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Aquest projecte deixa veure les dues parts d’ un enderroc : la part teòrica i la 

part pràctica. 

La part teòrica tracta d’informar de l’obra, projectant característiques, 

procediment, objectius, sempre enunciant l’exprés compliment de la normativa 

vigent, mitjançant el projecte executiu. Per l’altra banda, la part pràctica és com 

realment s’executa l’obra, la majoria de vegades, d’una manera molt diferent a 

com es defineix a la primera part. Això es dóna per moltes raons, una de les 

més importants, la economia. I una altra raó, directament proporcional, és la 

possessió de insuficients recursos. 

 

Per l’execució de qualsevol obra, fa falta un procediment administratiu 

important que, moltes vedades desconeixem. He cregut important explicar 

aquest pas, completament necessari i que tots els arquitectes tècnics hauriem 

de saber. És important dir que, si som conscients del procediment d’una obra, 

el mateix mètode s’aplica a la majoria, exceptuant alguna documentació més 

especifica per a cada tipus d’obra. 

És interessant conèixer la documentació que cal presentar a l’Administració 

Pública, ja que aquesta està subjecte a la concessió de la llicència corresponent. 

Tot i així, he pogut comprovar que, moltes vegades, el procediment que 

segueix el govern és incorrecte , com en el cas del contracte amb el gestor de 

runes, que deixo clar al principi d’aquest bloc. L’Ajuntament exigeix el 

compromís d’un gestor per a la adquisició dels residus de l’obra, que, en molts 

casos no serà el mateix que realment s’emportarà els residus en finalitzar 

aquesta. 

 

Per altra banda, l’Estudi de Seguretat i Salut  adjunt al projecte executiu, 

plasma el conjunt de legislacions en matèria de seguretat i salut, de manera 

generalitzada. Posteriorment el contratista adequa aquest estudi a l’obra a 

realitzar, amb l’execució del Pla. Però el compliment del Pla de Seguretat i Salut 

és un tema apart, ja que, per a que això succeeixi, cal la voluntat de tots els 

agents que intervenen en l’obra, tal com el promotor, el contratista, la direcció 
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facultativa, el coordinador de seguretat, etc. En la majoria de casos el factor 

econòmic fa interferència en aquesta voluntat, sobretot en el cas del contratista 

que, per reduir costos d’obra, inhibeix alguns dels procediments a seguir, 

moltes vegades per falta de recursos, que suposen una inversió important per 

l’empresa.  

Durant l’execució de l’enderroc de la nau, molts procediments s’han passat per 

alt. Les proteccions col·lectives han sigut mínimes, prescindint de xarxes, 

bastides i baranes de protecció. El contratista ha optat per la supressió 

d’aquestes i la implantació de proteccions ideades a la seva manera, com la 

tanca d’obra amb els matalassos de protecció, o les passarel·les als careners de 

les cobertes per a l’anclatge mitjançant arnés, que moltes vegades no eren 

utilitzades pels treballadors. 

 

La falta d’informació i formació dels operaris de l’obra també és una 

problemàtica a dia d’avui, ja que molts dels procediments o decisions mal 

preses es donen a conseqüència d’aquest fet. És el cas de la retirada del fibro-

ciment, per la qual s’ha fet ús de radial a fi de tallar els ancoratges de les 

plaques. Aquest tipus d’eina genera pols, via d’expansió de les fibres d’amiant 

que es puguin trobar despreses en plaques malmeses. Està clar que, molts 

operaris desconeixien aquest fet i, encara que duguessin les proteccions 

individuals exigides, amb la correcta informació haguessin optat per un sistema 

d’extracció aleatori i d’igual manera efectiu, com l’utilització d’eines manuals de 

tall (per exemple, cisalles). 

 

Amb la presència del coordinador de seguretat i salut s’intenten reduir aquestes 

situacions, però en aquest cas, i , tenint en compte que he estat a peu d’obra 

gairebé cada dia, he coincidit amb una única inspecció realitzada pel 

coordinador, concretament en la fase d’extracció del fibro-ciment. Cal dir que, 

la despreocupació pel seguiment d’una obra no és convenient per la prevenció 

de riscos laborals, en tot cas, fa falta constància i imposició, per intentar fer 

prendre consciència dels perills que suposa una obra com aquesta. 
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El reciclatge és un tema poc present en els enderrocs a dia d’avui. En aquesta 

obra, el reciclatge es deixa en segon pla, prioritzant la rapidesa d’execució i la 

mínima inversió de maquinària, una altra vegada, per raons econòmiques. És 

normal que el contractista es preocupi més per la seva situació econòmica que 

per la protecció del medi ambient, per això és feina dels promotors invertir en 

un pressupost d’execució més elevat i més favorable per al reciclatge. Però 

tornem a rodar en un cercle viciós, ja que, amb l’elevat cost de solars i 

construcció, el promotor prefereix reduir els costos d’un enderroc.  

 

És treball de tots, doncs, prendre responsabilitats enfront a la protecció en les 

obres, tant sigui d’enderroc o d’obra nova, i és feina complicada. Fa falta, no 

només la voluntat, sinó l’esforç, la constància, fins que la seguretat, en tots els 

seus aspectes, formi part inexcusable de qualsevol procés. 

 


