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El Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de se-
guretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, té per objecte, en el marc de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, establir disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos derivats de 
l’exposició a l’amiant en el transcurs de la feina, així com la prevenció d’aquests riscos.

Les disposicions del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, per les quals s’aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció, s’aplicaran plenament al conjunt de l’àmbit previst en l’apartat anterior, sens 
perjudici de les disposicions més específiques contingudes en el reial decret.

Les disposicions del Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors 
enfront dels riscos relacionats amb l’exposició als agents cancerígens durant el treball, i del Reial 
decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb els agents químics durant el treball .

Així doncs, en l’article 3 del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les dispo-
sicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, sense  
indicar que les seves disposicions són aplicables a les operacions i activitats en les quals els treballa-
dors i treballadores estiguin exposats o siguin susceptibles d’estar-ho a fibres d’amiant o a materials 
que el continguin, i especialment en:

1.  Treballs de demolició de construccions on existeixi amiant o materials que en continguin.

2.  Treballs de desmantellament d’elements, de maquinària o d’utillatge on existeixi amiant o mate-
rials que en continguin.
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0. Introducció

5. Conclusions: com intervenir-hi sindicalment

1.  Exigir informació documental a l’empresariat sobre la presència d’amiant o no en cas d’obres de 
manteniment, reformes o d’altres intervencions a la nostra empresa (pla de treball amb tota la 
informació indicada en els apartats anteriors). 

2.  Exigir que l’empresa gestora compleixi els requisits mínims normatius per a treballs amb risc 
d’exposició amb amiant i que disposi d’un pla de treball.

3.  Assegurar-se’n de l’eliminació mitjançant un gestor autoritzat.

4.  Exigir la protecció dels treballadors i treballadores i la vigilància de la salut.

5.  Garantir la participació dels treballadors i treballadores, i mantenir-los informats de la situació 
(realització de reunions extraordinàries del CSS).

6.  Fer el seguiment del compliment per part de l’empresariat i de l’empresa que realitza els treballs 
de desamiantatge en els termes establerts en l’article 24 de la LPRL.

6. Legislació bàsica d’aplicació 

Llei 39/1995, de prevenció de riscos laborals.

Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 

Reial decret 396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables 
als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.
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3.   Treballs i operacions destinades a la retirada d’amiant o de materials, equips, unitats (vaixells, 

vehicles  i trens), instal.lacions, estructures o edificis que en continguin.

4.   Treballs de manteniment i reparació dels materials amb amiant existents en equips, unitats (vai-
xells, vehicles, trens ), instal.lacions, estructures o edificis.

5.   Treballs de manteniment i reparació que impliquin risc de despreniment de fibres d’amiant per 
l’existència i la proximitat de materials d’amiant.

6.   Transport, tractament i destrucció de residus que continguin amiant.

7.   Abocadors autoritzats per a residus d’amiant.

8.   Totes les altres activitats o operacions en les quals es manipulen materials que continguin amiant, 
sempre que hi hagi risc d’alliberament de fibres d’amiant a l’ambient de treball.  

Per tant, com a delegats i delegades de prevenció i en virtut dels drets i les facultats que ens conce-
deix l’article 36 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL), haurem de sol.licitar tota la infor-
mació referent a les activitats i les tasques que es realitzen a la nostra empresa. Així com també tota 
la documentació tècnica, legal i preventiva lligada i/o derivada d’aquestes activitats amb possible 
exposició a agents químics i/o cancerígens.

D’entrada, entre altres documents que haurien d’estar en possessió dels delegats i delegades de 
prevenció, per poder iniciar i exercir els drets i les facultats que els concedeix l’article 36 de la LPRL, 
i a mode indicatiu, cal assenyalar els següents:

1.  Pla de prevenció de l’empresa.

2.   Avaluació de riscos laborals (inclou les avaluacions específiques per a les diverses especialitats 
preventives). 

3.   Certificació de la modalitat preventiva de l’empresa (servei de prevenció).

4.   Concert de l’activitat preventiva per a l’especialitat de la vigilància de la salut.

5.   Document d’associació amb la mútua de la Seguretat Social. 

Ara que tenim clar que a la nostra empresa és aplicable el Reial decret 396/2006 i que les tasques 
que realitzem estan previstes en l’article 3 de l’esmentat reial decret, cal tenir present que en tots 
aquests supòsits és necessari que es faci un pla de treball, que ha de contenir els següents requisits 
mínims i que ha de ser sol.licitat pels delegats i delegades de prevenció a fi de poder exercir els drets 
i les facultats indicats en l’article 36 de la LPRL:

A. Requisits per a l’empresa

1.   L’empresa que presenta un pla de treball ha d’estar inscrita al Registre d’Empreses amb Risc per 
Amiant (RERA) del Servei Territorial del Departament de Treball i Indústria, en què s’especifiqui 
on radiquen les seves instal.lacions principals (article 17 del RD 396/2006).

2.   En el supòsit que el territori d’inscripció al RERA i el de presentació del pla de treball no coin-
cideixin, l’empresa que realitzi el treball ha de presentar, juntament amb el pla de treball, una 
fotocòpia de la inscripció al RERA del seu territori (article 12.1 del RD 396/2006).

B. Requisits per al tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals

1.   Document acreditatiu del tècnic o tècnica responsable de la redacció del pla de treball i que 
l’ha de signar. Ha de ser un tècnic o tècnica superior en l’especialitat d’higiene industrial: nom, 
cognoms i titulació (article 37 del RD 39/1997).

2.   Identificació del recurs (o recursos) preventiu i justificació de la seva formació (article 32 bis de 
la Llei 31/1995 i article 10.1.d del RD 396/2006).

3.   Identificació de la modalitat preventiva de l’empresa, amb indicació de les activitats concerta-
des, si és un servei de prevenció aliè.

1. Fase sol.licitud i anàlisi sindical de la documentació preventiva

2. Plans de treball per portar a terme el desamiantatge

Una vegada tinguem tota aquesta documentació preventiva, i hàgim fet una anàlisi acurada de les 
condicions de treball existents a la nostra empresa derivades del seu model d’organització, podrem 
extreure’n unes primeres conclusions i marcar-nos uns objectius concrets (a llarg, a mitjà i a curt 
termini). 
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C. Contingut descriptiu del pla de treball  

1.   Descripció de la tasca que s’ha de dur a terme.

2.   Especificació del tipus d’activitat que correspongui: demolició, retirada, manteniment o repa-
ració, treballs amb residus, etc.

3.   Tipus de material per intervenir amb indicació de si és friable o no, i si escau la forma de pre-
sentació del material a l’obra.

4.   Quantitats d’amiant o de materials que en contingui que s’han de manipular               (superfície 
en m2 o bé volum afectat).

5.   Ubicació del lloc on s’han d’efectuar els treballs: adreça completa i plànol de situació.

6.   Durada de l’execució del pla de treball.

7.   Data d’inici del treballs amb conformació via fax.

D. Justificants que s’han d’adjuntar

1.   Justificació de la informació donada a cadascun dels treballadors o treballadores que inter-
vindran a l’obra objecte del pla de treball, sobre els riscos a què estan exposats i sobre les 
precaucions que han de prendre.

2.   Justificant signat de la conformitat amb el pla de treball per cadascun dels treballadors que 
intervinguin a l’obra objecte d’aquest o bé pels seus representants (RD 11.6 396/2006).

3.   ustificació de la formació rebuda pels treballadors i treballadores que intervenen a l’obra, amb 
el contingut, la durada i la data en la qual s’ha impartit aquesta formació.

4.   Justificació de la titulació de la persona que imparteix aquesta formació, que ha de ser un tèc-
nic o tècnica superior en l’especialitat d’higiene industrial.

E. Residus

1.   Mesures per eliminar els residus d’acord amb la legislació vigent, amb indicació de l’abocador 
i de la seva empresa gestora. A Catalunya l’únic abocador autoritzat és a Castellolí i està ges-
tionat per Atlas.  

F. Requisits per al laboratori

1.   Dades acreditatives del laboratori que analitzi les mostres (cal comprovar que el laboratori 
que porti a terme l’anàlisi estigui acreditat per la Direcció General de Treball del Ministeri de 
Treball i Afers Socials).

2.   Dades del tècnic o tècnica que realitza l’estratègia de mostreig, que ha de ser tècnic o tècnica 
superior en l’especialitat d’higiene industrial (cal comprovar la titulació).

3.   Dades del personal que recull físicament les mostres, que ha de ser tècnic o tècnica intermedi 
com a mínim (cal comprovar la titulació i l’acreditació formativa).

Quan hàgim analitzat el contingut de la documentació indicada en els apartats 1 i 2 d’aquest do-
cument i s’hagi verificat que aquesta compleix els preceptes preventius i legals establerts per les 
diverses normatives jurídiques i laborals, a fi d’assolir els nostres objectius sindicals (modificació 
de les condicions de treball, eleccions sindicals, ampliació de l’afiliació, etc.), haurem de concretar 
una estratègia de treball. Aquesta haurà de definir, entre altres elements, de quins instruments 
ens dotem per a la consecució dels nostres objectius; és dir de quins mitjans, terminis, instru-
ments sindicals, recursos tècnics i humans disposem per tal de poder portar a terme aquesta 
estratègia en les seves fases.

Pel que fa als treballs de desamiantatge cal diferenciar i/o dividir l’operació en tres fases:

1. Fase de preparació de l’àrea de treball

1.1 Delimitació i senyalització

La zona de treball on existeix el risc de contaminació ha de ser delimitada i senyalitzada exte-
riorment, per mitjà de cartells clars i visibles a fi de limitar l’accés a l’àrea de treball únicament 
i exclusivament a les persones relacionades directament amb l’obra. Aquesta primera mesura 
preventiva de caràcter col.lectiu obeeix a l’objectiu de reduir al mínim el nombre de persones 
exposades a l’amiant.

3. Treballs de desamiantatge (article 3 del RD 396/2006) 
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1.2 Preparació de l’àrea de treball

En aquesta segona fase de l’operació s’aplicaran les mesures de caràcter preventiu, derivades del 
pla de treball presentat per l’empresa que realitza els treballs de desamiantatge , les quals tindran 
com a finalitat els següents requisits preventius:

1.   Facilitar les tasques de neteja i descontaminació una vegada finalitzades les obres. 

2.   Evitar la possible dispersió de fibres que es puguin generar durant aquestes obres. 
Depenent del tipus de materials que es pretengui manipular a les obres de desamiantatge ens 
trobarem davant de dues maneres distintes de preparació de l’àrea de treball:

1.2.1 Treballs amb MCA (material amb contingut d’amiant) no friables (fibrociment)
En els treballs amb fibrociment i altres materials no friables es recomana la col.locació d’una 
làmina de plàstic sobre la superfície de treball i a l’alçada adequada en els casos de treballs en 
cobertes per tal de poder recollir els residus i les restes que es produeixin.
En el cas dels treballs amb materials no friables no es considera probable que la dispersió de 
fibres fora de l’àrea delimitada pugui ser significativa. Per això, en un principi no s’han d’aplicar 
altres mesures addicionals. Tot i això són recomanables les mesures de control ambiental per 
tal de confirmar-ho i assegurar-nos que la distància de delimitació és la correcta.

1.2.2 Treballs amb MCA friables en interiors
En el transcurs de la retirada de revestiments friables (projectat o morter d’amiant) i calorifu-
gats  es produeix una major generació de fibres i la seva dispersió en l’aire de l’entorn és més 
que probable. Les conseqüències d’aquesta dispersió, si no es controla adequadament, són 
l’exposició d’altres persones i la probable contaminació residual permanent de l’aire de l’edifici 
o del local on s’estan realitzant aquests treballs de desamiantatge.

1.3  Mesures preventives específiques recomanables per a aquests treballs de 
desamiantatge  

1.3.1 Aïllament d’elements  
Per tal de facilitar la descontaminació i la neteja final, es traslladaran fora de l’àrea de treball 
tots els elements que es trobin al seu interior. En el supòsit que això no sigui possible o bé que 
només ho sigui en part, es protegiran aquests elements amb làmines de plàstic de manera que 
no es puguin contaminar per les fibres que es desprendran en el decurs dels treballs. 

1.3.2 Barreres crítiques
Consisteix en el segellament i el recobriment amb làmines de plàstic de totes les portes i fi-
nestres, dels conductes de calefacció i de la ventilació i/o aire condicionat de tal manera que 
l’obra quedi aïllada. D’aquesta manera s’evita que les fibres d’amiant siguin captades per l’aire 
de retorn i recirculades vers la resta de l’edifici. Dins d’aquesta operació també se segellen 
les ranures existents a terra, a les parets i als sostres amb la finalitat d’evitar que les fibres hi 
quedin atrapades.
Per evitar la dispersió de fibres cal deixar una única entrada per a l’accés i una sortida de l’àrea 
de treball comunicada amb l’àrea de descontaminació.

1.3.3 Confinament 
Consisteix en una coberta protectora de bombolla, feta a partir de lamines de plàstic (mem-
brana doble contínua) per prevenir la fuga de les fibres fora de l’àrea de treball. El recobriment 
abasta terra, parets i sostre. Les unions se segellen amb cinta adhesiva resistent per tal d’evitar 
ruptures i així assegurar-ne l’estanquitat.
La decisió de construir una sola coberta gran o diverses de més petites i independents vindrà 
derivada d’allò redactat en el projecte (pla de treball).  

1.3.4 Pressió negativa i renovació de l’aire
L’àrea confinada per la coberta de protecció ha de trobar-se a pressió negativa, és a dir, la 
pressió estàtica existent dins de la coberta protectora de bombolla ha de ser més baixa que la 
corresponent a l’ambient de fora. Gràcies a això ens assegurem que les fibres d’amiant no es 
traslladin vers l’exterior.

La pressió negativa s’obté amb un sistema d’extracció de l’aire de l’interior de la coberta. 
Aquests sistemes d’extracció es dotaran de filtres d’alta eficàcia i funcionaran les 24 hores del 
dia tots els dies mentre durin els treballs de desamiantatge (s’apagaran quan s’hagi realitzat 
la darrera neteja i s’hagi comprovat que els resultats de la medició de l’índex de descontami-
nació és satisfactori).

A fi de verificar l’adequació i la fiabilitat d’aquests sistemes d’extracció d’aire, els delegats i 
delegades hauran de tenir en compte els següents ítems:

Que la renovació de l’aire és constant i el repartiment de l’aire nou és homogeni.

Que es produeix un manteniment constant de la pressió negativa respecte de l’exterior.

Que hi ha un control de les entrades d’aire a través de les unitats de descontaminació i de les 
sortides de residus.
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1.2 Preparació de l’àrea de treball

En aquesta segona fase de l’operació s’aplicaran les mesures de caràcter preventiu, derivades del 
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En el cas dels treballs amb materials no friables no es considera probable que la dispersió de 
fibres fora de l’àrea delimitada pugui ser significativa. Per això, en un principi no s’han d’aplicar 
altres mesures addicionals. Tot i això són recomanables les mesures de control ambiental per 
tal de confirmar-ho i assegurar-nos que la distància de delimitació és la correcta.
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o del local on s’estan realitzant aquests treballs de desamiantatge.
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desamiantatge  
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nestres, dels conductes de calefacció i de la ventilació i/o aire condicionat de tal manera que 
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quedin atrapades.
Per evitar la dispersió de fibres cal deixar una única entrada per a l’accés i una sortida de l’àrea 
de treball comunicada amb l’àrea de descontaminació.

1.3.3 Confinament 
Consisteix en una coberta protectora de bombolla, feta a partir de lamines de plàstic (mem-
brana doble contínua) per prevenir la fuga de les fibres fora de l’àrea de treball. El recobriment 
abasta terra, parets i sostre. Les unions se segellen amb cinta adhesiva resistent per tal d’evitar 
ruptures i així assegurar-ne l’estanquitat.
La decisió de construir una sola coberta gran o diverses de més petites i independents vindrà 
derivada d’allò redactat en el projecte (pla de treball).  

1.3.4 Pressió negativa i renovació de l’aire
L’àrea confinada per la coberta de protecció ha de trobar-se a pressió negativa, és a dir, la 
pressió estàtica existent dins de la coberta protectora de bombolla ha de ser més baixa que la 
corresponent a l’ambient de fora. Gràcies a això ens assegurem que les fibres d’amiant no es 
traslladin vers l’exterior.

La pressió negativa s’obté amb un sistema d’extracció de l’aire de l’interior de la coberta. 
Aquests sistemes d’extracció es dotaran de filtres d’alta eficàcia i funcionaran les 24 hores del 
dia tots els dies mentre durin els treballs de desamiantatge (s’apagaran quan s’hagi realitzat 
la darrera neteja i s’hagi comprovat que els resultats de la medició de l’índex de descontami-
nació és satisfactori).

A fi de verificar l’adequació i la fiabilitat d’aquests sistemes d’extracció d’aire, els delegats i 
delegades hauran de tenir en compte els següents ítems:

Que la renovació de l’aire és constant i el repartiment de l’aire nou és homogeni.

Que es produeix un manteniment constant de la pressió negativa respecte de l’exterior.

Que hi ha un control de les entrades d’aire a través de les unitats de descontaminació i de les 
sortides de residus.

TREBALLS DE DESAMIANTATGE



Que hi ha un control del funcionament dels extractors i de la disponibilitat d’extractors 
d’emergència.

Que cal verificar el nombre d’unitats d’extracció necessaris i la seva potència i ubicació. 

Atenció: és molt important assegurar-se que es manté la integritat de la bombolla en el trans-
curs del treball. Per això mateix s’ha de realitzar una inspecció inicial (es recomana una prova 
de fum abans de començar les obres). Durant l’execució dels treballs es realitzaran inspeccions 
visuals i les mesures de control corresponents. 

Si es produeix una errada en el sistema de confinament (bombolla i pressió negativa), el tre-
ball s’haurà de suspendre immediatament i no es tornarà a iniciar fins que no s’hagi reparat i 
assegurat el seu funcionament normal. 

1.3.5 Sistemes de confinament: minicobertes
Per a petits treballs (manteniment i reparació) amb materials MCA (friables o no friables) i 
amb intervenció d’eines pot ser suficient una cortina o unes mampares divisòries portàtils o 
un altre tipus de tancament o prefabricat que impedeixi que les fibres s’expandeixin vers altres 
àrees. En aquest cas es col.locaran extractors d’aire, però no serà necessari establir pressió 
negativa en el seu interior.  

 
2. Fase intermèdia: intervenció dels materials d’amiant. Procediments de treball

2.1. Humectació dels materials

Aquesta humectació dels materials pot fer-se solament amb aigua o bé amb aigua modificada 
amb agents humectants (sabons líquids). Si per la seva naturalesa o pel seu estat aquests ele-
ments no tinguessin la capacitat d’absorbir l’aigua, és important saber-ho abans d’iniciar els tre-
balls a fi de cercar un agent humectant alternatiu o establir d’altres mesures per reduir l’emissió 
de pols.   

Cal evitar que el sistema que s’ha d’emprar no produeixi un impacte brusc de l’aigua sobre el ma-
terial a fi d’evitar un possible alliberament i una projecció de partícules i fibres de la seva super-
fície. A fi d’humectar correctament aquests materials, la humectació es realitzarà contínuament 
segons vagi avançant el treball. Tanmateix quan l’ambient de treball resulti molt contaminat, la 
polvorització es farà en forma de nebulització d’aigua o de líquids apropiats en l’atmosfera de 
l’espai confinat, a fi de reduir els nivells de contaminació. 

Per tal de verificar el seu grau d’eficàcia caldrà realitzar assajos previs a l’inici dels treballs, i això 
hauria de constar per escrit en el pla de treball i en les diverses ordres o procediments de treball.

2.2. Eines manuals o de baixa velocitat

La utilització de les  eines manuals disminueix dràsticament la concentració de les fibres que 
s’emeten, fet que fa que aquesta pràctica sigui sempre recomanable. 

Així, per exemple, les eines elèctriques d’alta velocitat (serra radial, disc abrasiu, etc.) s’han de 
descartar en els treballs en canonades de fibrociment, ja que les concentracions de fibres que es 
generen amb la utilització d’aquestes eines són molt elevades (>5 fibres/cm3, en assajos realit-
zats amb mesures per al disseny del procediment de treball). 

La utilització combinada d’eina manual i aportació d’aigua pot reduir considerablement les con-
centracions de fibres d’amiant per al mateix tipus de treball a nivells molt més baixos.  

2.3. Extracció localitzada

L’extracció localitzada permet capturar les fibres d’amiant molt a prop del punt d’origen i, en con-
seqüència, controlar la seva dispersió en l’ambient. És imprescindible que el sistema d’extracció 
estigui proveït de filtres d’alta eficàcia per a partícules (High Efficiency Particulate Air, HEPA). Per 
això mateix caldrà que es verifiqui regularment el seu bon funcionament i que els filtres se subs-
titueixin quan sigui necessari.  

2.4. Neteja i recollida contínua dels residus durant els treballs  

El material desprès o retirat, especialment quan es tracta de materials friables, haurà d’introduir-
se en contenidors tan bon punt sigui possible, a fi de reduir l’alliberament de fibres. 

És important tenir en compte el fet que quan es treballi amb un sistema de confinament s’ha 
d’evitar tirar els materials per terra i recollir-los a posteriori, ja que aquests s’assequen al ma-
teix temps que s’incrementa considerablement la quantitat de fibres d’amiant acumulades en 
l’ambient, provocades pel trànsit dels operaris (manipulació i impacte amb els materials).

2.5. Aspectes importants del procediment de treball

Es procurarà optar per aquells mètodes de treball que produeixin el menor risc d’exposició am-
biental i que també produeixin la mínima desintegració dels materials.  
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Que hi ha un control del funcionament dels extractors i de la disponibilitat d’extractors 
d’emergència.

Que cal verificar el nombre d’unitats d’extracció necessaris i la seva potència i ubicació. 

Atenció: és molt important assegurar-se que es manté la integritat de la bombolla en el trans-
curs del treball. Per això mateix s’ha de realitzar una inspecció inicial (es recomana una prova 
de fum abans de començar les obres). Durant l’execució dels treballs es realitzaran inspeccions 
visuals i les mesures de control corresponents. 

Si es produeix una errada en el sistema de confinament (bombolla i pressió negativa), el tre-
ball s’haurà de suspendre immediatament i no es tornarà a iniciar fins que no s’hagi reparat i 
assegurat el seu funcionament normal. 

1.3.5 Sistemes de confinament: minicobertes
Per a petits treballs (manteniment i reparació) amb materials MCA (friables o no friables) i 
amb intervenció d’eines pot ser suficient una cortina o unes mampares divisòries portàtils o 
un altre tipus de tancament o prefabricat que impedeixi que les fibres s’expandeixin vers altres 
àrees. En aquest cas es col.locaran extractors d’aire, però no serà necessari establir pressió 
negativa en el seu interior.  

 
2. Fase intermèdia: intervenció dels materials d’amiant. Procediments de treball

2.1. Humectació dels materials

Aquesta humectació dels materials pot fer-se solament amb aigua o bé amb aigua modificada 
amb agents humectants (sabons líquids). Si per la seva naturalesa o pel seu estat aquests ele-
ments no tinguessin la capacitat d’absorbir l’aigua, és important saber-ho abans d’iniciar els tre-
balls a fi de cercar un agent humectant alternatiu o establir d’altres mesures per reduir l’emissió 
de pols.   

Cal evitar que el sistema que s’ha d’emprar no produeixi un impacte brusc de l’aigua sobre el ma-
terial a fi d’evitar un possible alliberament i una projecció de partícules i fibres de la seva super-
fície. A fi d’humectar correctament aquests materials, la humectació es realitzarà contínuament 
segons vagi avançant el treball. Tanmateix quan l’ambient de treball resulti molt contaminat, la 
polvorització es farà en forma de nebulització d’aigua o de líquids apropiats en l’atmosfera de 
l’espai confinat, a fi de reduir els nivells de contaminació. 

Per tal de verificar el seu grau d’eficàcia caldrà realitzar assajos previs a l’inici dels treballs, i això 
hauria de constar per escrit en el pla de treball i en les diverses ordres o procediments de treball.

2.2. Eines manuals o de baixa velocitat

La utilització de les  eines manuals disminueix dràsticament la concentració de les fibres que 
s’emeten, fet que fa que aquesta pràctica sigui sempre recomanable. 

Així, per exemple, les eines elèctriques d’alta velocitat (serra radial, disc abrasiu, etc.) s’han de 
descartar en els treballs en canonades de fibrociment, ja que les concentracions de fibres que es 
generen amb la utilització d’aquestes eines són molt elevades (>5 fibres/cm3, en assajos realit-
zats amb mesures per al disseny del procediment de treball). 

La utilització combinada d’eina manual i aportació d’aigua pot reduir considerablement les con-
centracions de fibres d’amiant per al mateix tipus de treball a nivells molt més baixos.  

2.3. Extracció localitzada

L’extracció localitzada permet capturar les fibres d’amiant molt a prop del punt d’origen i, en con-
seqüència, controlar la seva dispersió en l’ambient. És imprescindible que el sistema d’extracció 
estigui proveït de filtres d’alta eficàcia per a partícules (High Efficiency Particulate Air, HEPA). Per 
això mateix caldrà que es verifiqui regularment el seu bon funcionament i que els filtres se subs-
titueixin quan sigui necessari.  

2.4. Neteja i recollida contínua dels residus durant els treballs  

El material desprès o retirat, especialment quan es tracta de materials friables, haurà d’introduir-
se en contenidors tan bon punt sigui possible, a fi de reduir l’alliberament de fibres. 

És important tenir en compte el fet que quan es treballi amb un sistema de confinament s’ha 
d’evitar tirar els materials per terra i recollir-los a posteriori, ja que aquests s’assequen al ma-
teix temps que s’incrementa considerablement la quantitat de fibres d’amiant acumulades en 
l’ambient, provocades pel trànsit dels operaris (manipulació i impacte amb els materials).

2.5. Aspectes importants del procediment de treball

Es procurarà optar per aquells mètodes de treball que produeixin el menor risc d’exposició am-
biental i que també produeixin la mínima desintegració dels materials.  

TREBALLS DE DESAMIANTATGE



3. Fase final: neteja de l’àrea de treball i eliminació de les restes i residus  

3.1 Neteja de locals i equips

Les eines i els equips que hagin estat en contacte amb amiant es netejaran sempre abans de ser 
recollits. Preferentment es netejaran amb aigua o bé amb un drap mullat. Aquells equips o aque-
lles eines que per les seves característiques tècniques no puguin ser humidificats es netejaran 
en sec mitjançant l’ús d’una aspiradora de filtre HEPA. En els treballs amb confinament aquestes 
s’extrauran per la sortida de residus. 

Les superfícies contaminades es netejaran en primera instància amb un aspirador de filtre HEPA, 
i posteriorment seran netejades amb una baieta o esponja mullada de manera cíclica i regular, 
deixant un temps prudencial entre cicle i cicle per tal que les fibres que poguessin estar en sus-
pensió es dipositin sobre la superfície i, d’aquesta manera, puguin ser recollides en el següent 
cicle de neteja. 

Així mateix, es recomana l’aplicació d’un fixador sobre el plàstic després de la darrera neteja amb 
la finalitat de retenir sobre la superfície qualsevol possible resta de fibra que pogués quedar per 
tal de facilitar-ne l’eliminació total.

3.2. Verificació de la neteja i la descontaminació

Aquesta verificació es portarà a terme mitjançant una inspecció visual i un mostreig de l’aire per 
a la mesura de l’índex de descontaminació. Els mesuraments de l’aire ens han de permetre asse-
gurar que no existeix cap risc d’exposició a l’amiant una vegada acabats els treballs de retirada de 
l’amiant.

Si el resultat de l’índex de descontaminació és superior al valor de referència previst es repetiran 
els cicles de neteja seguits d’un nou mesurament fins a obtenir un resultat satisfactori. Mentres-
tant no es retirarà cap mesura preventiva adoptada (inclosa en el pla de treball) així com tampoc 
no es podrà donar per finalitzat el treball de desamiantatge.

4. Vigilància de la salut

Cal tenir en compte que la vigilància de la salut s’haurà de realitzar segons les pautes i els protocols 
mèdics elaborats pel Ministeri de Sanitat i Consum, conjuntament amb les comunitats autònomes, 
de conformitat amb allò indicat en l’article 37.3.c) del RD 39/1997, de 17 de gener, referent al Re-
glament dels serveis de prevenció. 

Per això mateix caldrà que els delegats i delegades de prevenció, amb reunió extraordinària prèvia 
del comitè de seguretat i salut (article 39 de la LPRL), sol.licitin còpia del protocol mèdic per a la rea-
lització de la vigilància de la salut, en els termes establerts en l’article 22 de la LPRL. Aquesta reunió 
extraordinària del CSS serà de caràcter monogràfic i hi assistiran els responsables mèdics del servei 
de prevenció per a l’especialitat de la vigilància de la salut per tal de clarificar els dubtes existents. 

A més, tal com s’estableix en l’article 19 del RD 396/2006, la vigilància de la salut haurà de realitzar-
se periòdicament, en intervals regulars segons la normativa específica o a criteri del metge respon-
sable. 

Per la seva part, el Programa integral de vigilància de la salut dels treballadors i treballadores que 
han estat exposats a l’amiant i el Protocol de vigilància sanitària específica de l’amiant (revisió del 
2003) estableixen: “1. Els exàmens de salut periòdics dels treballadors i treballadores, en tant que 
desenvolupin la seva activitat en un ambient de treball amb amiant, se sotmetran a exàmens de 
salut periòdics, amb periodicitat biennal i amb el següent contingut: 

1.  Història laboral anterior: revisió i actualització.

2.  Historia clínica: revisió i actualització.

3.  Exploració clínica específica, que inclou: inspecció, auscultació, estudi funcional respiratori. con-
sell sanitari antitabac i estudi radiogràfic.

2. “Tot treballador o treballadora amb antecedents d’exposició a amiant que hagi cessat l’activitat 
amb risc, qualsevol que en sigui la causa, se sotmetrà a un reconeixement mèdic que és una obliga-
ció atendre per part del sistema nacional/autonòmic de salut. En el cas de Catalunya seran les dife-
rents unitats de salut laboral territorials les encarregades de portar a terme aquest examen mèdic, 
que constarà del següent:  

1. Història laboral anterior: revisió i actualització. 

2. Història clínica: revisió i actualització. 

3. Exploració clínica específica, que inclou:  

Inspecció, auscultació, estudi radiogràfic, estudi funcional respiratori i consell sanitari antitabac. 

La periodicitat i el contingut dels successius reconeixements seran determinats pel metge especia-
lista responsable del reconeixement en funció d’allò trobat en el reconeixement mèdic inicial posto-
cupacional. 

TREBALLS DE DESAMIANTATGE
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tant no es retirarà cap mesura preventiva adoptada (inclosa en el pla de treball) així com tampoc 
no es podrà donar per finalitzat el treball de desamiantatge.

4. Vigilància de la salut

Cal tenir en compte que la vigilància de la salut s’haurà de realitzar segons les pautes i els protocols 
mèdics elaborats pel Ministeri de Sanitat i Consum, conjuntament amb les comunitats autònomes, 
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lització de la vigilància de la salut, en els termes establerts en l’article 22 de la LPRL. Aquesta reunió 
extraordinària del CSS serà de caràcter monogràfic i hi assistiran els responsables mèdics del servei 
de prevenció per a l’especialitat de la vigilància de la salut per tal de clarificar els dubtes existents. 

A més, tal com s’estableix en l’article 19 del RD 396/2006, la vigilància de la salut haurà de realitzar-
se periòdicament, en intervals regulars segons la normativa específica o a criteri del metge respon-
sable. 

Per la seva part, el Programa integral de vigilància de la salut dels treballadors i treballadores que 
han estat exposats a l’amiant i el Protocol de vigilància sanitària específica de l’amiant (revisió del 
2003) estableixen: “1. Els exàmens de salut periòdics dels treballadors i treballadores, en tant que 
desenvolupin la seva activitat en un ambient de treball amb amiant, se sotmetran a exàmens de 
salut periòdics, amb periodicitat biennal i amb el següent contingut: 

1.  Història laboral anterior: revisió i actualització.

2.  Historia clínica: revisió i actualització.

3.  Exploració clínica específica, que inclou: inspecció, auscultació, estudi funcional respiratori. con-
sell sanitari antitabac i estudi radiogràfic.

2. “Tot treballador o treballadora amb antecedents d’exposició a amiant que hagi cessat l’activitat 
amb risc, qualsevol que en sigui la causa, se sotmetrà a un reconeixement mèdic que és una obliga-
ció atendre per part del sistema nacional/autonòmic de salut. En el cas de Catalunya seran les dife-
rents unitats de salut laboral territorials les encarregades de portar a terme aquest examen mèdic, 
que constarà del següent:  

1. Història laboral anterior: revisió i actualització. 

2. Història clínica: revisió i actualització. 

3. Exploració clínica específica, que inclou:  

Inspecció, auscultació, estudi radiogràfic, estudi funcional respiratori i consell sanitari antitabac. 

La periodicitat i el contingut dels successius reconeixements seran determinats pel metge especia-
lista responsable del reconeixement en funció d’allò trobat en el reconeixement mèdic inicial posto-
cupacional. 

TREBALLS DE DESAMIANTATGE
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El Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de se-
guretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, té per objecte, en el marc de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, establir disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos derivats de 
l’exposició a l’amiant en el transcurs de la feina, així com la prevenció d’aquests riscos.

Les disposicions del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, per les quals s’aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció, s’aplicaran plenament al conjunt de l’àmbit previst en l’apartat anterior, sens 
perjudici de les disposicions més específiques contingudes en el reial decret.

Les disposicions del Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors 
enfront dels riscos relacionats amb l’exposició als agents cancerígens durant el treball, i del Reial 
decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb els agents químics durant el treball .

Així doncs, en l’article 3 del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les dispo-
sicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, sense  
indicar que les seves disposicions són aplicables a les operacions i activitats en les quals els treballa-
dors i treballadores estiguin exposats o siguin susceptibles d’estar-ho a fibres d’amiant o a materials 
que el continguin, i especialment en:

1.   Treballs de demolició de construccions on existeixi amiant o materials que en continguin.

2.   Treballs de desmantellament d’elements, de maquinària o d’utillatge on existeixi amiant o mate-
rials que en continguin.

SOBRE L’EXPOSICIÓ A L’AMIANT

Febrer 2018
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nacional de Catalunya

0. Introducció

5. Conclusions: com intervenir-hi sindicalment

1.  Exigir informació documental a l’empresariat sobre la presència d’amiant o no en cas d’obres de 
manteniment, reformes o d’altres intervencions a la nostra empresa (pla de treball amb tota la 
informació indicada en els apartats anteriors). 

2.  Exigir que l’empresa gestora compleixi els requisits mínims normatius per a treballs amb risc 
d’exposició amb amiant i que disposi d’un pla de treball.

3.  Assegurar-se’n de l’eliminació mitjançant un gestor autoritzat.

4.  Exigir la protecció dels treballadors i treballadores i la vigilància de la salut.

5.  Garantir la participació dels treballadors i treballadores, i mantenir-los informats de la situació 
(realització de reunions extraordinàries del CSS).

6.  Fer el seguiment del compliment per part de l’empresariat i de l’empresa que realitza els treballs 
de desamiantatge en els termes establerts en l’article 24 de la LPRL.

6. Legislació bàsica d’aplicació 

Llei 39/1995, de prevenció de riscos laborals.

Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 

Reial decret 396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables 
als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

Financiat per: AT2017-0102
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