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Avui en dia la seguretat a l’obra és molt important, ja que d’ella depèn el 

benestar dels treballadors que la realitzen així com la de les persones alienes a 

aquesta. Però no només es basa en protegir a les persones físiques, sinó també 

el nostre medi ambient, a través de la regulació dels residus que les obres 

poden provocar, ja que és responsabilitat de tots el protegir el nostre planeta 

del desgast i contaminació al que està cada vegada més exposat, degut a les 

condicions de vida cada vegada més complicades, als avenços tecnològics, a la 

superpoblació i als avenços en la producció. 

 

La seguretat en l’obra no es tracta només de la protecció col·lectiva i individual 

a través de xarxes, ballat de l’obra, senyalització i equips individuals, sinó 

també d’una bona manipulació dels materials i una bona gestió de residus, 

treballs que tots plegats ens assegurin una seguretat en tots els aspectes. En 

general, es tracta d’evitar qualsevol risc o perill durant el transcurs de l’obra, 

protegint les persones, el medi, els objectes i en definitiva tot el que ens 

envolta. 

 

Per tenir una idea més clara, exposo el significat més representatiu, d’entre 

tants, que té la paraula SEGURETAT:  

 

• AUSÈNCIA DE RISC O PERILL. 

 

Per això mateix, existeixen organismes que regulen aquesta seguretat 

mitjançant lleis, normatives i reglaments, així com a un constant control dels 

processos de construcció amb inspeccions, per assegurar la bona construcció 

lluny del perill. 
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El meu treball tracta de explicar de la bona construcció, de millorar la qualitat 

de vida dels treballadors i persones alienes mitjançant un bon procediment i 

una bona gestió de la construcció. El meu estudi aprofunditza en els materials, 

en el procés de reciclatge, ensenyant fins a on arriba aquest procés que, en la 

gran majoria de casos, es desconeix. Vull fer entendre que la seguretat en 

l’obra no s’acaba en el pla de seguretat i en la realització de l’obra, sinó que 

segueix un camí molt més llarg i complex fins a aconseguir que tot el que 

realitzem a l’obra no sigui perillós en un futur per a la nostra salut i pel medi 

ambient. 

 

He dividit el meu projecte en dues parts : Procès de l’enderroc d’una nau 

industrial, seguida d’una recerca de la gestió dels residus, per tal d’informar que 

passa amb els residus d’una obra de grans dimensions com aquesta. L’objectiu 

d’això, és donar a entendre que la seguretat i la salut dels treballadors no es 

basa simplement en la correcta execució dels treballs, sinó també cal una bona 

gestió d’obra i el transport controlat dels residus generats a abocadors 

legalitzats. 

 

L’enderroc d’aquesta obra, concretament, una nau industrial al centre de 

Palamós, de diversos materials combinats formant estructura, cobertes, parets 

exteriors i soleres, ens dóna lloc a aquest tipus d’estudi, on els residus que 

sorgiran de l’enderroc jugaran un paper molt important, tractant-se de grans 

volums. Podrem veure com es gestionen aquest residus, quina pauta es seguirà 

a l’hora de la retirada, l’enderroc, el transport i l’abocament, quina maquinària 

es farà servir i quins conceptes de seguretat s’aplicaran per executar l’obra 

garantint la salut dels treballadors, sense oblidar fer un incís a les proteccions 

col·lectives i individuals que s’imposaran durant l’execució. 

De tal manera que es podrà explicar, d’una forma clara, quin és el procediment 

a seguir per aquest tipus d’enderrocs, des de la realització del projecte, la 

demanda de la llicència d’obres, fins al certificat final d’obra de la mateixa, ja 

que, encara que sigui un enderroc, el procediment aplicable és igual o més 
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minuciós que si es tractés de l’aixecament d’una obra nova. I dic més minuciós 

o cautelós, degut a l’aparició en aquests casos, de materials que tenen un risc 

per a la salut dels treballadors i que provoquen un impacte al medi ambient, 

com és el fibro-ciment. 

 

He aprofitat la meva estada en l’empresa, com a  treballadora en contracte de 

pràctiques amb conveni amb la Universitat, per poder seguir l’enderroc de ben 

a prop, realitzant, no tan sols el seguiment, sinó també el projecte d’enderroc 

com a part de la meva activitat dins l’empresa. 

 

Per últim, cal comentar que, en la carrera d’arquitectura tècnica, el tema de 

desconstrucció i, sobretot, la bona gestió de residus, no s’aprofundeix en 

suficiència, pel que he trobat útil que el meu projecte de final de carrera intenti 

explicar tot aquest procés i donar-ne coneixement a companys que ho puguin 

necessitar en un futur, tenint en compte que, tant els projectes com les 

direccions d’obra i coordinacions de seguretat dels enderrocs, són encarregats 

als col·legues arquitectes tècnics. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

L’obra a estudiar en aquest projecte, és una nau industrial situada al nucli de la 

població costanera de Palamós, província de Girona, fins ara dedicada a la 

producció de taps de suro, adquirida pel la promotora immobiliària GRUP 

IMMOBILIARI PROCLUB, per a la posterior construcció d’un edifici format per 

166 habitatges d’entre 30 i 70 m2 cadascun. (habitatges d’una, dos i dúplex de 

3 habitacions). 
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Aquesta nau es situa entre quatre carrers, ocupant la totalitat de la illa. Aquest 

carrers són: C/ ENRIC VINCKE, C/ BARCELONA, C/ MALLORCA i C/ DE LA 

INDÚSTRIA, el primer de dos sentits, i els últims d’un sol sentit. 

Té un total de 3.810 m2 de superfície construïda. L’alçada mitja de l’edifici és 

de 7,00 m aproximadament, tractant-se de diferents edificis que configuren la 

nau, alguns de Planta Baixa i, d’altres, de Planta Baixa més Planta Pis. 

 

 

 

C/ Enric Vincke. 
Entrada principal de la fàbrica. 
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C/Barcelona 

 

 

C/Mallorca 
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C/ De la Indústria 

 

L’entrada principal de la fàbrica es situa al C/ Enric Vincke, carrer amb dos 

sentits de circulació i una amplada de 6,65 m i amb voreres de 2,50 m 

d’amplada. Està situada a ple nucli urbà, però l’accés fins a l’obra és fluid i 

sense complicacions. La dimensió de la porta és de 4,55 m. d’amplada per 4 m. 

d’alçada, prou gran com per permetre l’entrada de maquinària i camions per a 

la realització de l’enderroc. 

Trobem una entrada secundària a la façana que dóna al carrer De La Indústria, 

de dimensions més disminuïdes (2,80 m. d’amplada per 3,75 m. d’alçada) i 

aixecada del nivell de la vorera uns 40 cm, pel que no permet l’entrada de 

maquinària i/o vehicles per aquest accés. 

 

Degut a que la nau s’ha anat construint en diferents etapes, fent espais més 

grans i coberts segons les necessitats que exigia la seva activitat, trobem la 
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intervenció de diversos materials i sistemes constructius, els quals anomenem a 

continuació: 

 

• Forjats: 

- bigues de fusta i solera ceràmica 

- bigues metàl·liques i solera ceràmica 

 

• Cobertes: 

- bigues de fusta i solera ceràmica 

- encavallades metàl·liques i solera ceràmica 

- bigues metàl·liques i cobert d’uralita 

- bigues de fusta i cobert d’uralita 

- bigues de fusta, llates i teulat de teula àrab (a salt de garça) 

- coberta plana invertida amb acabat de rasilla ceràmica 

 

• Paviments: 

- Solera de formigó acabat fratassat 

- Paviments de terrasso 

 

• Tancaments i envans: 

- Parets de càrrega de totxo massís 

- Parets de càrrega de pedra 

- Envanets de maó foradat 

 

• Acabats: 

- Fusteria interior de fusta 

- Fusteria exterior de PVC, metàl·lica, de fusta 

- Revestiments de guix i ceràmic 

- Fals sostre de plaques de guix 

- Fals sostre d’encanyissat i enguixat 
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Tal i com es pot apreciar, trobem sistemes constructius propis de cada època 

en el que foren aixecats, des de parets de pedra i totxo massís (manual), i 

bigues de fusta, com , arrelats més capa a l’època moderna, envans de maó 

foradat i teulats de plaques de fibro-ciment. 

 

 
 

 
 
        

Encavallades metàl·liques 
 

Estructura metàl·lica i teulada de fibro-ciment 
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Encavallades metàl·liques, bigues de fusta i teulat de fibro-ciment 
 

Bigues de fusta i solera ceràmica       
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Tancaments ceràmics i paviment de formigó       
 

Tancaments de pedra i bloc de formigó 
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Un enderroc d’aquestes magnituds suposa una problemàtica en el que a residus 

es refereix, per tractar-se d’un nombre elevat de tones de runes. Caldrà doncs, 

tenir present la recuperació de materials, la classificació, el reciclatge i la 

deposició controlada. Així mateix, la existència de productes tòxics, com és el 

fibro-ciment, afegeix el concepte de pla d’actuació especial, regulat l’Ordre del 

Ministeri de Treball de data 26 de juliol de 1993, que modifica l’Ordre del 7 de 

gener de 1987, i sempre dins el marc establert per l’Ordre del 31 d’octubre de 

1984 pel que s’aprova el Reglament de treballs amb risc d’Amiant. 

 

En situar-se al nucli urbà de Palamós, a ple centre, i tenint en compte el 

constant fluid de persones i vehicles, caldrà també assegurar-se d’una bona 

execució, maximitzant els sistemes de protecció, tant col·lectives com 

individuals, per aconseguir un enderroc segur en tots els aspectes, garantitzant 

la salut de treballadors i persones alienes a l’obra sense deixar de banda la 

protecció del medi ambient. 

 

Amb l’estudi realitzat podrem saber si les empreses contractades per a la 

realització de les activitat han tingut en compte, en la correcta mesura, 

aquestes consideracions.  


