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INNOVACIÓ

La rehabilitació 
d’edificis  
que tenen 
materials amb 
fibres d’amiant

Amb la participació de:

I la col·laboració de:

L’amiant és un mineral format per 
fibres microscòpiques de gran dura-
bilitat i baix cost que es va utilitzar 
molt en la construcció d’edificis entre 
els anys 60 i 80 del segle passat, per-
què la seva natura-
lesa en fa un bon aï-
llant tèrmic i acústic, 
a més de ser resistent 
a altes temperatures 
i aïllant al corrent 
elèctric. L’amiant es 
podia presentar sol 
o bé barrejat amb al-
tres materials, com el 
fibrociment, també 
conegut amb el nom 
comercial d’uralita.

Des del 14 de desembre de 2002 se’n 
prohibeix la utilització, la producció 
i la comercialització a Espanya per 
l’Ordre ministerial del 7 de desem-
bre de 2001. No obstant això, aquesta 

normativa no afecta els materials que 
estaven instal·lats i que són permesos 
fins al final de la seva vida útil.

Actualment, en les rehabilitacions 
d’edificis pot aparèixer el problema 

d’haver de manipu-
lar materials que 
duen amiant. En po-
dem trobar en forma 
de plaques ondulades 
en teulades, cober-
tes i parets pluvials, 
plaques planes en 
façanes i balcons, xe-
meneies i conductes 
d’aire en teulades i 
sortides de fum, con-

ductes d’aigua per a baixants d’aigües 
residuals, dipòsits d’aigua per a teu-
lades i interiors, jardineres o teules. 

Si el fibrociment està en bon estat, 
no és perillós per a la salut. El perill hi 
és si aquest material es trenca, es des-

gasta o es manipula indegudament. 
En aquests casos, les fibres d’amiant 
es poden desprendre, quedar suspe-
ses en l’aire i ser inhalades, sense que 
la persona en sigui conscient, i poden 
produir malalties, entre les quals hi 
ha diversos tipus de càncer. 

Les feines que suposin la mani-
pulació d’amiant o de materials que 
duguin amiant només les poden fer 
empreses especialitzades, que han 
de complir la normativa de prevenció 
de riscos laborals vigent i específica, 
com el Reial decret 396/2006, del 31 
de març, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i 
salut que cal aplicar en les feines amb 
risc d’exposició a l’amiant, o l’obliga-
ció que aquestes empreses tenen de 
ser inscrites al Registre d’Empreses 
amb Risc d’Amiant (RERA) del De-
partament d’Empresa i Ocupació i 
complir una sèrie de requisits. l
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