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PROCÉS 
En rebre notificació d'una incidència amb un presumpte material amb amiant, d'ara endavant 
pMCA, el personal de Serveis Tècnics de l'Àrea de Territori, 

1. Davant qualsevol incidència relacionada amb un pMCA, de forma general. 
1.1. Es prohibeix qualsevol manipulació i/o operació directa sobre el pMCA per part de les 

persones de Serveis Tècnics. 
1.2. S'emplenaran els registres documentals específics establerts en l'Ajuntament de Badia 

una vegada finalitzada i resolta la incidència. 
2. Si la incidència està relacionada amb la infraestructura de proveïment d'aigua. 

2.1. Traslladarà la informació a l'empresa SOREA perquè procedeixi a la seva resolució 
d'acord amb el pla de treball i procediments propis de SOREA. 

2.2. Recopilarà la informació relativa a dates de realització i durada prevista del personal de 
SOREA. 

3. Qualsevol altra incidència amb un pMCA. 
3.1. Una vegada identificat el material com pMCA pel Responsable de la Brigada es 

personaran en la localització indicada per realitzar una primera valoració de la situació. 
3.2. S'evitarà l'accés a la zona senyalitzada amb el risc de presència d'amiant i, si no fos 

possible, de forma prèvia a l'accés es col·locarà prèviament la mascareta de protecció 
respiratòria. 

3.3. Després de finalitzar el procés de valoració i recollida d'informació: 
3.3.1. Si s'ha accedit a la zona delimitada, al costat de les tanques perimetrals, sense 

retirar-se la protecció respiratòria, procedirà a la seva neteja superficial amb ajuda de 
les tovalloletes humides. Una vegada finalitzada la neteja introduirà les tovalloletes 
utilitzades en una borsa etiquetada com a residu d'amiant, posteriorment es llevarà la 
protecció respiratòria i la introduirà igualment en la borsa, 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 

3.4. Contactarà amb una o diverses de les empreses contractades per a la retirada d'amiant. 
ALFA URALIA, S.L 
AGD, Asbestho’s Gestió Desamiantados, S.L 
IDES,  Ibèrica de Desamiantados S.L 
o d’altres empreses inscrites al RERA 

 
 
 
 
 

EQUIPS I MATERIALS DE TREBALL 
Per a les intervencions relacionades amb pMCA, es disposarà dels següents equips i materials 
que estaran situats en l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Badia del Vallès. 

 Tovalloletes humides i bossa de plàstic transparent per a neteja i recollida de residus. 

 
 
 
 

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 o permanència a l'interior de la zona senyalitzada amb el risc d'amiant requerirà 
l'ús de la protecció respiratòria. 
 

 


