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Aquest full informatiu és un extracte
del 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.
També inclou alguns dels criteris i
recomanacions proposats per la Guía
técnica para la evaluación y prevención de
los riesgos relacionados con la exposición
al amianto.

a 5 micròmetres, el diàmetre, inferior a
3 micròmetres i la relació longitud-diàmetre
superior a 3.
Varietat		
Número CAS
Actinolita			77536-66-4
Amosita			12172-73-5
Antofil·lita			
77536-67-5
Crisòtil			12001-29-5
Crocidolita			12001-28-4
Tremolita			77536-68-6
Àmbit d’aplicació

Objectiu
Informar sobre les disposicions mínimes
de seguretat i salut per a la protecció dels
treballadors contra els riscos derivats de
l’exposició a l’amiant durant el treball.
Definició
Amiant: grup de silicats fibrosos que en la seva
ruptura o trituració són susceptibles d’alliberar
fibres.
A efectes d’aplicació d’aquesta norma, la
longitud de les fibres ha de ser superior

Totes les operacions i activitats on els
treballadors estiguin o puguin estar exposats
a fibres d’amiant o a materials amb contingut
d’amiant (MCA):
—demolicions
—
de construccions;
—desballestament
—
d’elements, maquinària o
utillatge;
—retirada
—
d’amiant o de MCA;
—manteniment
—
i reparació de MCA existents en
equips, unitats, instal·lacions, estructures o
edificis;
—manteniment
—
i reparació en proximitat de MCA;
—transport,
—
tractament i destrucció de residus
amb amiant;

—abocadors
—
autoritzats per a residus d’amiant;
—qualsevol
—
altra activitat que impliqui risc
d’alliberament de fibres d’amiant.
No seran d’aplicació els articles següents del
Reial decret 396/2006:
article 11
article 16
article 17
article 18

presentació d’un pla de treball
obligacions de vigilància de la salut
inscripció en el RERA
registres i arxiu de documentació

quan es tracti d’activitats:
—curtes
—
i discontínues de manteniment amb
materials no friables;
—de
— retirada sense deteriorament de materials no
friables;
—d’encapsulament
—
de materials en bon estat, si
fent-ho no hi ha risc d’alliberament de fibres;
—de
— vigilància i control de l’aire i presa de
mostres per detectar la presència d’amiant,
i sempre que:
—es
— tracti d’exposicions esporàdiques dels
treballadors;
—la
— intensitat d’exposició sigui baixa, i
—les
— avaluacions fetes anteriorment indiquin que
treballant en les mateixes condicions no se
sobrepassarà el VLA-ED de 0,1 fibres/cm3.

Obligacions de l’empresari
Garantir i assegurar-se que cap treballador està
exposat a una concentració d’amiant en l’aire
superior al valor límit ambiental d’exposició
diària.
Obligacions dels treballadors
Informar de qualsevol situació que pugui
implicar un risc per a la seguretat i la salut dels
treballadors.

Identificació de materials que contenen
amiant
Abans de l’inici d’uns treballs de manteniment
o d’enderroc, l’empresari ha d’identificar
els materials que contenen amiant. Aquesta
identificació ha de quedar reflectida en l’estudi
de seguretat i salut, o en l’estudi bàsic de
seguretat i salut, o en l’avaluació de riscos,
segons pertoqui.
Avaluació del risc d’exposició
L’avaluació de riscos de l’empresa inclourà
el risc d’exposició a l’amiant, la mesura de la
concentració de fibres d’amiant en els llocs de
treball (metodologia MTA/MA-051 de l’INSHT) i
la comparació amb el valor límit establert.
Aquesta avaluació haurà de ser tant inicial
com periòdica, i s’haurà de repetir sempre
que es produeixi un canvi de procediment
o de característiques de l’activitat, i sempre
que hi hagi una modificació substancial de les
condicions de treball.
Quan se sobrepassi el valor límit fixat en
aquesta normativa, caldrà identificar les causes,
prendre les mesures correctores adequades i
comprovar-ne l’eficàcia.
Les avaluacions les ha d’efectuar personal
qualificat per exercir funcions de nivell superior
i especialització en higiene industrial.
Valor límit d’exposició
El VLA-ED (valor límit ambiental d’exposició
diària) queda establert en 0,1 fibres/cm3
mesurades com una mitjana ponderada en el
temps per un període de vuit hores.
Mesures de prevenció

Cooperar amb l’empresari amb l’objecte que
aquest pugui garantir unes condicions de
treball segures i que no comportin riscos per a
la seguretat i la salut dels treballadors.
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Generals
Els procediments de treball s’han de dissenyar
de manera que no produeixin fibres d’amiant
i, en tot cas, que no hi hagi dispersió de fibres
d’amiant en l’aire. Les mesures preventives
adoptades per al control de l’emissió de
fibres d’amiant hauran de ser adequades i

proporcionals al risc existent, i inclouran, entre
d’altres les mesures següents:
—Mesures
—
per reduir l’emissió de fibres: evitar el
trencament dels MCA, treballar en humit.
—Mesures
—
per disminuir la dispersió de fibres
a l’ambient: extracció localitzada, neteja
contínua, evitar les operacions que afavoreixin
la dispersió de fibres.
—Mesures
—
per facilitar la neteja i descontaminació
de la zona de treball: aïllar i protegir els
elements que no es puguin retirar, netejar per
via humida o netejar en sec mitjançant equips
d’aspiració amb filtre d’alta eficàcia per a
partícules.
Organitzatives
En totes les activitats en què hi hagi risc
d’exposició a amiant, a més de les mesures
generals de prevenció, s’han d’adoptar les
mesures necessàries per tal que:
—el
— nombre de treballadors exposats sigui el
mínim possible;
—els
— treballadors no facin hores extraordinàries
ni treballin pel sistema d’incentius si l’activitat
exigeix sobreesforços físics, postures forçades
o es fan en ambients calorosos;
—es
— garanteixi la presència a l’obra del recurs
preventiu;
—la
— zona de treball quedi clarament delimitada
i senyalitzada, i se n’impedeixi l’accés a
persones no autoritzades;
—resti
—
prohibit beure, menjar i fumar en la zona
de treball.

S’aplicaran també les mesures higièniques
bàsiques per a treballs amb exposició a agents
cancerígens.
Pla de treball
Abans de l’inici dels treballs amb risc
d’exposició a l’amiant, l’empresari ha d’elaborar
un pla de treball que ha de descriure de manera
detallada els treballs a realitzar, la metodologia
de treball i les mesures preventives previstes
per tal de protegir la seguretat i la salut, tant
dels treballadors com de les altres persones
que en puguin resultar afectades.
En concret, el pla de treball ha de contenir les
especificacions que s’indiquen tot seguit.
Descripció del treball a realitzar:
—tipus
—
de material i forma de presentació;
—ubicació
—
del lloc on s’han de fer els treballs;
—relació
—
dels treballadors implicats (incloent-hi el
recurs preventiu);
—data
—
d’inici i durada prevista dels treballs.
Descripció del procediment i de les mesures
preventives que calguin per adequar-lo als
treballs concrets a realitzar, especialment per:
—limitar
—
la generació i la dispersió de fibres;
—limitar
—
l’exposició dels treballadors a l’amiant;
—evitar
—
l’exposició d’altres persones;
—eliminar
—
els residus (recollida, emmagatzematge, transport i gestió);
—avaluar
—
i controlar l’ambient de treball.

De protecció individual i d’higiene

Descripció de les mesures destinades a
informar els treballadors sobre els riscos a què
estan exposats i les precaucions que han de
prendre.

L’empresari ha d’adoptar les mesures
necessàries per tal que els treballadors disposin
i utilitzin de forma efectiva:

Els treballs es faran segons allò establert al
pla de treball, que haurà d’estar aprovat per
l’autoritat laboral abans de l’inici de les obres.

—equips
—
de protecció individual de les vies
respiratòries;
—roba
—
de protecció apropiada;
—els
— altres equips de protecció individual que
siguin necessaris;
—instal·lacions
—
sanitàries apropiades i adequades
(unitat de descontaminació).

S’admet la possibilitat d’elaborar plans de
treball successius que es remetin a allò
assenyalat en plans presentats anteriorment
i aprovats, respecte a aquelles dades que no
canviïn, sempre que no hi hagi modificacions
substancials, especialment en relació amb els
procediments de treball i amb les mesures
preventives necessàries.

La utilització de protecció individual respiratòria
no podrà superar les 4 hores diàries, i s’hauran
de preveure pauses en funció de les condicions
de treball.
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Tipus de pla de treball:
—Específic:
—
es tramita davant l’autoritat laboral
del lloc on es faran els treballs (per cada obra
concreta).
—General:
—
és un pla únic, de caràcter general, per
a operacions de curta durada amb presentació
irregular o no programables amb antelació,
que es tramita davant l’autoritat laboral del
lloc on radiquin les instal·lacions principals de
l’empresa (allà on consti la seva raó social).
La Guia tècnica del Reial decret 396/2006
inclou un llistat amb exemples de les
operacions més habituals amb materials no
friables que es poden incloure en un pla únic,
de caràcter general, com ara les següents:
Manteniment i reparació
Xarxes de subministrament d’aigua,
instal·lacions industrials, drassanes...
Avaries i emergències
Enderrocaments d’edificis sense retirada
prèvia de MCA en: ensorraments, incendis,
ventades, inundacions...
Operacions amb residus
Recollida, transport, gestió en abocadors.
Identificació i avaluació
Presa de mostres, vigilància i control de
l’aire, estudis d’identificació...
Retirada de petites quantitats
En treballs de: fontaneria, electricitat,
paleta...
Altres activitats
Retirada de baixants, petites intervencions
en teulades i en paraments per a
instal·lacions d’aire condicionat...
En els casos de plans generals per a treballs
amb manipulació de materials friables, s’ha
d’indicar:
—l’empresa
—
o empreses principals en què sigui
d’aplicació el pla, i
—els
— MCA concrets als quals correspongui el pla.

de documentació a disposició de les autoritats
competents que ha d’incloure, com a mínim:
—els
— plans de treball aprovats;
—les
— fitxes per al registre de dades de l’avaluació
de l’exposició en els treballs amb amiant
(annex IV del RD 396/2006);
—les
— fitxes per al registre de dades sobre la
vigilància de la salut dels treballadors exposats
a amiant (annex V del RD 396/2006).
Un cop finalitzats els treballs, caldrà remetre les
dades corresponents a l’annex IV a l’autoritat
laboral corresponent. En el cas de plans únics,
de caràcter general, les dades es remetran
abans del final de cada any.
Les fitxes relatives a la vigilància de la salut
s’han de remetre a l’autoritat sanitària del lloc
on estigui registrada l’empresa, abans del final
de cada any.
Vigilància de la salut
La vigilància de la salut, que ha de dur a terme
l’organització preventiva de l’empresa, ha de
ser específica en relació amb el risc d’exposició
a amiant i obligatòria per a qualsevol treballador
que hi estigui exposat:
—abans
—
d’iniciar els treballs amb risc per amiant;
—periòdicament,
—
mentre segueixi exposat a
amiant en l’empresa o hi hagi estat.
Els treballadors amb antecedents d’exposició
a l’amiant que cessin en la relació de treball
amb l’empresa en què es va produir la situació
d’exposició (jubilació, canvi d’empresa...) han
de continuar sotmesos a un control mèdic
preventiu, mitjançant reconeixements periòdics
a través del Sistema Nacional de Salut. Amb
aquesta finalitat l’Agència de Salut Pública de
Catalunya ha fet un programa de vigilància
sanitària postocupacional dels treballadors que
han estat exposats a l’amiant.

Documentació
Informació i formació dels treballadors
Totes les empreses que desenvolupin activitats
incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial
decret s’han d’inscriure prèviament en el
Registre d’Empreses amb Risc per Amiant
(RERA) que hi hagi en els òrgans corresponents
de l’autoritat laboral del territori on es trobin
les seves instal·lacions principals. Aquestes
empreses tenen l’obligació de mantenir un arxiu
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De conformitat amb els articles 18 i 19 de la Llei
31/1995, de prevenció de riscos laborals, els
empresaris han de garantir que els treballadors
i els seus representants rebin una formació i
una informació teòrica i pràctica adequades
relatives als riscos derivats de l’exposició
a l’amiant, així com sobre les mesures de
prevenció i protecció que s’hagin d’adoptar.

Normativa d’aplicació
—Reial
—
decret 396/2006, de 31 de març, pel
qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut aplicables als treballs
amb risc d’exposició a l’amiant
(BOE núm. 86, d’11 d’abril de 2006).
Per a qualsevol observació
o suggeriment sobre aquesta
publicació:

Bibliografia
—Ministerio
—
de Trabajo e Inmigración. Guía
técnica para la evaluación y prevención de
los riesgos relacionados con la exposición
al amianto. Madrid: Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2008.

Institut de Seguretat i
Salut Laboral
C/ Sepúlveda, 148-150
08011 Barcelona
Tel. 932 285 757
www.gencat.cat/alafeinacaprisc

Unitats Tècniques Territorials
Barcelona
Pl. Eusebi Güell, 4-5
08034 Barcelona
Tel. 932 055 001
Girona
Pl. de Pompeu Fabra,1
(Edifici de la Generalitat)
17002 Girona
Tel. 872 975 430 / 872 975 422
Lleida
Polígon Industrial “El Segre”
C/ J. Segura i Farré, 728-B
25191 Lleida
Tel. 973 200 400
Tarragona
C/ Riu Siurana, 28 B
(Camp Clar)
43006 Tarragona
Tel. 977 541 455

Avís legal

Aquesta obra està subjecta a una
llicència Reconeixement-No ComercialSense Obres Derivades 3.0 de Creative
Commons.Se’n permet la reproducció,
distribució i comunicació pública sempre
que se’n citi l’autor i no se’n faci un
ús comercial de l’obra original ni la
generació d’obres derivades. La llicència
completa es pot consultar a http://
creativecommons.org/licenses/by-ncnd/3.0/es/legalcode.ca
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