coberta i abans d’enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es 

treballa. 

Els xapats podran desmuntar-se prèviament en totes les plantes quan aquesta operació no 

afecti l’estabilitat del mur. A mida que avanci l’enderroc del mur s’aniran aixecant els marcs i 

ampits. En murs entramats amb fusta es desmuntaran els dorments abans de demolir el 

material de reomplenat. No es deixaran, en interrompre’s la jornada, murs cecs sense travar 

d’alçària superior a set vegades el seu gruix. (Vegeu els murs de formigó armat en l’apartat 

corresponent a suports) 
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5.3.6 Bigues 
 
S’hauran enderrocat prèviament tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars 

i sostres, restant així lliure de càrregues. Se suspendrà prèviament la part de la biga que 

s’hagi d’aixecar, tallant o desmuntant de seguida els seus extrems. No es deixaran bigues o 

parts de bigues en voladís sense apuntalar. 

 

5.3.7 Suports 
 
S’hauran enderrocat prèviament tots els elements que hi recolzin, com són bigues o sostres 

amb àbacs. Se suspendrà o atirantarà el suport i posteriorment es tallarà o desmuntarà 

inferiorment.  

No es permetrà bolcar-los sobre sostres, quan el suport sigui de formigó armat es permetrà 

abatre’l només quan s’hagin tallat les armadures longitudinals de la seva part inferior menys 

les d’una de les cares, les quals faran de ròtula i esclataran un cop abatut. Els murs de 

formigó armat s’enderrocaran com a suports, tallant-los en bandes verticals d’ample i alçària 

no més grans de cent i quatre-cents centímetres respectivament. 

 

5.3.8 Fusteria i manyeria 
 
Els marcs es desmuntaran quan es vagi a demolir l’element estructural on són situats. Quan 

es retirin les fusteries i manyeries en plantes inferiors a la que s’està enderrocant, no 

s’afectarà l’estabilitat de l’element estructural on estiguin situades, i es disposaran 

proteccions provisionals en les obertures que donin al buit. 

 

5.3.9 Soleres de pisos 
 
Es trossejarà la solera després d’haver enderrocat els murs i pilars de la planta baixa, 

excepte els elements que hagin de restar dempeus. 

 

5.4 CONDICIONS GENERALS DELS EQUIPS DE DEMOLICIÓ 
 
Els equips de demolició seran els adients al pes i situació dels elements a enderrocar. 

Pel que fa a la llança tèrmica, en la seva utilització haurà de preveure’s sempre la ventilació 

de la zona des d’on es manipuli. 

Els discs tindran una conformació que –sense baixar el nivell de protecció establert i usual- 

permeti el tipus de tall rasant necessari per a realitzar l’enderroc. 
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5.5 CONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALL 
 
5.5.1 Abans de l’enderroc 
 
L’edifici, abans de l’enderroc, estarà envoltat d’una tanca o mur d’alçària no menor de dos 

metres. Les tanques se situaran a una distància de l’edifici i de les bastides no inferior a un 

metre i mig. 

Quan dificulti el pas, es disposaran al llarg d’aquest tancament llums vermelles a una 

distància entre elles no més gran de deu metres i a les cantonades. 

Es protegiran els elements de servei públic que puguin ésser afectats per l’enderroc, com 

ara boques de rec, tapes i desguassos de clavagueres, arbres, fanals, etc. 

En façanes que donin a espais públics, se situaran proteccions com xarxes i lones, així com 

una pantalla inclinada rígida que reculli la runa o les eines que puguin caure. Aquesta 

pantalla sobresortirà de la façana una distància no menor de dos metres. 

Aquestes proteccions es col·locaran, també, sobre els elements aliens a l’enderroc i més 

baixos del que s’enderroca. 

Es disposaran en obra, per tal de proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, 

una provisió de palanques, falques, barres, puntals, pics, taulons, brides, cables amb 

terminals de fàbrica com ganxos, lones o plàstics, ulleres antifragments, caretes 

antiespurnes, botes de sola dura i altres mitjans que puguin servir per a eventualitats o per a 

socórrer els operaris que puguin accidentar-se. 

En llocs amb estructura de fusta o amb abundància de material combustible es disposarà, 

com a mínim, d’un extintor manual contra incendis. 

No es permetran fogueres dins l’edifici, i les fogueres exteriors estaran protegides del vent i 

vigilades. En cap cas s’utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. 

Abans d’iniciar l’enderroc es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions, d’acord amb 

les companyies subministradores. 

Es taparà el clavegueram i es revisaran els locals de l’edifici, comprovant que no hi hagi 

emmagatzematge de materials combustibles o perillosos, ni altres derivacions 

d’instal·lacions que no provinguin de les preses generals de l’edifici, així com el buidatge de 

tots el dipòsits i canonades. 

Es deixaran previstes preses d’aigua per al rec per tal d’evitar la formació de 

pols, durant els treballs. 

En la instal·lació de grues o maquinària a emprar es mantindrà la distància de seguretat a 

les línies de conducció elèctrica i es consultaran les normes corresponents d’electricitat, 

baixa tensió i posta a terra. 
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5.5.2 Durant l’enderroc 
 
L’ordre d’enderroc s’efectuarà de dalt a baix, de manera que la demolició es realitzi 

pràcticament al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni 

en la proximitat d’elements a abatre o bolcar. 

Durant l’enderroc, si pareixen esquerdes en les edificacions adjacents que no 

s’enderroquen, es col·locaran testimonis a fi d’observar els possibles efectes de l’enderroc i 

d’efectuar el seu apuntalament o consolidació si fos necessari. 

Sempre que l’alçària de caiguda de l’operari sigui superior a tres metres serà obligatori l’ús 

de cinturons de seguretat ancorats en punts fixos o bé es disposaran bastides. Hi haurà 

passarel·les per a la circulació entre biguetes o nervis de sostres als quals s’hagi tret 

l’entrebigat. 

No se suprimiran els elements atirantats o de travament mentre no s’anul·lin o contrarestin 

les tensions que incideixen en ells. 

En elements metàl·lics en tensió es tindrà present l’efecte d’oscil·lació en realitzar el tall o en 

suprimir les tensions. 

S’apuntalaran els elements en voladís abans d’alleugerir els seus contrapesos. 

Es desmuntaran sense trossejar-los els elements que puguin produir talls o lesions, com són 

vidres i aparells sanitaris. 

Els trossejat d’un element es realitzarà per peces de mida manejable per una sola persona. 

El tall o desmuntatge d’un element no manejable per una sola persona es realitzarà 

mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes sobtades i vibracions que es transmetin a 

la resta de l’edifici o als mecanismes de suspensió. L’abatiment d’un element es realitzarà 

permetent el gir però no el desplaçament dels seus suports, mitjançant mecanismes que 

treballin per damunt de la línia de suport de l’element i permetin el descens lent i controlat. 

La bolcada només podrà realitzar-se en elements divisibles en peces, no encastats, situats 

en façanes fins a una alçària de dues plantes i en tots els elements de la planta baixa. Serà 

necessari, prèviament, atirantar i apuntalar l’element, descalçar inferiorment un terç del seu 

espessor o anul·lar els ancoratges, aplicant la força per damunt del centre de gravetat de 

l’element. Es disposarà en el lloc de caiguda de sòl consistent i d’una zona de costat no 

menor de l’alçària des de la qual es deixa caure. 

Els compressors, martells pneumàtics o similars s’utilitzaran prèvia autorització 

de la direcció facultativa. 

Durant la demolició d’elements de fusta s’arrencaran o doblegaran les puntes i 

els claus. 

Les grues no s’utilitzaran per a realitzar forces horitzontals o obliqües. 

En aplicar-se les càrregues de demolició, es començaran a incrementar de 
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valor lentament, amb la finalitat d’observar si es produeixen anomalies, en el qual cas se 

solucionaran després d’haver baixat la càrrega al seu valor original. 

No es baixaran les càrregues amb només el control del fre. 

L’evacuació de runa es pot realitzar de les següents maneres: 

a) Mitjançant la grua quan es disposi d’espai per a la seva instal·lació i zona de descàrrega 

de la runa. 

b) Mitjançant canals. El darrer tram del canal s’inclinarà de manera que es redueixi la 

velocitat de sortida del material i de manera que l’extrem quedi, com a màxim, a dos metres 

per damunt del terra o de la plataforma del camió que en realitzi el transport. El canal no 

anirà situat exteriorment en façanes que donin a espais públics, excepte el seu tram inclinat 

inferior, i la seva secció útil no serà superior a cinquanta per cinquanta centímetres. La seva 

boca superior estarà protegida contra caigudes accidentals. 

c) Per desenrunat mecanitzat. La màquina s’aproximarà a les edificacions veïnes sense 

depassar mai la distància d’un metre i treballant en direcció no perpendicular a cap mitgera. 

S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i runes. Es desinfectarà tot el 

que pugui transmetre malalties contagioses. 

En tots els casos, l’espai on cau la runa estarà acotat i vigilat. No s’acumularan runes amb 

un pes superior a cent quilos per metre quadrat damunt dels sostres encara que estiguin en 

bon estat. No es dipositarà runa sobre les bastides. No s’acumularà runa ni es recolzaran 

elements en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o 

d’edificacions i elements aliens a l’enderroc. 

En finalitzar la jornada no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 

que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes puguin esfondrar. Es protegiran 

de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements que puguin ésser afectats per 

l’aigua. 

 

5.5.3 Després de l’enderroc 
 
Un cop assolida la cota zero, es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre 

dempeus i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que s’hagin pogut produir. 

Les tanques, desguassos, arquetes, pous i puntals quedaran en perfecte estat de servei. 

Mentre es dugui a terme la consolidació definitiva, en el lloc on s’hagi efectuat l’enderroc es 

conservaran les contencions, apuntalament i bastides realitzades per a la subjecció de les 

edificacions adjacents, així com les tanques i tancaments. 

En la superfície es mantindrà el desguàs necessari per a impedir l’acumulació d’aigua de 

pluja o neu que pugui perjudicar els locals o fonaments aliens a l’enderroc. Quan s’apreciï 
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alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 

immediatament a la direcció facultativa. 

 

 

6. INSTAL·LACIONS 
 
6.1 GENERALITATS 
 
El present projecte d’enderrocs preveu l’anul·lació prèvia de totes les instal·lacions dels 

edificis a demolir. 

 

 

6.2 ASPECTES PARTICULARS DE CADA INSTAL·LACIÓ 
 
6.2.1 Fluids combustibles 
 
No existeix instal·lació de gas natural a l’edificació. 

 

6.2.2 Fontaneria 
 
L’actual instal·lació de fontaneria serà anul·lada. 

 

6.2.3 Electricitat 
 
L’abastiment d’electricitat de l’edifici a enderrocar es realitza per una ET situada en el propi 

edifici. Aquesta ET haurà de ser desmuntada. 

 

6.2.4 Telefonia i veu i dades 
 
La instal·lació de telefonia general serà anul·lada. 

 

6.2.5 Evacuació 
 
L’actual instal·lació de sanejament serà anul·lada. 
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6.3 OBSERVACIONS 
 
La desconnexió de totes les xarxes d’instal·lacions afectades serà sempre prèvia a l’inici 

dels enderrocs. Totes les actuacions realitzades en aquesta desconnexió es realitzaran 

d’acord amb les respectives companyies subministradores. La xarxa de desguàs anul·lada 

s’obturarà convenientment per tal d’evitar l’entrada de runa o altres materials en la xarxa de 

clavegueram urbana. L’estat de les instal·lacions anul·lades es revisarà diàriament durant 

l’enderroc. 

 

 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució d’aquest projecte es preveu d’un mes i mig. 
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