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PROCÉS 
En cas d'incidència i/o trencament accidental d'una conducció d'aigua durant una 
intervenció del personal de brigada o troballa d’algun element sospitós de contenir amiant. 

1. Es paralitzarà l’activitat. 
2. Es notificarà a qualsevol de les següents persones dels Serveis tècnics de l’Àrea de 

Territori: 
Sra. Sandra Mota Nogales.  

Tlf: 9371 82 216 (ext.332). Correu-e: motans@badiadelvalles.net 
Sr. Gabriel Zubizarreta Ortega. 

Tlf: 937 182 216 (ext.335). Correu-e: zubizarreaog@badiadelvalles.net 
Sra. Vanesa Chavero Bellido. 

Tlf: 937 182 216 (ext.341). Correu-e: chaverobvn@badiadelvalles.net 
perquè traslladin la informació a la companyia SOREA i/o donin avís al Responsable de 
Brigada d’Obres. 

3. Es delimitarà la zona amb les tanques i se senyalitzarà el risc de presència amiant i la 
prohibició d'accés. 

Quan es rebi la instrucció, per part del Responsable de la Brigada, d'intervenir sobre un 
presumpte material amb amiant, d'ara endavant pMCA, la seqüència d'actuacions a realitzar pel 
personal de la brigada serà: 
1. Carregar en el vehicle els equips, materials i els equips de protecció individual indicats en la 

present fitxa informativa i es desplaçarà a la zona de treball. 
2. En arribar a la zona de treball. 

2.1. Delimitarà amb ajuda de la cinta i les tanques la zona, col·locant els senyals de 
prohibit el pas i advertiment de risc de presència d'amiant. 

2.2. Es col·locarà la protecció respiratòria. 
2.3. Es prohibeix la manipulació i/o trasllat dels pMCA per part del personal de brigada. 
2.4. Si el material està en mal estat de conservació i/o presenta trencaments aplicarà la 

solució encapsulant CEMBLOCK amb ajuda de l'equip de pulverització. 
2.5. Si el material està en bon estat, o una vegada aplicada la solució encapsulant, 

procedirà a cobrir-ho amb làmines de plàstic fixant les diferents làmines entre si amb 
ajuda de cinta adhesiva. Aquest recobriment se subjectarà al terra o a una estructura 
lliure d'amiant mitjançant sistemes d'ancoratge (suports en forma d'U) 

3. Una vegada finalitzada l'actuació, sense retirar-se la protecció respiratòria, netejarà amb una 
tovalloleta humida la superfície de les sabates i la protecció respiratòria.  
Una vegada nets els introduirà en una borsa etiquetada com a residu d'amiant per aquest 
ordre: tovalloleta i la protecció respiratòria, tancant-la finalment. La borsa, degudament 
tancada i etiquetada, es deixarà a l'interior de la zona abalisada perquè sigui recollida per 
l'empresa responsable de la retirada del pMCA. 

4. Notificarà el final de les actuacions al personal de Serveis Tècnics, anteriorment indicat. 

 
 EQUIPS I MATERIALS DE TREBALL 
Per a les intervencions relacionades amb pMCA, es disposarà dels següents equips i materials 
que estaran situats a les dependències de la Brigada d’Obres (Edifici Empordà) 

 Rotllo de material plàstic de 400 galgues. 

 Equip de senyalització i delimitació: cinta d'abalisament, senyals de prohibit el pas i 
presència d'amiant, tanques, etiquetes adhesives identificatives de material amb amiant 

 Eines manuals: cúter o sistemes de tall per al material plàstic, martell i accessoris per a 
subjecció. 

 Garrafa de líquid encapsulant CEMBLOCK i equip pulveritzador de baixa pressió. 
 Tovalloletes humides i bossa de plàstic transparent per a neteja i recollida de residus. 
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 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
 
El personal disposarà de mascareta de protecció d'un sol ús, certificada conforme a EN 149 i 
nivell de prestacions FFP3. 
Qualsevol accés, permanència o intervenció a l'interior de la zona senyalitzada amb el risc 
d'amiant requerirà l'ús de la protecció respiratòria. 
 


