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1 Reglament de
l’amiant

Establir les mesures mínimes d’avaluació, control, correcció, prevenció i
protecció de la salut dels treballadors davant els riscos derivats de la
presència de la pols que contingui fibres d’amiant a l’ambient de treball.

- Actinolita (núm. 77536-66-4 del CAS).
- Amosita o amiant marró (núm. 12172-73-5 del
CAS).

- Antofil·lita (núm. 77536-67-5 del CAS).
- Crisòtil o amiant blanc (núm. 12001-29-5 del
CAS).

- Crocidolita o amiant blau (núm. 12001-28-4 del
CAS).

- Tremolita (núm. 77536-68-6 del CAS).

- Ram de paleta fumista, quan s’utilitzi material
d’amiant.

- Drassanes i desballestament de vaixells.
- Extracció, preparació i carreteig d’amiant.
- Fabricació de filtres “Floats”
- Indústries d’aïllaments d’amiant.
- Indústries de cartró-amiant.
- Indústries d’amiant-ciment.
- Indústries tèxtils d’amiant.
- Demolició de construccions on hi ha amiant.
- Fabricació i reparació de sabates de frens i
embragatges.

- Recobriments amb amiant de canonades i cal-
deres.

- Tintoreria industrial.
- Transport, tractament i destrucció de residus
que continguin amiant.

Totes les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació del Reglament s’hauran
de registrar en les Delegacions Territorials del Departament de Treball.
El model d’imprès s’estableix a l’annex de l’Ordre de 27 de juny de 1985
publicada al DOGC el 5-8-85, i s’haurà de remetre 1 còpia a la Inspecció de
Treball i S.S. de la província i 2 a la Direcció General de Treball.

exemplar gratuït

Objecte

Àmbit
d’aplicació

Varietats d’amiant

Totes les operacions
i activitats en què els
treballadors estan o
poden estar exposats
a pols que contingui
fibres d’amiant,
especialment:

Ordre  de 31 d’octubre de 1984.  Reglament sobre treballs amb risc d’amiant
(BOE 267 - 7.11.1984) rectificada per l’ordre de 7 de novembre de 1984 (BOE 280
- 22.11.1984), modificada  per l’ordre de 31 de març de 1986 (BOE 96-22.4.1986) i
l’ordre de 26 de juliol de 1993 (BOE 186 - 5.8.1993).
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Partícules d’aquesta matèria, de qualsevol
varietat, d’una longitud superior a 5 micròmetres,
de diàmetre inferior a 3 micròmetres i amb una
relació longitud/diàmetre superior a 3.

És la concentració màxima permesa a l’ambient
de treball, expressada en fibres d’amiant per cm3

i referida a la mitjana ponderada per a 8 hores de
jornada laboral i 40 setmanals.

És la suma aritmètica, expressada en fibres/dia
per cm3, de les concentracions mitjanes de cada
jornada de treball, expressades en fibres/cm3,
referida a un nombre determinat de jornades.

Aquells llocs de treball dels quals suposin:
- Una concentració de fibres d’amiant mesurada
o calculada en relació a un període de referència
de 8 h. diàries i 40 setmanals igual o superior a
0,20 fibres/cm3 per la crisòtil i 0,10 fibres/cm3 per
a les restants varietats d’amiant pures o
barrejades, incloent-hi les barreges que
continguin crisòtil.
- Una dosi acumulada mesurada o calculada en
un període continuat de 3 mesos, igual o superior
a 12 fibres-dia/cm3 per la crisotil·le i 6 fibres-dia/
cm3 per a les restants varietats d’amiant pures o
barrejades, incloent-hi les barreges que
continguin crisòtil.

- Els C.P.P (concentració mitjana permissible) de fibres d’amiant a cada lloc
de treball són els següents:

Per a la crisòtil 0,60 fibres/cm3.
Per a les restants varietats d’amiant pures o barrejades incloent-hi les
barreges que continguin crisòtil 0,30 fibres/cm3.

- Quan la jornada no és la de 8 h. que és la que s’estableix com a referència,
el C.P.P. expressat en núm. de fibres/cm3 es calcula:

       8 x (CPP)o
(CPP)t= —————--—

               t
(CPP)o= CPP 8 h. diàries i 40 setmanals.
(CPP)t= CPP la que es calcula per a la jornada normal de treball.
t= Temps real de la jornada de treball, expressat en hores.

- Dins dels 6 mesos següents a la data d’entrada en vigor d’aquest
Reglament les empreses hauran de realitzar un estudi complet dels riscos
derivats de la presència de fibres d’amiant a l’ambient de treball amb una
avaluació inicial dels ambients de treball i un control periòdic continuat.

- L’avaluació i control el realitzaran els serveis de prevenció de les pròpies
empreses, laboratoris organitzats mancomunadament per empreses del
sector o serveis especialitzats, independentment dels controls oficials que
realitzi el CSCST.

- Les determinacions realitzades  s’hauran d’ajustar a un mètode
tècnicament  fiable que permeti la comparació de resultats.

- L’obtenció de mostres, determinació de concentracions i avaluació de
resultats seran realitzades per laboratoris o serveis especialitzats
d’empreses, quan la idoneïtat sigui reconeguda per l’Administració.

C.P.P.:Concentració
mitjana permissible

D.A.: Dosi acumulada

Treballadors
potencialment
exposats

Límits
d’exposició i
prohibicions

Avaluació i
control de
l’ambient
de treball

Conceptes
Generals

Fibres d’amiant
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- Les mostres seran necessàriament de tipus personal, amb elements de
captació sobre el treballador. L’estudi es pot completar amb mostres
ambientals generals del local.

- La periodicitat de les avaluacions serà, en principi, de 3 mesos. De tota
manera, cada empresa, amb l’assessorament del CSCST, podrà establir
un “pla de control periòdic i sistemàtic de riscos” en què es poden fixar
diferents periodicitats. Aquest pla de control, amb el vist-i-plau del CSCST
s’haurà de comunicar al Comitè de Seguretat i Salut de l’empresa.

- Qualsevol modificació substancial del procés que pugui fer variar
l’exposició dels treballadors suposarà la immediata avaluació dels llocs de
treball afectats.

Quan sigui possible, s’haurà de substituir l’amiant per altres productes.

- La limitació, al mínim imprescindible de la quan-
titat a utilitzar.

- L’eliminació o reducció, tant com sigui possible,
de la generació, emissió i transmissió de fibres
d’amiant.

- L’eliminació de fibres per extracció o captació a
les proximitats del focus. Aquests sistemes els
verificaran les empreses cada 3 mesos.

- A iniciativa.
- A instàncies de l’Autoritat Laboral.

Per tal d’aconseguir la màxima fiabilitat, el CSCST s’informarà de les
condicions habituals de treball, consultant amb els empresaris, el Comitè de
Seguretat i Salut i els responsables legals dels treballadors.

- Es reduirà al mínim el nombre de treballadors exposats al risc.
- Es delimitaran i senyalitzaran les zones.
- Els treballadors potencialment exposats no podran fer hores extra-
ordinàries ni treballar a incentiu si les tasques suposen esforços físics o es
realitzen en ambients calorosos que representen una variació en el volum
d’aire inspirat.

- Si se superen les C.P.P. fixades, s’investigaran les causes i fins que se
solucionin s’utilitzaran proteccions personals.

Quan les mesures de prevenció col·lectiva de tipus tècnic i organitzatiu
resultin insuficients, s’haurà de recórrer a la protecció personal de les vies
respiratòries; proteccions que haurà de subministrar l’empresa alhora que
es responsabilitzarà de la neteja i manteniment.

- Provisionalment, fins que es redueixi la concen-
tració per sota dels valors establerts.

- En els processos que exigeixin la utilització de
l’amiant o de productes que el contenen, en
estat sec, o que fan impracticable la instal·lació
de sistemes que evitin la contaminació
ambiental.

- En treballs de neteja, reparació o manteniment.
- En altres situacions excepcionals o d’emergèn-
cia.

Mesures
tècniques de
prevenció En cas contrari

s’haurà de limitar la
concentració
mitjançant:

El CSCST en tot
moment podrà
realitzar avaluacions
ambientals

Mesures
preventives
d’organització

Mitjans de
protecció
personal

Els equips de
protecció
individual
s’utilizaran
només:
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- En cap cas es podrà establir l’ús permanent i
habitual.

- El temps d’utilització es limitarà al mínim i en
cap cas podrà superar les quatre hores diàries.

- S’utilitzaran sempre models certificats.
- Normalment s’utilitzaran màscares amb filtre
mecànic; quan la concentració sigui molt alta
seran necessaris protectors respiratoris amb
aportació d’aire i pressió positiva.

- L’empresa facilitarà gratuïtament jocs complets de roba de treball
adequada.

- La roba haurà de ser teixit lleuger i flexible, evitant plecs, butxaques i ober-
tures; tipus granota o xandall, el qual taparà tot el cos i si cal s’inclouran un
tapa-caps i guants.

- Serà d’ús obligatori mentre s’estigui  exposat a l’amiant i se substituirà per
roba de carrer abans d’abandonar el centre de treball.

- Quan es produeixi una visible acumulació de fibres sobre la roba de treball
s’haurà d’efectuar el canvi de roba abans de menjar, excepte si es disposa
d’un sistema eficaç d’aspiració. Està prohibit, per desempolsegar la roba,
espolsar-la, raspallar-la o utilitzar aire comprimit.

- L’empresa s’ha de responsabilitzar de rentar la roba de treball, com a
mínim un cop per setmana; si es renta en bugaderies fora de l’empresa,
s’enviarà en recipients tancats i etiquetats amb “Roba contaminada per
amiant. S’ha de mullar abans de manipular”.

- La reparació de la roba es farà sempre després de rentar-la.
- Està totalment prohibit emportar-se la roba de treball a casa.

- Com a mínim s’hauran de complir els requisits que preveu el Reial decret
486/1997 de disposicions mínimes de seguretat i condicions de salut en
els llocs de treball.

- Cal que hi hagi com a mínim, una dutxa amb aigua freda i calenta per a
cada 10 treballadors o fracció, que treballin en un mateix torn.

- Cada treballador exposat ha de disposar de dues caselles, una per a la
roba de carrer i l’altra per a la de feina, separades si és possible per la zona
de dutxes.

- Els treballadors potencialment exposats s’hauran de rentar la cara, la boca
i les mans abans de menjar, beure o fumar, i disposaran de 10 minuts,
considerats de treball, per realitzar aquesta tasca.

- Està prohibit fumar en els locals i zones on hi hagi exposició a fibres
d’amiant.

- L’empresa habilitarà adequadament zones i locals que permetin als tre-
balladors el consum d’aliments i begudes.

- Totes les instal·lacions i equips s’hauran de poder netejar i mantenir
regularment amb facilitat.

- Tenir superfícies internes llises, sense orificis ni
repises.

- Disposar d’un sistema d’aspiració i filtratge
d’aire amb conduccions distribuïdes per tots els
locals i on es puguin connectar els utensilis
portàtils de neteja.

- Les operacions que poden escampar pols d’amiant es realitzaran en locals
d’ús exclusiu.

- Els locals, instal·lacions i maquinària dels processos on s’utilitza l’amiant
es netejaran com a mínim, un cop l’any, amb mitjans que evitin la dispersió
de pols a l’ambient.

Insta·lacions
sanitàries i
mesures
d’higiene
personal

Condicions
generals
dels locals.
Neteja i
manteniment

Les edificacions de
nova construcció per
a processos que
suposen l’exposició a
l’amiant hauran de:

En l’ús d’equips de
protecció respiratòria
es tindrà en compte
que:

Roba de
treball
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- A les zones on s’acumuli pols a terra la neteja serà com a mínim diària i
cada cop que hi hagi una acumulació visible de pols d’amiant.

- La maquinària es netejarà exteriorment com a mínim un cop per setmana;
si la maquinària disposa d’aspiració localitzada haurà d’estar en
funcionament durant les operacions de neteja.

- Totes les zones amb risc d’exposició a l’amiant hauran d’estar clarament
delimitades i senyalitzades.

- Els senyals, que hauran de permetre una òptima visibilitat, portaran escrit
“Perill d’inhalació d’amiant”. “No us esteu en aquesta zona si no ho
requereix el treball”. “Prohibit fumar”.

- Els recipients destinats al transport i emmagatzemament d’amiant, residus
o materials que continguin s’hauran d’etiquetar avisant-ho.

- L’amiant com a matèria primera s’ha de transportar i emmagatzemar en
recipients tancats.

- Els apilaments de sacs s’han de realitzar sobre superfícies seques i
protegir-los amb fundes de plàstic.

- A l’interior de les factories només es podrà manipular l’amiant, com a
matèria primera, si s’utilitzen recipients tancats que evitin l’emissió de
fibres a l’ambient.

- Els sacs s’han de manipular amb molta cura per no foradar-los i no es
poden utilitzar garfis o eines similars.

- Els sacs que s’han foradat s’han de col·locar dins de fundes noves i s’han
d’etiquetar.

- S’ha d’instruir el personal que manipula i transporta recipients perquè en
cas de ruptura, sàpiga recuperar i reparar el material.

- Les restes dels diferents processos o les de les operacions de neteja
s’han de recollir i transportar en recipients tancats.

- El transport i eliminació de residus es realitzarà d’acord amb les
disposicions vigents referents a deixalles perilloses.

- En els processos que suposin taladrats, talls, tornejats, etc., s’haurà de
realitzar aspiració i netejar amb aigua per tal que el producte surti al mercat
sense pols residual.

Tots els treballadors, en els llocs de treball dels quals hi hagi amiant,
s’hauran de sotmetre a control mèdic preventiu.

Abans d’ocupar un lloc de treball on s’utilitzi amiant
tot treballador realitzarà un reconeixement mèdic
que consistirà en:
- Història clínica detallada amb especial referència

    a patologia neumològica.
- Exploracions clíniques i analítiques.
- Estudi  radiològic. Com  a  mínim  una  radiografia
posterior-anterior i una altra lateral de tòrax. En
cap cas l’estudi podrà fer-se mitjançant
radioscòpia o fotoseriació.

- Exploració funcional respiratòria.

Davant el risc de patologia específica per amiant no
seran admesos els treballadors que en el
reconeixement previ presentin:
- Alteracions de les vies aèries superiors.
- Deformació física important de la caixa toràcica o
de la columna vertebral.

- Qualsevol neumopatia crònica.
- Cardiopatia de grau funcional II de la classificació
de l’Associació Americana de Cardiologia.

Reconeixements
previs

Senyalització

Transports,
emmagatze-
matge i
manipulació
de l’amiant.
Eliminació
residus

Control
mèdic
preventiu
dels
treballadors
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Els hauran de realitzar tots els treballadors, l’activitat
dels quals es desenvolupi en ambient de treball amb
amiant. La periodicitat serà anual per als qui estan
potencialment exposats o que ho han estat
anteriorment, i cada 3 anys per als qui en cap
moment han estat potencialment exposats. Els
reconeixements constaran de:
- Revisió i actualització de la història clínica mèdico-
laboral.

- Exploracions clíniques i analítiques.
- Estudi radiològic d’acord amb les pautes fixades,
per als reconeixements previs.

- Exploració  funcional   respiratòria   que   anualment
suposarà com a mínim una espirometria simple i
un test de difusió i que es completarà cada tres
anys amb les proves descrites per als
reconeixements previs.

Donat que hi ha un llarg període de latència de les
manifestacions patològiques per amiant, tot
treballador que hagi estat exposat a l’amiant i cesi en
l’activitat amb risc per jubilació o canvi d’empresa
seguirà un control mèdic preventiu mitjançant
reconeixements periòdics realitzats, amb càrrec a la
Seguretat Social, en Serveis de Neumologia que
disposin de mitjans per realitzar l’exploració
funcional respiratòria o altres serveis relacionats
amb la patologia de l’amiant.

Tot treballador exposat a l’amiant, serà apartat del
treball amb risc i adreçat a un servei especialitzat de
Neumologia, davant d’aquests símptomes:
- Dispnea d’esforç.
- Dolor toràcic persistent.
- Crepitants inspiratòries persistents.
- Alteracions radiològiques pleurals.
- Alteracions en els paràmetres de l’exploració fun-
cional respiratòria.

Les dades dels reconeixements mèdics seran
recollides per a la seva valoració epidemiològica, en
un Cens Nacional establert per l’INSHT, d’acord amb
la normativa establerta per la Direcció General de
Treball.

- Riscos per a la salut derivats del treball amb
amiant.

- Prescripcions contingudes en aquest reglament,
en especial els valors límits i normes per l’avaluació
i control ambientals.

- Prescripcions higiènico-preventives que han de
seguir els treballadors i els mitjans i serveis per
aquest fi que haurà de facilitar l’empresa.

- Perills de l’hàbit de fumar.
- Utilitat, obligatorietat i conservació dels mitjans de
protecció personal.

- Resultat de les valoracions ambientals i el seu
significat.

- En cas de superar-se els límits establerts, les
causes determinants i les mesures correctores
que s’han adoptat.

Seguiment
epidemiològic

Reconeixements
postocupacionals

Informació,
formació i
participació
dels
treballadors

Qualsevol empresa
amb risc d’amiant
haurà d’informar els
treballadors i
representants
legals respecte a:

Criteris de sospita
diagnòstica

Reconeixements
periòdics
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- Resultats, no nominatius dels seguiments
mèdico-laborals dels treballadors.

- A cada treballador se l’informarà individualment
dels resultats de les valoracions ambientals del
seu lloc de treball i de les dades del seu
reconeixement mèdic.

- Les empreses, l’activitat de les quals suposi risc d’amiant, hauran de
portar registre i arxius de l’avaluació i control de l’ambient laboral i de la
vigilància mèdica dels treballadors.

- Els registres de dades s’efectuaran en els models de llibres-registre que
estableix l’Ordre de 30 de juny de 1987 publicada al DOGC el dia 10-7-87.

- Aquests llibres de Registre estan a disposició dels interessats a les
Subdirecció General d’Afers Laborals i d’Ocupació.

- Les dades d’avaluació i control ambiental es conservaran arxivades durant
40 anys i les referents a la vigilància mèdico-laboral dels treballadors durant
50 anys dels quals, com a mínim, 20 s’han de comptabilitzar a partir de la
data final de l’activitat laboral.

- Les dades de la valoració de l’estat de salut dels treballadors exposats
només es podran utilitzar com a base orientativa per millorar l’ambient de
treball o amb finalitat mèdico-laboral i sempre respectant “el caràcter
confidencial”.

L’Ordre del 7-1-1987 (modificada el 26-7-1993) estableix l’obligatorietat de
realitzar un Pla de Treball que s’haurà de sotmetre a l’aprovació de
l’autoritat laboral per aquelles activitats i/o operacions en les quals els
treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d’estar exposats a la
pols que contingui fibres d’amiant i que hagi estat generat a partir de la
manipulació de materials d’edificis (enderrocs, obres…), estructures,
aparells i instal·lacions. Aquest Pla contindrà:
- Naturalesa i lloc de treball.
- Durada i nombre de treballadors implicats.
- Mètodes emprats.
- Mesures preventives per limitar la generació i dispersió de fibres.
- Avaluació i control de l’ambient de treball.
- Tipus i modus d’ús dels EPI’s.
- Característiques dels equipaments utilitzats per a la protecció i
descontaminació dels treballadors.

- Característiques dels equipaments utilitzats per a la protecció de les altres
persones que es troben en el lloc de treball o proximitats.

- Informació dels treballadors.
- Eliminació dels residus.
- Retirada d’amiant o dels materials amb amiant abans de començar les
operacions d’enderroc.

Amb data 14 de desembre del 2001 es va publicar al BOE, l’OM de 7
de desembre del 2001, que modifica l’annex I del RD 1406/89,
adoptant la prohibició d’ús, fabricació i comercialització de l’amiant
amb l’única excepció de diafrgmes destinats a les instal·lacions
d’electròlisi.

Registres
de dades i
 arxiu de
docu-
mentació

Treballs d’enderrocs, manteniment i reparació en edificis, estructures,
aparells i instal·lacions amb materials amb amiant

Prohibició de l’amiant
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Legislació adreçada a la seguretat i a la salut del treballadors

Decret núm. 1995/1978, de 12 de maig. Malalties professionals. Quadre (BOE 203 –
25.8.1978).

Ordre de 31 d’octubre de 1984. Reglament sobre treballs amb risc d’amiant (BOE 267 –
7.11.1984) rectificada per l’ordre de 7 de novembre de 1984 (BOE 280 – 22.11.1984),
modificada per l’ordre de 31 de març de 1986 (BOE 96 – 22.4.1986) i l’ordre de 26 de juliol de
1993  (BOE 186 – 5.8.1993).

Ordre de 27 de juny de 1985. Inscripció d’empreses amb risc d’amiant. (DOGC 571 –
5.8.1985).

Conveni de l’OIT de 24 de juny de 1986, núm. 162, ratificat per Instrument de 17 de juliol de
1990 (Jefatura del Estado). Utilització de l’asbest en condicions de seguretat (BOE 281 –
23.11.1990) rectificat pel BOE 338 de 13.2.1991.

Ordre de 7 de gener de 1987. Normes complementàries del Reglament sobre treballs amb
risc d’amiant (BOE  13 – 15.1.1987), modificada per l’ordre de 26 de juliol de 1993  (BOE 186
– 5.8.1993).

Ordre de 30 de juny de 1987, per la qual es fixa el preu d’adquisició del “Llibre-registre:
Avaluació i Control de l’Amiant en Ambients Laborals” i del “Llibre-registre: Vigilància Mèdico-
laboral dels Treballadors Exposats a l’Amiant” (DOGC 862 – 10.7.1987).

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC 862 – 10.7.1987), rectificada pel DOGC 899
– 7.10.1987.

Resolució de 8 de setembre de 1987. Tramitació de sol·licituds d’homologació de laboratoris
especialitzats en la determinació de fibres (BOE 246 – 14.10.1987), rectificada  pel BOE 22 de
26.1.1988.

Ordre de 22 de desembre de 1987. Aprova el model del llibre registre de dades previst en el
Reglament sobre treballs amb risc per amiant (BOE 311 – 29.12.1987).

Resolució de 20 de febrer de 1989. Regula la remissió de fitxes de seguiment ambiental i
mèdic pel control d’exposició a l’amiant (BOE 53 – 3.3.1989).

Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball (BOE 124 - 24.5.1997),
modificat pel Reial decret 1124/2000, de 16 de juny (BOE 145 – 17.6.2000).

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció.

Reial decret 216/1999, de 5 de febrer sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el
treball a l’àmbit de les empreses de treball temporal (BOE 47 - 24.2.1999)

La data d’entrada en vigor d’aquesta OM va ser als sis mesos de la
publicació al BOE, és a dir el 14 de juny del 2002, amb un període afegit
de 6 mesos per comercialitzar els estocs; per tant és a partir del 14 de
desembre de 2002 que va entrar totalment en vigor la prohibició de
l’amiant.

L’ús dels productes que continguin fibres d’amiant que ja estaven
instal·lats o en servei abans de la data d’entrada en vigor de
l’esmentada OM, seguirà estant permès fins la seva eliminació o la fi
de la seva vida útil.
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Reial decret 2330/1985, de 6 de novembre. Codi alimentari espanyol. Normes de seguretat de
joguines, útils d’ús infantil i articles de broma (BOE 299 i 300 – 14 i 16.12.1985).

Ordre de 7 de gener de 1987. Normes complementàries del Reglament  sobre treballs amb
risc d’amiant (BOE 13 – 15.1.1987).

Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre. Imposa limitacions a la comercialització i ús de
determinades substàncies i preparats perillosos (BOE 278 – 20.11.1989), actualitzat per
l’ordre de 30 de desembre de 1993 (BOE 4 – 5.1.1994), modificat per l’ordre d’1 de febrer de
1996 (BOE  33 – 7.2.1996) i l’ordre de 7 de desembre del 2001 (BOE 299 - 14.12.2001).

Reial decret 1078/1993, de 2 de juliol de 1993. Reglament sobre classificació, envasat i
etiquetatge de preparats perillosos (BOE 216 – 9.10.1993).

Reial decret 363/1995, de 10 de març. Reglament sobre notificació de substàncies noves i
classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses (BOE 133 – 5.6.1995).

Legislació referida al medi ambient

Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi
ambient produïda per l’amiant (BOE 32 – 6.2.1991), rectificat 19.2.1991.

Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (DOGC 2598
- 13.5.1998).

Legislació referida als residus

Llei 10/1998, de 21 d’abril de 1998 de residus (BOE, 96 – 22.4.1998).

Reial decret 833/1988, de 20 de juliol. Residus tòxics i perillosos. Reglament per a l’execució
de la Llei 20/1986, (derogada per la Llei 10/1998).

Ordre de 13 d’octubre de 1989. Residus tòxics i perillosos. Mètodes de caracterització (BOE
270 – 10.11.1989).

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (DOGC 1776 – 28.7.1993).

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
(DOGC 1931 – 8.8.1994), modificat pel decret 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414 -
21.6.2001).

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC
2166 – 9.2.1996). Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865 - 12.4.1999).

Norma associada als treballs amb fibrociment

UNE 88-411-87. Productes d’amiantciment. Directrius per al seu tall i mecanitzat en obra.

Legislació adreçada a les limitacions dels usos de l’amiant

Ordre de 31 d’octubre de 1984. Seguretat i Higiene en el treball. Reglament sobre treballs amb
risc d’amiant (BOE 267 - 7.11.1984).

Reial decret 106/1985, de 23 de gener. Codi alimentari espanyol. Modifica les condicions a
complir per objectes de guarnició i ús personal, robes i tapisseries (BOE 26 i 27 – 30 i
31.1.1985).
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Reial decret 952/1997, de 20 de juny pel qual es modifica el Reglament per a l’execució de la
Llei 29/1986, de 14 de maig, Bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant el Reial
Decret 833/1988, de 20 de juliol (BOE 160 – 5.7.1997).

Resolució de 17 de novembre de 1998, pel qual es disposa la publicació del Catàleg europeu
de residus (CER) (BOE, 7 – 8.1.1999).

Resolució de 14 de juny de 2001, per la qual s’aprova el Pla nacional de residus de construcció
i enderroc 2001-2006 (BOE 166 - 12.7.2001).

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del decret 94/1996, de 9 d’abril, pel que s’aprova el
Catàleg de residus de Catalunya (DOGC núm 2865, de 12.4.1999)

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediment de gestió de residus (DOGC núm. 2865, de
12.4.1999).

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43 - 19.2.2002).

Data d’actualització d’aquest full: març de 2003.

Centres de Seguretat i Condicions de Salut
en el Treball:

Barcelona
Pl. Eusebi Güell, 4-5
08034 Barcelona
Tel. 93 205 50 01
Lleida
Polígon Industrial "El Segre"
C/ Empresari Josep Segura
i Farré P.728-B
25071 Lleida
Tel. 973 20 04 00

Tarragona
Polígon Camp Clar
C/ Riu Siurana, 29 B
43006 Tarragona
Tel. 977 54 14 55

Girona
Av. de Montilivi, 118
17003 Girona
Tel. 972 20 82 16

http://www.gencat.net/treballiindustria/relacions_laborals/seguretatisalut

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria
Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball


