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1

Consideracions preliminars: antecedents, objecte i contingut

1.2.1 Antecedents
Sense antecedents
1.2.2 Objecte
El present document té per objecte subministrar als agents que intervenen en el procés de
la deconstrucció de l'edifici i a l'administració encarregada de la supervisió del projecte, la
informació necessària per dur a terme l’enderroc i la gestió dels residus generats, de forma
eficient i sostenible, en condicions adequades de seguretat i salut per als treballadors i
transeünts, sense menyscabar o posar en risc l'estat de les edificacions contigües.
Per això, es defineix el sistema d’enderroc, el mètode de treball i els mitjans a emprar per a
la total deconstrucció de l'edificació, així com les mesures a adoptar, encaminades a la
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant
l'execució de l'obra, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
1.2.3 Contingut documental de la memòria d’enderroc
L’estudi bàsic de seguretat i salut forma part del projecte PROJECTE D’ENDERROC
PARCIAL I REPARACIÓ ESTRUCTURAL.
Dins d’aquest projecte hi ha la documentació de l’enderroc i obra següent, en cada apartat:
MEMÒRIA.
• ANNEXOS A LA MEMÒRIA.
• PLEC DE CONDICIONS.
• AMIDAMENTS I PRESSUPOST.
• PLÀNOLS.
•

La MEMÒRIA conté les dades de caràcter general, en relació als agents intervinents, les
característiques de la parcel·la, les condicions de l'entorn immediat i de les edificacions
contigües, la justificació de la solució adoptada i del compliment de la normativa aplicable, la
descripció de l'estat i les característiques de l'edifici, el procés d’enderroc i les mesures de
caràcter preventiu adoptades.
En els ANNEXOS s'aporten aquells documents que, formant part del projecte, poden ser
subscrits per agents diferents a l'autor del mateix, a més de la informació gràfica que pugui
facilitar la seva comprensió:
FITXA DECRET DE RESIDUS
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
• NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
El plec de condicions, el pressupost i els plànols, són els documents restants que
complementen el Projecte de d’enderroc.
•
•
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1.3

Dades generals
1.3.1 Agents intervinents

Entre els agents que intervenen en el procés de demolició de l'obra objecte del present
projecte, es ressenyen:
Promotor: ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Autor del projecte: CARLES PENALBA SEDÓ i ENRIC CASANOVAS RIPOLL
• Director d'obra: per designar
• Director d'Execució de l'obra: per designar
• Constructor - Cap d'obra: per designar
• Coordinador de seguretat i salut: per designar
•
•

1.3.2 Situació i característiques de l'edifici a enderrocar
L'edifici objecte de l’enderroc es troba situat en:
•

Plaça de l’Església número 3, Alforja (Tarragona)

Les característiques tipològiques de l'edifici a demolir es resumeixen en el següent quadre:
Tipologia de l'edifici segons el seu ús
Situació respecte als edificis contigus
Nombre de plantes sobre rasant
Nombre de plantes sota rasant
Alçada sobre rasant (m)
Profunditat sota rasant (m)

Edifici parroquial
Amb dos o més edificacions contigües i/o mitgeres
2
2
8,80
5

1.3.3 Superfície a enderrocar
EDIFICI SENSE ÚS
QUADRE SUPERFÍCIES ENDERROC
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

INICIAL

ENDERROC

RESULTANT

PLANTA SOTERRANI -2

388,40

0,00

388,40

PLANTA SOTERRANI -1

391,65

25,10

366,55

PLANTA BAIXA

536,00

169,75

366,25

PLANTA PRIMERA

301,60

148,75

152,85

1.617,65

343,60

1.274,05

TOTAL

1.4
Condicionants derivats de l'emplaçament
En el present apartat es consideren els condicionants que afecten a l‘enderroc de l'edifici,
en relació a la climatologia de la zona, les característiques de l'entorn immediat, l'existència
de trànsit rodat, la presència de vianants i l'existència de connexions de servei i serveis
urbans, així com els derivats de les particularitats de la parcel·la i de les edificacions
contigües.
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1.4.1 Condicions de l'entorn immediat
SEGONS ELS CTE-HE, LA ZONA CLIMÀTICA QUE LI CORRESPON ÉS C3.
ACCÉS A NIVELL A TRAVÉS DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA (PB) I DEL CARRER
BOLCADOR PER LA ZONA DEL PATI DE L’HORT (PS -2).
Als carrers que circumden l'edifici, s'adverteix la presència de trànsit rodat, la qual cosa
obliga a prendre les oportunes mesures de prevenció en matèria de seguretat.
En els vials que delimiten l'edifici s'adverteix una afluència contínua de vianants, la qual
cosa obliga a prendre les oportunes mesures de prevenció relacionades amb la seguretat
dels vianants.
Als carrers que envolten l'edifici no existeix cap limitació quant a la circulació de trànsit
rodat.
A la zona on se situa l'edifici a demolir no existeix cap limitació d'horari de treball al marge
de les regulades per la legislació vigent.
1.4.2 Serveis urbans existents
L'edifici a demolir disposa en l'actualitat dels següents serveis urbans:
Connexió de servei elèctrica aèria de façana.
• Abastament d'aigua potable.
• Xarxa de sanejament públic.
• Telecomunicacions.
•

1.4.3

Condicions de la parcel·la i de les edificacions contigües

L’EDIFICI QUE HA DE PATIR L’ENDERROC PARCIAL DÓNA A TRES CARRERS. EL
DESENRUNAMENT ES FARÀ PER EL PATI DE L’HORT QUE ESTÀ A UN DESNIVELL
RESPECTE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA D’UNS 7,40m RESPECTE EL PATI DE L’HORT I
DE 6,40 DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA.
L'EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA NÚMERO 4 ES L’ESGLÉSIA
PARROQUIAL D’ALFORJA, PER TANT ES MOLT PROBABLE QUE SIGUI TOTALMENT
ESTABLE.
L’ALTRE PART DE L’EDIFICI QUE SE LI FA L’ENDERROC PARCIAL ÉS UN EDIFICI QUE
DÓNA A DOS CARRERS, AMB DUES PLANTES DE DESNIVELL, ES DE CONSTRUCCIÓ
ANTIGA I CALDRÀ PRENDRE LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR
PATOLOGIES.
LES VORERES I VIALS ES TROBEN EN BON ESTAT DE CONSERVACIÓ. S'HAURAN DE
PENDRE LES MESURES NECESSÀRIES
ES DESCONEIX L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES MITGERES JA QUE AQUESTES
NO ES TROBEN A LA VISTA.
1.4.4 Obres prèvies a l’enderroc
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Primer de tot i abans de començar les obres d’enderroc es desconnectarà la instal·lació
d’electricitat. A la façana posterior (façana que dóna al pati de l’hort) hi ha una “palomilla”
elèctrica que s’haurà de desconnectar i reubicar.
Tocant a la façana de l’església per la part que dona al pati de l’hort baixa la
instal·lació actual de parallamps de l’església de Sant Miquel. Aquest projecte preveu que
abans de començar l’enderroc s’anuli la connexió a terra actual, i se’n realitzi una de nova
que no afecti ni a les obres d’enderroc ni a l’edificiació existent.

1.5

Compliment de la normativa aplicable
1.5.1

Normativa d'obligat compliment
1.5.1.1

Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997.
1.6

Estat, característiques i condicions de l'edifici

1.6.1 Estat de conservació
A l'edifici s'aprecien danys de certa importància que requereixen la realització d'obres de
reparació, sense que existeixi perill imminent o suposin un risc per a la seva estabilitat.
1.6.2 Característiques constructives
Es tindrà en compte, en l'elecció del sistema i dels mitjans d’enderroc a emprar, les
característiques constructives més destacables de l'edifici a demolir. Aquestes peculiaritats
es descriuen en el quadre adjunt:
1.6.2.1
Fonamentació
Es desconeix si l’edificació té fonamentació, ja que es tracta d’un edifici datat de l’any 1.773
segons el Pla d’Ordenacio Urbanística Municipal.
1.6.2.2
Estructura vertical: murs i suports
Conjunt de murs, pilastres, arcs i voltes de fàbrica. Murs de càrrega de fàbrica de maó. Murs
de càrrega de calç i pedra.
1.6.2.3
Estructura horitzontal: forjats
Forjats de bigues de fusta i cabirons de fusta amb entrebigat de revoltons ceràmics.
1.6.2.4
Amb volta de fàbrica de maó.

Estructura horitzontal: escales

1.6.2.5
Coberta
Inclinada sobre suport d'estructura de fusta amb vessant format per peces ceràmiques i
cobertura de teula àrab.
1.6.2.6

Canonada de subministrament de fontaneria

1.6.2.7

Baixants de sanejament vertical

1.6.2.8

Col·lector de sanejament horitzontal

Plom.
PVC.
Es desconeix.
1.6.2.9
Tancaments
Fàbrica de maó massís de gruix comprès entre 1 i 2 peus.
1.6.2.10
Envans de maó ceràmic.
1.6.2.11
De fusta.

Particions
Fusteria exterior
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1.6.2.12

Revestiment interior de terres

1.6.2.13

Revestiment interior de parets

Rajola ceràmica.
Guix.
1.6.2.14
Fals sostre d'escaiola.

Revestiment interior de sostres

1.6.2.15
Revestiment exterior de façanes
Capa de pintura sobre una base d'arrebossat de morter.
1.7

Condicions de les instal·lacions existents

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ, SUBMINISTRE D'AIGUA POTABLE I
CONNEXIÓ A XARXA DE SANEJAMENT.
ACTUALMENT, L'ESTAT DE CONSERVACIÓ PRESENTA CERTES DEFICIÈNCIES.
LA XARXA DE SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS INCLOU DOS BAIXANTS EN LA
FAÇANA DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, QUE ES TREURAN JA QUE ES MANTÉ LA
FAÇANA I S’ENDERROCA L’EDIFICACIÓ POSTERIOR.
ES DESCONNECTARÀ LA INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT ABANS DE REALITZAR LES
OBRES D’ENDERROC. A LA FAÇANA POSTERIOR (FAÇANA QUE DÓNA AL PATI DE
L’HORT) HI HA UNA “PALOMILLA” ELÈCTRICA QUE S’HAURÀ DE DESCONNECTAR I
REUBICAR.
TOCANT A LA FAÇANA DE L’ESGLÉSIA PER LA PART QUE DONA AL PATI DE L’HORT
BAIXA LA INSTAL·LACIÓ ACTUAL DE PARALLAMPS DE L’ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL.
AQUEST PROJECTE PREVEU QUE ABANS DE COMENÇAR L’ENDERROC S’ANULI LA
CONNEXIÓ A TERRA ACTUAL, I SE’N REALITZI UNA DE NOVA QUE NO AFECTI NI A
LES OBRES D’ENDERROC NI A L’EDIFICIACIÓ EXISTENT.
1.8

Sistema de demolició, mètodes de treball i mitjans a emprar

1.8.1 Sistema de demolició
En l'elecció del sistema d'execució de la demolició, s'han tingut en compte els següents
factors condicionants:
L'estat general de conservació de l'edifici a demolir.
• Les seves característiques constructives, especialment tipus d'estructura i el seu estat.
• La seguretat dels treballadors, transeünts i edificacions contigües.
• L'impacte mediambiental produït per la generació de pols, sorolls i vibracions.
• El volum i les característiques dels residus generats per la demolició.
• L'estat de conservació dels edificis contigus, en especial el de les seves mitgeres.
• L'existència de línies aèries d'alta tensió en el radi d'influència de la zona de treball.
•

Valorant els condicionants anteriors i les característiques de l'edifici a demolir, s'ha optat pel
sistema de demolició: Element a element.
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1.8.2 Mètodes de treball
L’enderroc es portarà a terme mitjançant el següent mètode de treball:
Amb eines manuals
Aquest mètode de treball resulta efectiu per a enderrocs de petita envergadura o com a
tasca preparatòria d'altres mètodes de demolició.
• S'utilitzaran els martells manuals pneumàtics, elèctrics o hidràulics, conjuntament amb
l'eina específica per a enderroc.
•

Per tall i perforació
S'utilitzarà com a complement d'altres mètodes de demolició, per treure parts senceres
dels elements de la demolició que ho requereixin, mitjançant l'ús de la serra circular
practicant talls horitzontals o verticals fins a una profunditat aproximada de 40 cm.
• Els seus inconvenients mediambientals destacables són: el consum abundant de
subministrament d'aigua per al refredament de les fulles diamantades i la limitació de la
pols, a més de la contaminació acústica provocada per l'emissió de sorolls d'alta
intensitat i freqüència.
•

Amb martell hidràulic sobre màquina
Per la seva gran potència de percussió i d'empenta, amb la seva mobilitat i versatilitat,
és eficaç per a qualsevol tipus d'element resistent, aconseguint un alt rendiment.
• Requereix que la base sobre la qual es recolzi la màquina suporti la càrrega total
transmesa i que l'abast del braç sigui suficient per a l'alçada dels elements a demolir.
• En la fase de demolició de murs verticals o pilars de certa alçada, es procedirà amb
precaució, per evitar el seu desplom sobre la màquina o l'operari.
•

1.8.3 Mitjans a emprar
Els mitjans a emprar en l'execució de la demolició són conseqüència del sistema i mètode
de treball triats, agrupant-se en:
Maquinària i eines específiques per a la demolició
Mitjans auxiliars de suport
• Mecanismes complementaris de percussió o demolició
•
•

1.8.3.1
Maquinaria i eines previstes en la demolició de
l'edifici
Pala carregadora
Retroexcavadora
Camió de caixa basculant
Camió per a transport
Grueta
Serra circular
Equip de soldadura
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Eines manuals diverses
1.8.3.2
Mitjans auxiliars de suport que s'empraran en
l'execució de la demolició
Puntals
Escales de mà
Marquesina de protecció
Baixant de runa
Bastida de cavallets
Bastida motoritzada
Plataforma elevadora de tisora
Plataforma de descàrrega
Cistella elevadora
Grua autopropulsada
1.8.3.3
Mecanismes de percussió prevists en la demolició
dels elements
Martell picador manual
•

Són adequats per a la demolició d'elements de formigó, parets i terres de resistència
considerable. S'utilitzaran com a complement a altres tècniques de demolició i en zones
de difícil accés. Per al seu maneig es requereix personal qualificat, proveït dels equips
de protecció individual reglamentaris.

Martell hidràulic sobre màquina
Els martells es muntaran sobre equips de maquinària pesada o sobre minimàquines,
amb una massa dels martells que oscil·la entre 50 kg i 3.500 kg, que es triarà en funció
de la massa i volum a demolir.
• Estan proveïts d'articulacions mòbils, hidràuliques o d'aire comprimit, per facilitar la seva
maniobra, i acabats amb un pica d'acer d'alta resistència, amb una longitud útil d'entre
28 i 95 cm i un pes d'entre 1,5 i 8 tones.
•

1.9

Procés de demolició

Com a criteri general, la demolició s'efectuarà seguint l'ordre invers al que correspon a la
construcció d'una obra nova, procedint de dalt a baix i intentant que la demolició es realitzi al
mateix nivell, evitant la presència de persones situades en les proximitats d'elements que
s'enderroquin o bolquin.
En l'execució de la demolició es tindran presents els següents principis o normes bàsiques:
S'eliminaran i retiraran tots els elements que dificultin el correcte desenrunat.
El procés de demolició començarà per les plantes superiors, descendint planta a planta
fins a la baixa.
• Les plantes s'alleugeriran de forma simètrica, retirant periòdicament la runa per evitar
sobrecàrregues no suportables per l'estructura.
•
•
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Abans de demolir els elements estructurals s'alleugeriran les càrregues, retirant la runa
que descansa sobre ells.
• Els cossos volats o les bigues de grans llums s'apuntalaran quan comportin un risc
excessiu.
• Es travaran aquells elements que puguin sofrir empentes durant l'execució de la
demolició, com és el cas dels murs de soterrani i les mitgeres.
• En el cas d'estructures hiperestàtiques, es demoliran en l'ordre en què es provoquin
menors esforços, fletxes, girs i desplaçaments.
•

1.9.1 Operacions prèvies
Abans de procedir a la demolició de l'edifici, es notificarà de forma fefaent l'inici de l'obra als
propietaris de les edificacions contigües que poguessin veure's afectades, amb la finalitat de
que puguin prendre les mesures preventives oportunes.
Si es considera que l'execució de la demolició pot comportar riscos que posin en perill la
integritat dels transeünts, se sol·licitarà a l'Ajuntament la restricció del trànsit rodat i la dels
vianants en els espais públics afectats, havent-se de senyalitzar degudament per impedir de
forma permanent el pas de transeünts per la vorera contigua a l'obra.
Es realitzarà un reconeixement exhaustiu de les parets contigües. En cas d'apreciar-se
qualsevol patologia, es documentarà mitjançant un reportatge fotogràfic que s'incorporarà a
una Acta Notarial que constati l'estat real dels paraments abans de l'inici de la demolició,
utilitzant la col·locació de testimonis en aquells que ho requereixin.
1.9.1.1
Desconnexió de connexions de servei
Amb anterioritat a la demolició de l'edifici, es desconnectaran i neutralitzaran les connexions
de servei de les instal·lacions d'acord amb les normes de les companyies subministradores
corresponents, per evitar riscos d'electrocucions, inundacions per trencament de
canonades, explosions o intoxicacions per gas.
1.9.1.2
Instal·lació de mitjans auxiliars
S'instal·laran, abans de l'execució dels treballs de demolició, tots els mitjans auxiliars
necessaris i les proteccions col·lectives perquè la demolició es dugui a terme de forma
segura i causi el menor impacte mediambiental.
1.9.1.3
Neteja i retirada de materials perillosos
Abans d'iniciar-se els treballs de demolició de l'edifici, es procedirà a la seva neteja general,
a la seva desinfecció i a la retirada d'aquells materials que estiguin catalogats com a
perillosos segons el seu codi LER.
Es retirarà la maquinària i els equips existents que puguin molestar o comportin un risc
afegit en l'execució de la demolició.
Quan a l'edifici es detecti o es prevegi l'existència de materials amb amiant, amb anterioritat
al començament de les obres de demolició es procedirà a la retirada dels elements de
l'edifici que continguin amiant, prèvia elaboració d'un Pla de desamiantat, amb la finalitat de
preservar la seguretat i salut dels operaris implicats i de totes les persones que es puguin
veure afectades.
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1.9.1.4
Recuperació de materials reutilitzables
Quan els materials reutilitzables es trobin en zones que comportin perill, per retirar-los serà
imprescindible haver instal·lat prèviament els elements auxiliars i de protecció necessaris.
Quan la seva retirada entri en conflicte amb la seguretat de l'obra, com en el cas de les
baranes, seran substituïts pels elements de seguretat adequats abans d'iniciar la demolició.
1.9.2 Procés de demolició
Tenint en compte el sistema de demolició i el mètode de treball triat, la maquinària i els
mitjans auxiliars a emprar, s'ha optat pel procés de demolició que es descriu a continuació:
1.9.2.1
Coberta
1.9.2.1.1
Elements singulars de coberta
Abans de l'aixecat i retirada de la cobertura, es desmuntaran acuradament, de dalt a baix,
els conductes de ventilació i instal·lacions, xemeneies i altres elements singulars, evitant la
seva caiguda o bolcada sobre la coberta.
S'evitarà l'acumulació de runa sobre la coberta, retirant-se periòdicament per evitar
sobrecàrregues no previstes que puguin provocar enfonsaments.
1.9.2.1.2
Material de cobertura
En la demolició del material de cobertura de la coberta plana s'evitarà l'acumulació de runa
sobre el forjat, sent convenient la seva retirada a mesura que es vagin desmuntant, per
evitar sobrecàrregues excessives. Es tindrà la precaució de tapar prèviament les boneres,
desguassos i cassoletes perquè no s'obstrueixin, dificultant la seva posterior retirada.
Es procedirà començant des del carener cap als ràfecs, realitzant un descarregat de la
cobertura de forma simètrica en relació als vessants, amb la finalitat d'evitar
descompensacions de càrregues que puguin provocar desploms o enfonsaments imprevists.
La demolició de la cobertura de teules es realitzarà començant per les parts més altes de la
coberta, evitant el seu apilament sobre els vessants, sent convenient la seva retirada a
mesura que es vagin desmuntant.
1.9.2.1.3
Tauler de coberta
Els taulers de fusta que conformen els pendents de la coberta inclinada es desmuntaran per
zones simètriques de vessants oposats, sempre començant per el carener, quedant
prohibida la demolició conjunta del tauler i l'estructura que serveix de recolzament.
1.9.2.1.4

Formació de pendents amb material de
rebliment
S'evitarà l'acumulació de runa sobre el forjat, tenint la precaució de taponar prèviament les
boneres, desguassos i cassoletes perquè no s'obstrueixin, dificultant la seva posterior
retirada.
S'evitarà la formació de pols, procedint al reg continu de les zones de treball.
1.9.2.2
Estructura
1.9.2.2.1
Escales
Els trams de l'escala es demoliran abans que el forjat superior on es recolza.
En primer lloc es retiraran els esglaons i posteriorment la volta de fàbrica de maó, demolint
cada tram de l'escala des d'una bastida que cobreixi la totalitat del buit de la mateixa.
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La part que correspon a la fonamentació es demolirà emprant un martell picador manual,
procurant transmetre a la resta de l'estructura les mínimes vibracions possibles, retirant la
runa a mesura que es vagi demolint.
1.9.2.2.2
Estructura horitzontal: forjats
Els forjats de fusta es demoliran després d'haver retirat tots els elements situats per damunt,
inclosos els murs i suports, començant pels elements que comportin major risc de desplom
o despreniment.
Abans de procedir a la demolició del forjat, s'apuntalaran els elements sortints o voladissos i
els panys del forjat en els quals s'apreciï una deformació excessiva, comprovant que els
elements estructurals inferiors que suporten l'apuntalament es troben en bon estat i que les
càrregues transmeses no superen en cap cas la seva capacitat portant.
Els apuntalaments s'han de realitzar en sentit ascendent, de baix cap a dalt, en general en
sentit contrari al procés de demolició.
Es procedirà a la retirada de l'entrebigat abans de tallar les biguetes, evitant afeblir-les. Es
desmuntaran després d'apuntalar-les o suspendre-les, tallant-les pels seus extrems, al
costat dels recolzaments.
Les bigues es retiraran suspenent-les o apuntalant-les prèviament, tallant o desmuntant els
seus extrems, sense deixar parts en voladís sense apuntalar.
Durant les interrupcions de la demolició no es deixaran elements inestables sense
apuntalar.
1.9.2.2.3
Estructura vertical: murs i suports
Es demoliran prèviament tots els elements que recolzin sobre els murs, no permetent-se la
seva bolcada sobre els forjats.
1.9.2.3
Particions
Abans de demolir els envans es prendrà la precaució d'apuntalar convenientment el forjat,
especialment quan l'estat de conservació de l'edifici sigui deficient.
El sentit de la demolició dels envans serà, com en la resta dels elements, de dalt a baix,
aixecant els bastiments de la fusteria a mesura que avança la demolició.
Els envans enrajolats o xapats es podran demolir conjuntament amb el seu revestiment.
S'utilitzarà preferentment la tècnica de demolició per pressió, podent-se emprar l'empenta
en els casos que ho requereixin. En aquests casos, es prendrà la precaució de tallar els
paraments de dalt a baix en caixes verticals, efectuant posteriorment la bolcada per
empenta, que s'aplicarà per damunt del centre de gravetat del pany a enderrocar, amb la
finalitat de controlar la seva caiguda en el sentit desitjat.
Quan s'interrompi el treball a les zones exposades a l'acció de forts vents, no es deixaran
sense travar els envans que per la seva esveltesa comportin un risc de desplom.
1.9.2.4
Paviments
El paviment es desmuntarà i es retirarà prèviament a la demolició de l'element resistent que
li serveix de base, sense demolir la capa de compressió ni afeblir l'element estructural que
ho sustenta.
1.9.2.5
Falsos Sostres
Els falsos sostres es trauran abans de la demolició de l'element resistent del que es troben
suspesos.
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1.9.2.6
Revestiments
Els revestiments es demoliran conjuntament amb el seu parament suport, excepte quan es
pretengui la seva recuperació, en aquest cas es retiraran abans de la demolició de l'edifici
amb la finalitat de no danyar-los.
Quan es procedeixi al picat de revestiments dels paraments exteriors, es muntaran bastides
reglamentàries, que quedaran perfectament ancorades i travades a l'edifici o,
preferiblement, s'utilitzaran bastides motoritzades que aporten major seguretat i facilitat de
maniobra.
1.9.2.7
Tancaments
Abans de demolir el tancament es comprovarà que no existeix cap revestiment que pugui
desprendre's, en aquest cas es procedirà a la instal·lació de bastides i de proteccions
col·lectives.
No es desmuntaran les fusteries ni les baranes de les plantes inferiors de la zona que s'està
demolint, per no afectar a l'estabilitat de l'element en el qual estiguin situades i evitar que
quedin buits sense protecció.
Prèvia retirada dels vidres i les fusteries, es demoliran per tècniques de pressió mecànica
des de fora cap a dins. Quan el buit resultant tingui dimensions majors d'1,2 m, es travaran
convenientment.
A mesura que avanci la demolició del tancament, s'aniran retirant els bastiments, cavallons i
marcs.
Quan s'interrompi el treball a les zones exposades a l'acció de forts vents, no es deixaran
sense travar els tancaments que per la seva esveltesa comportin un risc de desplom.
1.9.2.8
Soleres
Les soleres es demoliran de forma manual o es realitzaran prèviament talls, a les zones
properes o en contacte amb els paraments mitgers, amb la finalitat d'evitar la transmissió
d'esforços o vibracions als edificis contigus.
En la demolició de soleres de planta baixa, s'empraran mecanismes de percussió només
quan el terreny sobre el qual recolzen sigui consistent i es disposi d'espai suficient per
treballar en les condicions de seguretat requerides.
1.9.2.9
Xarxa de Sanejament
Quan no existeixi impediment físic ni es pretengui recuperar cap element de la xarxa de
sanejament, es pot dur a terme la demolició per mitjans mecànics, separant els seus
components (tapes, reixetes, arquetes prefabricades, embornals, etc.) per a la posterior
gestió de residus.
Abans de la seva demolició es comprovarà la seva desconnexió de la xarxa general de
clavegueram, taponant l'orifici resultant.
1.9.2.10
Fonamentació
La demolició de les sabates de formigó ciclopi i les sabates de formigó en massa es
realitzarà segons el sistema i mètode de treball triats, amb la utilització de les eines,
maquinària i mitjans auxiliars específics, definits en els apartats anteriors, procedint-se a la
retirada de les restes i runa a mesura que es va demolint el fonament.
Queda totalment prohibit el sistema d'enderroc "PER DESCALÇ" o "PER BOLCADA",
consistent a eliminar les parts inferiors que exerceixen una funció estructural de sustentació,
provocant la pèrdua d'equilibri de l'edifici o d'una part del mateix, al no oferir la seguretat
desitjada, ni permetre un control adequat de les seves conseqüències.
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:
ENDERROC PARCIAL I REPARACIÓ ESFONDRAMENT
Emplaçament:
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 3, ALFORJA
Superfície a enderrocar:
315m2
Promotor:
ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució / memòria valorada:
CARLES PENALBA I ENRIC CASANOVAS
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
CARLES PENALBA I ENRIC CASANOVAS

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
PLANA
Característiques del terreny: (resistència, cohesió)
NO S’INTERVÉ
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
RELIGIÓS I HABITATGE
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)
TOTES
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)
Vials inferiors a 4m, CIRCULACIÓ POC DENSA, voreres menys d’un metre.
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració
de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment,
comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en
el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
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dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de
prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:
•
•
•
•
•

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Altres

Treballs previs
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials

19 de 22

•
•

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Enderrocs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Altres

Estructura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
Altres

Ram de paleta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
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•
•

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Coberta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
•
•
•
•

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)
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Mesures de protecció col·lectiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual
•
•
•
•

•
•
•
•

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers
•

•

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
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•
•
•

Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.
Veure Annex
Notes:
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