
Procés retirada plaques 
de fibrociment i enderroc 
mercat Abaceria 
Resum sessió informativa veïnat,  

13 de novembre de 2019 
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.- Trasllat del mercat de la Travessera de Gràcia i inici de l’activitat del mercat 
provisional al passeig de Sant Joan. Juliol de 2018 
 
.-  Inici del procés d’enderroc amb el desmantellament interior del mercat de 
l’Abaceria, aquesta fase contempla la retirada de la coberta de fibrociment. El 
projecte contempla el pla de treball i de seguretat d’acord amb les normatives 
vigents. Gener de 2019 
 
.-  Amb enderroc interior apareixen noves plaques de fibrociment no 
detectades i ancorades amb un sistema diferent a la resta. S’informa que    
durant el desmuntatge es podrien trencar algunes plaques amb possible risc 
de  despreniment de fibres d’amiant. L’ajuntament decideix aturar l’obra per 
tal d’adequar el projecte a aquesta contingència.   
 
.- En paral·lel s’inicien sessions informatives al veïnat, es crea una plataforma 
de veïnat que mostra inquietud i demanda informació sobre el procés de 
retirada de les plaques i proximitat dels habitatges.  
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Antecedents  
 
.- S’estableixen taules de seguiment periòdiques amb col·lectiu de veïnat i 
comerciantsi representants municipals del Districte i de l’Institut Municipal de 
Mercat i de la direcció d’obra que permetin el traspàs d’informació, el 
seguiment procés, etc.. 
 
.- L’Institut Municipal de Mercats inicia tràmits per a una nova planificació 
administrativa: resolució dels contractes vigents, nova dotació econòmica, 
nova licitació i nova contractació.   
 
.- Noves contractacions  amb l’ objectiu  de prendre totes les mesures per 
minimitzar riscos i garantir la salut pública. Destaquen 2 mesures:  
 - Adaptació de projecte de retirada de plaques amb sistema de 
 confinament dinàmic: sistema de bombolla amb depressors. 
 - Incorporació a tot el procés de l’assessor Lluís Mallart,  expert en 
 processos de retirada d’amiant i de control ambiental de l’entorn.  
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SISTEMA DE CONFINAMENT DINÀMIC 
“ENCAPSULAMENT  

 
 
 
 
 

 
.- El  sistema de confinament consisteix en l’aïllament de la zona de treball de 
l’exterior mitjançant material aïllant (tipus plàstic)  que envolta “encapsula” i 
l’espai de treball. Es faran entre 4 i 5 confinaments. 
 
.- En l’espai interior o encapsulat  s’instal·len  depressors i grups electrògens 
en funcionament durant les 24 hores del dia, per evitar que surtin partícules 
de l’amiant en suspensió de la zona de confinada i garantir les condicions de 
salut dels treballadors i de l’entorn.  A més de tots els mesuraments continus 
de control que contempla la llei i el propi projecte. 
 
.- En l’interior de l’espai confinat també s’instal·la una  bastida (entre la façana 
de l’edifici i el tancament amb plàstics). Per  poder accedir al desmuntatge de 
les plaques situades en alçada,  que posteriorment es concentraran al terra 
del mercat i es prepararan per al seu trasllat.    
 
.-Aquesta operació de muntatge de bastides + plàstic per crear la càpsula 
+retirada de plaques +transports de plaques i  desmuntatges  de la càpsula 
es repetirà per a cadascuna de les tres fases previstes.   
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Fases del procés de retirada  

 
 
 
 
 
 

  
  
FASE 1  
  
Perímetre confinament: s’intervé en la coberta de Travessera de gràcia, i 
dos terços del perímetre del mercat que envolta Mare de Déu dels 
Desemparats i Torrijos.  
 
Afectacions Mobilitat:  s’anul·la la  vorera mar de Trav. de Gràcia entre Mare 
de Déu dels Desamparats i Torrijos, i dos terços del perímetre del mercat que 
envolta Mare de Déu dels Desemparats i Torrijos. Els vianants s’hauran de 
circular per la vorera muntanya de Travessera de Gràcia.  
  
Tancament perimetral-àmbit de l’obra:  instal·lació de tanca tipus rivisa, 
alineat a la vorada de Travessera de Gràcia. Als carrers Mare de Déu dels 
Desemparats i a Torrijos, es mantindrà un pas mínim de 2,80 metres per 
garantir l’accessibilitat dels serveis d’emergència.  
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Fases 1. Àmbit Travessera Gràcia-Mare D-Desemparats-Torrijos  
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Fases del procés de retirada  

 
 
 
 
 
 

  
  
FASE 2  
  
Perímetre confinament: s’intervé en la coberta de Puigmartí, i un terç del 
perímetre del mercat que envolta Mare de Déu dels Desemparats i Torrijos.  
 
Afectacions Mobilitat: Ocupació del c. Puigmartí i un terç de les voreres de 
Mare de Déu dels Desamparats i Torrijos.  S’alliberarà parcialment la vorera 
de la Trav. de Gràcia, mantenint mínim 1,80m de pas per a vianants pel costat 
de calçada. 
 Al c. Puigmartí es col·locarà tanca rivisa, es retiraran els fitons i el mobiliari 
urbà existents mantenint una amplada de 4,40m entre la tanca i la rivisa. 
 El carrer Puigmartí restarà tallat a la circulació excepte veïnat i serveis 
  
Tancament perimetral-àmbit de l’obra:  instal·lació de tanca tipus rivisa, 
alineat a la vorera de Puigmartí. Als carrers Mare de Déu dels Desemparats i 
a Torrijos, es mantindrà un pas mínim de 2,80 metres per garantir 
l’accessibilitat dels serveis d’emergència.  
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Fases 2. Àmbit Puigmartí-Mare D-Desemparats-Torrijos  

4 
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Fases del procès de retirada  

 
 
 
 
 
 

  
  
FASE 3  
  
Perímetre confinament:  Actuació sobre al coberta central amb muntatge de 
bastida tubular a l’interior del mercat per la retirada de bigues.  
  
Afectacions Mobilitat:  afectació al carrer Torrijos en fase de  muntatge i 
desmuntage d’estructura es veurà reduït l’espai de pas en el tram central dels 
carrers Torrijos i Mare de Déu dels Desemparats 
 
Tancament perimetral-àmbit de l’obra: instal·lació de tanca tipus rivisa, 
alineat a la vorada de Travessera de Gràcia i al tram central que toca a 
façana de mercat dels carrers Mare de Déu dels Desemparats i a Torrijos, es 
mantindrà un pas mínim de 2,80 metres per garantir l’accessibilitat dels 
serveis d’emergència 
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Fases 3. Coberta central   
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Previsió Calendari**   

Durada prevista dels treballs de retirada de plaques i enderroc : 4/5 mesos 
 
Durada dels treballs de cadascuna de les 3 fases 
 Muntatge bastida i sistema encapsulament: 1 mes 
 Retirada de les plaques per a cada fase i transport: 5-6 dies 
 Desmuntatge bastida : 5 dies 
 
Replanteig de l’obra: primera setmana de desembre.  
 
Treballs previs: segona setmana de desembre 
 
Inici muntatge bastida primera fase: a partir 7 gener 
 
Previsió final obra: abril/maig 
 
FASE 4. ENDERROC PARETS I PAVIMENTS DEL MERCAT I NETEJA ZONA 
 
Previsió d’inici enderrocs de les parets laterals i elements del mercat: mes de maig/juny. Un 
cop finalitzat el procés de retirada de les plaques de fibrociment de la coberta.  Aquesta fase 
finalitzarà l’agost de 2020. 
 
** Calendari supeditat a l’aprovació del Pla treball per part de la Generalitat. 
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Gràcies per la vostra col·laboració! 
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