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PLA DE TREBALL PER A ACTIVITATS AMB RISC D’EXPOSICIÓ A L’AMIANT

Amiant i asbest

Definició

Amiant i asbest són dos termes que s’utilitzen 
indistintament per designar un grup de minerals 
metamorfòsics fibrosos que contenen cristalls 
majorment en forma de fulles, que s’ordenen per 
capes. Estan constituïts per silicats de composi-
ció i estructura variada. Les fibres d’amiant són 
partícules d’aquesta matèria en qualsevol de les 
seves varietats, la longitud de les quals és supe-

1

rior a 5 micròmetres (10-6mm), el seu diàmetre és 
inferior a 3 micròmetres i la relació longitud-dià-
metre és superior a 3.

Conseqüències per a la salut

L’exposició a les fibres d’amiant posa en perill la 
salut dels treballadors/ores que el manipulen, ja 
que pot provocar malalties com l’asbestosi, el 
càncer de pulmó i el mesotelioma. 
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Registre d’empreses amb 
risc per amiant (RERA)

Definició

Tot i que la utilització, producció i comercialitza-
ció de l’amiant i dels productes que el contenen 
està prohibida per la seva especial perillositat, 
pot haver-hi exposició a fibres d’amiant per part 
dels treballadors/ores en la manipulació de ma-
terials instal·lats que en contenen, com ara en 
enderrocs i operacions de rehabilitació, reparació 
i manteniment. 

Totes les empreses que duguin a terme activitats 
on els seus treballadors/ores estiguin exposats a 
les fibres d’amiant o material que en contenen 
han d’estar inscrites al RERA. 
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On adreçar-se per tramitar la sol·licitud?

Per tramitar la sol·licitud cal adreçar-se al Servei 
Territorial del Departament de Treball correspo-
nent a l’àmbit on radiquen les instal·lacions prin-
cipals de l’empresa, o mitjançant les Oficines de 
Gestió Empresarial (OGE). 

Com tramitar la sol·licitud?

L’empresa ha de presentar, juntament amb la sol-
licitud, el model d’imprès de l’Annex III1 del Reial 
Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’es-
tableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc per amiant.

1. Aquest document es pot baixar de la pàgina web d’impresos del 
Departament de Treball i es troba codificat com: Registre d’empreses 
amb risc per amiant - Annex III (G146NSST-018-00)
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On cal adreçar-se per tramitar l’aprovació?

Un pla de treball específic s’ha de presentar a 
l’autoritat laboral del lloc on es facin les opera-
cions i ha d’estar aprovat abans de l’inici dels 
treballs. El termini de resolució és de 45 dies a 
comptar des de la data en què la sol·licitud hagi 
tingut entrada en el registre de l’autoritat laboral 
competent. En el cas que el territori d’inscripció 
al RERA i el de presentació del pla de treball no 
coincideixin, l’empresa que faci els treballs ha de 
presentar, junt amb el pla de treball, la fotocòpia 
de la inscripció en el RERA del seu territori.

Quins requisits ha de tenir el pla?

El pla de treball ha d’estar redactat per un 
tècnic/a superior en l’especialitat d’Higiene In-
dustrial i cal que s’hi adjunti la documentació 
necessària que ho acrediti. Tal com s’ha indicat 
anteriorment, l’empresa ha d’estar inscrita en el 
RERA. El pla de treball ha de contenir la infor-
mació que s’indica en la pàgina següent.

Pla de treball per a activitats amb 
risc d’exposició a l’amiant

Objectiu

És obligatori que totes les empreses que duguin 
a terme activitats on els seus treballadors/ores 
estiguin exposats a les fibres d’amiant o material 
que en contenen, a més d’estar inscrites al RERA, 
presentin un pla de treball amb risc d’exposició 
a l’amiant.
Els plans de treball per a activitats amb risc 
d’exposició a l’amiant s’estableixen per a l’exe-
cució correcta i el control de les operacions amb 
risc per als treballadors/ores, derivat de la pre-
sència i manipulació de materials que contenen 
fibres d’amiant.
El document ha de recollir el conjunt de mesures 
aplicables necessàries per garantir la seguretat i 
salut dels treballadors/ores amb risc d’exposició 
a l’amiant.
Les operacions en les quals s’originen les fibres 
d’amiant poden ser de manipulació de materials 
d’edificis, estructures, residus, aparells, instal-
lacions, etc. en què hi ha amiant en la seva com-
posició o qualsevol altra operació de manteniment 
i reparació on l’existència i proximitat d’amiant o 
materials que en contenen impliqui risc de des-
preniment de fibres d’amiant.
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LA INFORMACIÓ RELATIVA A LA FEINA 
QUE CAL DUR A TERME:

 La descripció de la tasca que s’ha de fer.
 L’especificació del tipus d’activitat que corres-
pon: demolició, retirada, manteniment o repa-
ració, treballs amb residus...
 Cal tenir en compte que s’ha de retirar l’amiant 
i els materials que el contenen abans de co-
mençar les operacions de demolició, si s’escau.
 Els procediments que s’han d’aplicar i les seves 
particularitats.

 El procediment establert per avaluar i controlar 
l’ambient de treball d’acord amb el que preveu 
el Reial decret 396/2006.

LA INFORMACIÓ RELATIVA AL MATERIAL: 

 El tipus de material que cal intervenir amb la 
indicació de si és friable o no friable.

 La forma de presentació del material a l’obra.

 Les quantitats d’amiant o materials que en 
continguin que es manipularan.
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LA INFORMACIÓ RELATIVA A LES MESURES PREVENTIVES:

 Les mesures preventives previstes per limitar 
la generació i dispersió de fibres d’amiant en 
l’ambient i les mesures adoptades per limitar 
l’exposició dels treballadors/ores a l’amiant.

 Els equips utilitzats per a la protecció dels 
treballadors/ores amb especificació de les ca-
racterístiques i del nombre de les unitats de 
descontaminació.

 La descripció del tipus i manera d’ús dels 
equips de protecció individual (EPI). 

 Les mesures adoptades per evitar l’exposició 
d’altres persones.

 Les mesures per eliminar els residus d’acord 
amb la legislació vigent, amb la indicació de 
l’abocador i l’empresa gestora d’aquest aboca-
dor. (A Catalunya l’abocador autoritzat actual-
ment és a CASTELLOLÍ, gestionat per Atlas).

 El mètode utilitzat per assegurar-se que no hi 
ha riscos d’exposició un cop executat el pla de 
treball.

LA INFORMACIÓ RELATIVA AL LLOC ON S’HAN 
D’EFECTUAR ELS TREBALLS:

 L’adreça completa i plànol de la situació.

LA INFORMACIÓ RELATIVA AL TEMPS D’EXECUCIÓ 
DELS TREBALLS:

 La data d’inici dels treballs. (Cal confirmar-la 
per fax.)
 La durada prevista de l’execució del pla de tre-
ball.

LA INFORMACIÓ RELATIVA ALS TREBALLADORS/ORES:

 La identificació i dades personals i profes-
sionals dels treballadors/ores implicats di-
rectament en la feina (nom, cognoms, DNI EPIs certificats. Proteccions respiratòries P3.
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LA INFORMACIÓ RELATIVA A LA MODALITAT 
PREVENTIVA DE L’EMPRESA:

 La identificació de la modalitat preventiva de 
l’empresa, amb indicació de les activitats con-
certades en cas que sigui un servei de prevenció 
aliè. 
 La indicació del/dels recurs/os preventiu/s en 
el centre de treball, amb la justificació que 
aquest/s disposen com a mínim del nivell de 
formació per efectuar funcions de nivell bàsic 
(50 hores).

LA INFORMACIÓ RELATIVA A D’ALTRES ASPECTES 
D’HIGIENE INDUSTRIAL:

 La identificació del laboratori acreditat que 
analitza les mostres.
 La identificació i titulació del tècnic/a superior 
d’Higiene Industrial que du a terme l’estratègia 
de mostreig i del tècnic/a que pren físicament 
les mostres.

i número d’afiliació a la Seguretat Social) i 
categories professionals, oficis, formació i 
experiència.

 La justificació de la consulta efectuada als re-
presentants dels treballadors/ores respecte a 
l’elaboració del pla. 

 La justificació de la informació donada a cadas-
cun dels treballadors/ores que intervindran en 
la tasca sobre els riscos a què estan exposats 
i les precaucions que han de prendre.

 La justificació actualitzada de l’aptitud especí-
fica, des del punt de vista mèdico-laboral, per a 
treballs amb risc d’exposició a l’amiant de ca-
dascun dels treballadors/ores que intervenen a 
la tasca.

LA INFORMACIÓ RELATIVA A LA FORMACIÓ 
DELS TREBALLADORS/ORES:

 La justificació de la formació rebuda pels treba-
lladors/ores que intervenen en la tasca objecte 
del pla de treball, amb el contingut, la durada 
i la data que s’ha impartit, i acreditació de la 
titulació de Tècnic Superior en l’especialitat 
d’Higiene Industrial del formador/a. 
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Particularitats pels 
plans genèrics

Quan es poden presentar?

Es poden presentar quan es tracti d’operacions de 
curta durada amb presentació irregular o no pro-
gramables amb antelació, especialment en els ca-
sos de manteniment i reparació (substitucions de 
juntes, sabates de fre i embragatges, operacions 
de manteniment d’instal·lacions elèctriques...).

Si es tracta de retirada de material de fibrociment 
només es pot presentar quan l’operació reuneixi 
tots els requisits següents:

 L’operació finalitza en una jornada laboral.

 Cada treballador només pot treballar 4 hores 
laborals en totes les operacions incloses en el 
pla.

 La suma total d’hores treballades entre tots els 
treballadors/ores no ha de superar les 16 hores, 
considerant totes les operacions amb amiant.

 La superfície màxima (en el cas de retirada de 
plaques) és de 100 m2.

 La retirada de fibrociment s’ha de dur a terme 
en naus buides. En el cas que la nau no estigui 
buida es requereix un pla específic.

També es poden presentar plans genèrics per a 
situacions d’emergència (incendis, sinistres...), 
amb independència de la durada de l’operació, 
que ha de ser sempre la més curta possible.

On adreçar-se per tramitar l’aprovació?

Un pla de treball genèric s’ha de presentar i sot-
metre a l’aprovació de l’autoritat laboral corres-
ponent al territori de la comunitat autònoma on 
radiquin les instal·lacions principals de l’empre-
sa que l’executi.
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Altres obligacions de les empreses

Les empreses que fan activitats amb amiant o amb 
materials que el contenen han de mantenir actua-
litzats els arxius de documentació relativa a: 

 La fitxa per al registre de dades d’avaluació de 
l’exposició en els treballs amb amiant (annex 
IV)2: una vegada executades les tasques afec-
tades pel pla, s’han de remetre a l’autoritat 
laboral que l’hagi aprovat. En el cas dels plans 
genèrics les fitxes per al registre de les dades 
d’avaluació de l’exposició s’han de remetre, 
abans del final de cada any, a l’autoritat laboral 
del lloc on l’empresa estigui registrada.

 La fitxa de vigilància de la salut dels treballa-
dors/ores exposats a l’amiant (annex V)3: les 
ha de remetre el metge responsable de dita 
vigilància, abans del final de cada any, a l’au-
toritat sanitària del lloc on l’empresa estigui 
registrada.

 Els plans de treball aprovats.

Normativa aplicable

 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 (BOE núm. 86, publicat 
l’11 d’abril de 2006).

2. Aquesta fitxa es pot baixar de la pàgina web d’impresos del De-
partament de Treball i es troba codificada com: Fitxa per al registre 
de dades d’avaluació de l’exposició en els treballs amb amiant 
- Annex IV (G146NSST-019).

3. Aquesta fitxa es pot baixar de la pàgina web del Departament de 
Treball i es troba codificada com: Fitxa de vigilància de la salut dels 
treballadors/ores exposats a amiant - Annex V (G146NSST-020).
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