ANNEX REGLAMENT D'EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA:
PROTOCOL D'ACCEPTACIÓ DELS RESIDUS DE FIBROCIMENT

Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la seva inhalació
mantinguda és perillosa per a la salut podent produir càncer i altres malalties pulmonars. L'amiant
està classificat com a residu especial i, a causa dels seus riscos per la salut de les persones,
requereix una manipulació i un tractament especials, per la qual cosa es prendran totes les mesures
necessàries per tal de minimitzar l'exposició a les fibres d'amiant tant del personal de la instal·lació
com dels usuaris.
L'amiant arriba a les deixalleries principalment en forma de plaques de teulades, canonades i
dipòsits de fibrociment. El fibrociment és una barreja de ciment pòrtland i fibres d'amiant i es
considera un dels residus amb amiant menys conflictius atès que té una baixa capacitat per alliberar
fibres.
La deixalleria només acceptarà el fibrociment procedent d'usuaris particulars del municipi, que
estigui correctament embalat en material plàstic (retractilat). L'usuari dipositarà directament el
paquet dins el big bag homologat destinat a la recollida de fibrociment i amb la identificació de
l'amiant. En cap cas s'acceptarà material sense embalar ni amb embalatges trencats o oberts.
El big bag destinat als residus de fibrociment es trobarà sobre un palet per tal de facilitar-ne la
recollida. Cal que estigui clarament senyalitzat, que no estigui en un lloc de pas i que sigui objecte
de la prohibició de beure, menjar i fumar. Cal dipositar-lo sota cobert.
En cas de despreniment de l'amiant per trencament, mal tancament o obertura d'embalatges, el
personal de la deixalleria s'ha de col·locar els equips de protecció individuals i seguir el
procediment de treball de material sense embalar:

– col·locar-se l'equip de protecció individual: granota d'un sol ús contra partícules tipus 5 i
mascareta autofiltrant contra partícules FFP3 (màxim nivell de protecció).
– les plaques i les peces en bon estat de conservació s'han de dipositar en un contenidor
flexible (big bag) de mida adequada, senyalitzat amb el rètol d'amiant, sense deixar-les caure
d'altura i evitant que es trenquin.
– el material trencat i sense embalar s'ha d'humitejar amb cura de no provocar despreniment
de pols per la pressió de l'aigua. Aquesta operació s'ha de fer sobre el mateix recipient en
què hi arribi el material.
– el material humit s'ha de col·locar en bosses de plàstic tancades que cal dipositar als
contenidors flexibles degudament senyalitzats. Els contenidors flexibles s'han de col·locar
en un contenidor adequat, que ha d'estar sota cobert per protegir-los dels factors
meteorològics.
La deixalleria s'ha d'assegurar que disposa d'existències suficients d'equips de protecció individual.
Aquests equips un cop usats, s'han de tractar com a residus contaminats amb amiant.
El personal de la deixalleria que hagi manipulat residus d'amiant s'ha de dutxar en el cas que hagi:
– manipulat fibrociment sense embalar o amb embalatges trencats.
– recollit fibrociment per trencament de les plaques, mal tancament o obertura d'embalatges.
– fet qualsevol operació no prevista que implica un despreniment de pols d'amiant.
El transport dels residus d'amiant l'han de fer transportistes degudament autoritzats per l'Agència de
Residus de Catalunya i transportat al dipòsit de classe III de Castellolí.

