PROCEDIMENT TREBALLS AMB EL RISC D'AMIANT
RESPONSABLE DE BRIGADA – V02

PROCÉS
En detectar personalment o rebre notificació d'una incidència amb un presumpte material amb
amiant, d'ara endavant pMCA, responsable de la brigada,
1. Es desplaçarà a la localització de la incidència.
2. Previ a qualsevol actuació procedirà a col·locar-se la protecció respiratòria.
3. Després de col·locar-se l'equip de protecció s'aproximarà al material per realitzar una
inspecció visual de la seva naturalesa i estat de conservació.
4. Si com a resultat de la inspecció visual existissin dubtes sobre si el material pot contenir
amiant, s'assumirà que el material conté amiant.
5. En cas afirmatiu,
5.1. Es prohibeix qualsevol manipulació i/o operació directa sobre el pMCA per part del
Responsable de la Brigada.
5.2. Una vegada finalitzada la inspecció, s'allunyarà del material i, sense retirar-se la protecció
respiratòria, procedirà a la seva neteja superficial amb ajuda de les tovalloletes humides.
Una vegada finalitzada la neteja introduirà la tovalloleta utilitzada en una borsa etiquetada
com a residu d'amiant, posteriorment es traurà 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
5.3. Es notificarà a qualsevol de les següents persones dels Serveis tècnics de l’Àrea de
Territori:
Sra. Sandra Mota Nogales.
Tlf: 937 182 216 (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
5.4. Notificarà al personal de la brigada la ubicació del material perquè realitzin les actuacions
prèvies a la seva retirada per empresa externa.

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.
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 inspecció visual de pMCA requerirà l'ús de la protecció respiratòria durant la seva
realització.
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