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Com tota obra, encara que sigui de desconstrucció i no de construcció, aquesta 

ha de projectar-se. Per tant, l’inici de l’enderroc comença en la realització del 

projecte, on s’explicaran les característiques de l’edifici tal com superfícies, 

volumetria, solucions constructives i materials que hi intervingueren en la seva 

construcció, i que, per tant, formen part de l’actual edifici, instal·lacions que 

afecten al mateix, etc. 

 

El projecte d’enderroc haurà de fer especial menció al compliment de la 

normativa, que en caràcter general reguli la correcta gestió de residus i la 

aplicació de la seguretat i salut a l’obra, adjuntant un estudi de seguretat i salut 

i la especificació del volum de runes a declarar per l’abocador controlat. 

 

Un cop realitzat aquest projecte d’enderroc, caldrà que sigui visat per el col·legi 

d’aparelladors i arquitectes tècnics corresponent. En aquest cas, es demana el 

visat al Col·legi de Girona.  

 

Cal, juntament amb el projecte, visar el full d’assumeix del/s aparellador/s 

i la nota d’encàrrec on figura el pressupost pels serveis professionals. 

Aquesta última documentació és vital per a la posterior demanda de la llicencia 

d’obres, ja que, l’administració ha d’assegurar-se que la direcció de les obres es 

portarà a terme per un tècnic competent. Aquest arquitecte tècnic o aparellador 

que s’encarregui de la direcció, pot ésser la mateixa persona física encarregada 

de projectar l’enderroc, o pot tractar-se d’un tècnic contractat únicament per 

aquest treball. En el nostre cas, els arquitectes tècnics encarregats del projecte 

d’enderroc són els mateixos que se’n curaran de la direcció de les obres (en 

concret, dos arquitectes tècnics). 

 

De la mateixa manera, durant l’execució de les obres, caldrà una coordinació de 

seguretat que, podrà contractar-se apart o juntament amb la direcció. Aquests 

aclariments han de figurar sempre al full d’assumeix i a la nota d’encàrrec dels 
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tècnics que hi participin en el conjunt de l’obra. Per a la coordinació en matèria 

de seguretat en l’enderroc, la promotora ha contractat a una empresa 

especialitzada, el tècnic responsable de la qual haurà d’acceptar el Pla de 

Seguretat que li farà arribar el contractista principal de l’enderroc, mitjançant 

l’acta d’aprovació del Pla. 
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IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

 

Tractant-se d’una obra d’enderroc, la implantació no és complicada. La 

estructura de la implantació sempre és la mateixa: tanques d’obra, provisionals 

sanitaris, entrada de vehicles i personal, etc. En el nostre cas hem de tenir un 

factor en compte: l’aparició del fibro-ciment, per la retirada del qual, caldrà 

condicionar d’una manera diferent l’obra, per evitar que la pols provocada per 

aquest material envaeixi el perímetre de l’obra, essent una exposició 

potencialment perillosa per a la salut. 

 

• Provisionals d’obra i equips de protecció col·lectiva 

Fent el seguiment de l’enderroc, he pogut apreciar quines proteccions i a quina 

implantació procediren per l’acondicionament de l’obra: 

 

TANCA D’OBRA: 

En primer lloc, s’ha instal·lat una tanca d’obra de 2,00 metres d’alçada, formada 

per trams de 2,50 m., en mòduls, subjectes a unes bases de formigó 

prefabricades. És la tanca que s’utilitza en la majoria d’obres, per ésser 

econòmica, de fàcil muntatge i amb la possibilitat de desplaçar-la sempre que 

les condicions de l’obra ho requereixin. 

L’acabat de la tanca és de malla galvanitzada (tipus malla escocesa), visible cap 

a l’interior de l’obra. Aquesta tanca no feia cap funció en concret al principi de 

l’enderroc, degut a que les façanes de la nau eren les que realment 

proporcionaven el tancat segur de l’obra, fins que aquestes fossin 

enderrocades. 

La tanca es col·locà a un metre de distància de les façanes, separant-la 

d’aquestes en els punts o la màquina començava a trencar les parets, per donar 

una major protecció a possibles derrumbaments o projecció de cascots i runa 

cap al carrer. D’aquesta manera s’ocupava part de carrer, envaint 

completament la vorera, evitant que les persones alienes a l’obra caminessin a 

prop de la zona de treball. 
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D’alguna manera està bé l’actuació, però segons normativa cal proporcionar 

una vorera provisional, en cas de que s’envaeixi la existent. Per altra banda, en 

no construir vorera provisional, obligaven a les persones a creuar el carrer i 

caminar per la vorera de l’altre costat, evitant un risc important. 

 

Un cop acabada la desconstrucció, la tanca de malla es reemplaçarà per una 

tanca opaca completament, de xapa galvanitzada, de 2,00 m d’alçada 

encastada al paviment mitjançant daus de formigó, quedant completament fixa. 

La tanca estarà alineada al límit de les façanes ja no existents amb la vorera, a 

punt per continuar amb l’execució de la fonamentació. 

 

PROVISIONALS SANITARIS 

Es proporcional als treballadors un mòdul prefabricat de 5,50x2,00 m. situat a 

l’entrada principal de la fàbrica, on hi ha una explanada sense edificar. Es 

composa amb dues sales de vestuari, una a cada extrem del mòdul i, al mig 

d’aquest, una estança on es situa un WC, una lavabo i una dutxa. És suficient 

per a la quantitat de treballadors que es preveu treballant a obra a la vegada. 
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No s’implanta menjador degut a que la fàbrica està situada al nucli urbà, voltat 

de serveis de restaurant, on els treballadors podran menjar, posat, també, que 

es recomana no restar a les hores lliures al lloc de treball, per evitar majors 

exposicions a la pols d’amiant  concentrada a l’obra (en la fase de retirada de 

les plaques de fibro-ciment). 

A continuació s’adjunta un croquis dels vestuaris i bany: 
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PROVISIONALS D’AIGUA I LLUM 

Per què es tracta d’una obra d’enderroc, cal que tots els subministraments 

d’aigua i llum estiguin donats de baixa, per tal d’evitar riscos d’electrocució i 

malmeses en les instal·lacions. 

El subministrament d’aigua i llum necessari per a l’execució de l’enderroc i 

l’alimentació de petita maquinària, es far a través dels provisionals de llum i 

aigua situats a la part de la fàbrica del costat, que no s’enderrocarà. (annex de 

fàbrica a l’illa del costat). 

 

 

Subministrament 

d’aigua a l’obra a 

través de mànega 

amb connexió al 

provisional d’obra 

de la fàbrica del 

costat. 

L’aigua és 

necessària per a 

ruixar els cascots 

de runa i d’aquesta 

manera, reduir la 

formació de pols. 

 

 

 

Degut a que la fàbrica del costat ja estava prevista de serveis, no cal l’obertura 

de carrers per a la realització de les escomeses. Simplement es tallen els 

subministres de la nau a enderrocar i es demana, a les companyies 

subministradores corresponents, l’alta dels provisionals d’obra del bloc 

col·lindant. 
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PROCÈS D’ENDERROC DE LA NAU 

 

Mitjançant les meves visites a l’obra en el transcurs d’aquesta, faig un resum 

quin ha sigut el procés que s’ha portat a terme, realment, per a la completa 

execució de l’enderroc, fent incís en el compliment de la seguretat.  

El que intento és donar a entendre que, no sempre es compleix el projecte 

executiu ni el Pla de seguretat, ja que depèn de les determinacions que 

prengui, no solsament el coordinador en matèria de Seguretat i Salut, sinó 

també, el Promotor i el Contractista. Cal mencionar que moltes de les 

actuacions que es duen a terme en obres com aquestes, estan directament 

relacionades amb una conveniència econòmica que, per desgràcia, no prioritza 

en la seguretat i sí en l’abaratiment. 

 

RECUPERACIÓ DE TEULES 

L’enderroc en sí comença per la recuperació d’alguns material, de forma 

manual, i sempre en el sentit de dalt cap a baix. Per tant, el desmunt de les 

cobertes és el primer treball a realitzar. Degut a que les cobertes d’uralita 

necessiten un pla d’actuació especial per a la seva retirada, es comença pel 

desmunt de les cobertes ceràmiques, aprofitant teules ceràmiques velles per a 

altres obres de restauració. 
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Als careners de les cobertes s’anclen dos màstils (un a cada extrem coberta), 

d’on es subjectarà un cable o tirant. Serà d’aquí d’on els operaris subjectaran 

els seus arnesos per evitar caigudes a diferent nivell. 

 

RETIRADA D’OBJECTES I SUBMINISTRES 

Un cop obtinguda la llicència es procedeix, primerament, a la retirada dels 

objectes mòbils de la nau, tals com maquinària, sitges, vehicles de transports, 

mòduls d’emmagatzematge i matèries tòxiques acumulades a l’interior de 

l’edifici i contingudes en bidons especials per al seu posterior transport a 

abocadors especials. 

 

Abans del començament de l’enderroc s’ha d’eliminar qualsevol instal·lació que 

pugui causar accidents o no siguin segures per al procés de treball. És el cas de 

les línies elèctriques que rodegen l’edifici, sostingudes a la façana mitjançant 

grapes, a l’igual que les palometes elèctriques o les faroles d’enllumenat públic, 

tot penjat de les façanes de la nau. 

Caldrà doncs, la retirada d’aquestes per evitar que amb l’enderroc de les parets, 

aquestes caiguin també, provocant que edificis veïns es quedin sense 
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abastament elèctric, de la mateixa manera que els treballadors poden patir 

accident per electrocució. 

Per portar a terme el treball de retirada de línies, es claven o s’anclen uns 

postes a la vorera actual, a uns 50 cm de distància de les façanes, d’on es 

penjaran les línies i enllumenat provisionalment, per evitar haver de soterrar o 

traslladar les línies fent-les seguir un altre recorregut. Un cop es faci l’obra 

nova, en el procés constructiu es tindrà en compte aquest soterrat de línies 

segons l’assessorament de la companyia elèctrica pertinent. 

La implantació dels postes s’encarrega a un oficial de paleteria i la retirada de 

les línies a un lampista. La feina en sí es realitza en una setmana 

aproximadament. 
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Es pot veure que els treballadors no utilitzen cap EPI a part de l’arnés, que està 

subjectat directament a el poste de fusta. També cal remarcar que la distància 

de seguretat de les línies (distància del pal a la façana) no compleix amb el 

metre mínim exigit per normativa.  

 

RETIRADA DE FIBRO-CIMENT 

Una vegada retirada les línies, i gràcies a que la nau disposa d’una entrada de 

grans dimensions per a maquinària, es comença l’enderroc per la part de dintre 

de l’edifici, aprofitant les façanes exteriors com a tanca d’obra amb l’entrada 

per a vehicles realitzada per l’entrada de l’edifici. 

Es subcontracta a una empresa especialitzada per a la extracció de les plaques 

de fibro-ciment, la qual envia 4 treballadors que s’encarregaran de la feina, 

prohibint el pas a qualsevol altre operari que no sigui del seu equip. 

Cal treure les peces de d’uralita senceres, evitant que es trenquin i així es 

produeixi pols d’amiant suspès a l’aire, que és el que ataca la salut de les 

persones, evitant el risc d’exposició a  ambients perillosos. 

  


