
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA DE TREBALL DE CARÀCTER                             
GENERAL PER A LA IDENTIFICACIÓ                                  
I AVALUACIÓ DE MATERIALS AMB             
AMIANT [IAA] 

Escola La Sínia                                          
Cerdanyola del Vallès 

(DBAR 2) 1365-1.5.08193 

 

Data elaboració Pla treball intern: 16/11/2018 

Data prevista inspecció:  17/11/2018 

 

 
www.tandemtecnic.com 

  



 

Pla de treball de caràcter general [IAA] versió.1  
Escola La Sínia V.1 

DBAR 2 – 1365-1.5.08193 – 17/11/2018 
   

 

PLA DE TREBALL DE CARÀCTER GENERAL PER A LA IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE MATERIALS AMB AMIANT (IAA)  1 - 7 
 

PLA DE TREBALL DE CARÀCTER GENERAL PER A LA IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE 
MATERIALS AMB AMIANT [IAA] 

1365-1.5.08193. IAA - Escola La Sínia. Cerdanyola del Vallès.  

L’objectiu d’aquest Pla de treball és definir la metodologia a seguir en els treballs d’identificació i avaluació de 
materials amb amiant (IAA), a partir de la Inspecció Inicial Visual d’Amiant (IIVA) Expedient núm: 1.5.08193, 
efectuada en data 15/02/2018, en base als requeriments establerts en el Protocol DIBA-A1 de la Diputació de 
Barcelona. 

 

Pla de treball de caràcter general 

El present document i l’actuació d’inspecció que el genera, contempla allò que estableix l’article 11.4 del RD 
396/2006, que estableix: “quan es tracti d'operacions de curta durada amb presentació irregular o no 
programables amb antelació, especialment en els casos de manteniment i reparació, l'empresari pot 
substituir la presentació d'un pla de treball per cada tasca per un pla únic, de caràcter general, referit al 
conjunt d'aquestes activitats, en què s'incloguin les especificacions que s'han de tenir en compte en el 
desenvolupament de les operacions." 

Es compleixen els criteris per aplicar aquests plans de treball genèrics en els treballs de curta durada de 
inspecció de materials amb contingut de fibrociment: 

- Inspecció efectuada en la seva totalitat en una jornada laboral 
- Hores màximes per tècnic i/o treballador, en totes les operacions incloses en el pla de treball: 4 hores 
- Suma total d’hores màximes treballades entre tots els treballadors, considerant les operacions 

contemplades en el pla de treball: 16 hores. 
- Els treballs no contemplen la retirada de cap material pMCA, simplement la recollida de mostres per 

enviar-les al laboratori designat per fer l’analítica. 

Aquest Pla de treball general, compleix i és remet amb allò previst en el document “Protocol IAA” versió v.1 

 

1.- Descripció del treball a realitzar 

Informe d’Identificació i Avaluació de materials amb amiant (IAA) 

 

2.- Dades encàrrec 

Expedient:  IIVA-1.5.08193 de 15/02/2018. (Tècnic IIVA: Lluis Mallart Casamajor ACM-TBK,2020, SL) 

Titular centre: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

Centre / immoble: Escola La Sínia. Carrer La Sínia 13. 08193. Codi edifici: 1.5.08193 

Personal de contacte: Elena Martí 935 808 888,  ext.3680, matige@cerdanyola.cat 

 

3.- Dades inspecció (IAA) 

Tècnic – autor IAA: Josep Terrones Marín (Tandemtecnic. SL) 

Data inspecció:   17/11/2018 

Hora inspecció:  Inici previst: 12:00 hores 

Condicions climatològiques de la IAA: Previsió pluges intermitents. Humitat ambiental alta  

Altres dades:  

Representant titular i acompanyament al centre: Juan Diego Vergara, arquitecte tècnic municipal 

 

 

mailto:matige@cerdanyola.cat
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4.- Antecedents a la visita d’inspecció 

El passat 8 de novembre i després de contactar amb la persona de contacte facilitada en l’encàrrec, es va 
sol·licita al responsable de Manteniment dels Centres Educatius de l‘Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
Juan Diego Vergara, la següent documentació per correu electrònic: 

- Documentació gràfica del centre  
- Llista resum de les intervencions de manteniment i obres de reforma efectuades en el centre 
- Certificat emès per les empreses de manteniment, conforme les instal·lacions de calefacció i caldera, 

així com de l’ascensor, estan lliures d’elements i materials amb amiant. 

Com a resultes d’aquesta petició s’ha rebut la documentació gràfica abans de realitzar la visita al centre. 

 

5.- Elements a inspeccionar i pla de presa de mostres [segons IIVA] (Previsió) 

A) Presència d’amiant-ciment (fibrociment) en l’edifici / instal·lació subjecte a inspecció visual 

- A1.- PLAQUES D’AMIANT-CIMENT EN COBERTA 

Una teulada, on aparentment hi ha una placa possiblement de fibrociment. Quantificació: 2,00 m
2
 

 

 

Estat de conservació 
(a): 

En mal estat o 
desprès 

Característica de la 
protecció física (b): 

 

Grau d’exposició a la 
circulació d’aire (c): 

 

Grau d’exposició a 
cops i vibracions (d): 

 

Nivell de risc 
potencial (N): 

3 

Numero de 
mostres: 

1 

Identificació 
mostres: 

[A1.1] 

 

- A2.- PLAQUES D’AMIANT-CIMENT A L’INTERIOR/EXTERIOR DE L’EDIFICI 

Planxes de façana lleugera amb dubtes sobre pMCA. Quantificació:100,00 m
2
 

 

 

Estat de conservació 
(a): 

Material no recobert 
ni impregnat, en bon 

estat 

Característica de la 
protecció física (b): 

Sense protecció 

Grau d’exposició a la 
circulació d’aire (c): 

Alt 

Grau d’exposició a 
cops i vibracions (d): 

Baix 

Nivell de risc 
potencial (N): 

2 

Numero de 
mostres: 

2 

Identificació 
mostres: 

[A2.1] [A2.2] 
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- A3.- BAIXANTS D’AMIANT-CIMENT VISIBLES EXTERIORS 

Baixants de fibrociment de diverses mides. Quantificació:15,00 m
2
 

 

        

Estat de conservació 
(a): 

Material en mal estat 
o desprès 

Característica de la 
protecció física (b): 

  

Grau d’exposició a la 
circulació d’aire (c): 

  

Grau d’exposició a 
cops i vibracions (d): 

  

Nivell de risc 
potencial (N): 

3 

Numero de 
mostres: 

2 

Identificació 
mostres: 

[A3.1] [A3.2] 

 

- A4.- BAIXANTS D’AMIANT-CIMENT VISIBLES INTERIORS 

Baixants de fibrociment de diverses mides. Quantificació:10,00 m
2
 

 

     

Estat de conservació 
(a): 

Material en mal estat 
o desprès 

Característica de la 
protecció física (b): 

  

Grau d’exposició a la 
circulació d’aire (c): 

  

Grau d’exposició a 
cops i vibracions (d): 

  

Nivell de risc 
potencial (N): 

3 

Numero de 
mostres: 

2 

Identificació 
mostres: 

[A4.1] [A4.2] 
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B) Altres elements dubtosos de contenir amiant 

- B1.- PISSARRES 

Pissarres de color verd pMCA. Quantificació: unitats 

 

 

Estat de conservació 
(a): 

En bon estat 

Característica de la 
protecció física (b): 

  

Grau d’exposició a la 
circulació d’aire (c): 

  

Grau d’exposició a 
cops i vibracions (d): 

  

Nivell de risc 
potencial (N): 

  

Numero de 
mostres: 

2 

Identificació 
mostres: 

[B1.1] [B1.2] 

 

- B2.- REVESTIMENT PILAR VESTÍBUL 

Revestiment d’un dels pilars del vestíbul de l’escola. Quantificació: 1 unitat 

 

 

Estat de conservació 
(a): 

En bon estat 

Característica de la 
protecció física (b): 

  

Grau d’exposició a la 
circulació d’aire (c): 

  

Grau d’exposició a 
cops i vibracions (d): 

  

Nivell de risc 
potencial (N): 

  

Numero de 
mostres: 

1 

Identificació 
mostres: 

[B2.1] 
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C) Presencia o sospita d’amiant friable 

- C1.- CALORIFUGATS, PROJECTATS EN ESTRUCTURES, PILARS, PARETS I SOSTRES 

Revestiments de morter en partes del pati de l‘escola. Quantificació: a determinat 

 

     

Estat de conservació 
(a): 

Material en mal estat 
o desprès 

Característica de la 
protecció física (b): 

  

Grau d’exposició a la 
circulació d’aire (c): 

  

Grau d’exposició a 
cops i vibracions (d): 

  

Nivell de risc 
potencial (N): 

  

Numero de 
mostres: 

2 

Identificació 
mostres: 

[C1.1] [C1.2] 

 

- C2.- CALDERES, CALDERINS, ETC 

Caldera i elements de la instal·lació de calefacció. Caldera sense inspecció interior, de 1986.  

Quantificació: a determinat 

 

     

Estat de conservació 
(a): 

Material impregnat 
(per un procés 

d’estabilització), en 
bon estat o que el seu 

recobriment també 
està en bon estat 

Característica de la 
protecció física (b): 

  

Grau d’exposició a la 
circulació d’aire (c): 

  

Grau d’exposició a 
cops i vibracions (d): 

  

Nivell de risc 
potencial (N): 

  

Numero de 
mostres: 

1 

Identificació 
mostres: 

[C2.1] [C2.2] 
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- C3.- JUNTES D’UNIÓ, CORDONS, SEGELLATS, ETC. 

Elements de juntes i unions d’estanquitat d’instal·lacions i altres elements. Quantificació: a determinat 

 

     

Estat de conservació 
(a): 

Material recobert o 
no, amb degradació 

local 

Característica de la 
protecció física (b): 

Amb protecció  

Grau d’exposició a la 
circulació d’aire (c): 

 Baix 

Grau d’exposició a 
cops i vibracions (d): 

 Mig 

Nivell de risc 
potencial (N): 

 1 

Numero de 
mostres: 

1 

Identificació 
mostres: 

[C3.1] [C3.2] 

 

 

- RESUM ANÀLISI I PRESA DE MOSTRES: 

a) Numero de mostreig estàtic ambienta (punt fix): cap 

b) Numero mínim de mostres sòlides / superfícies a recollir: entre 4 i 6 [9 previsió inicial] 

c) Nombre de jornades de camp: 1 

d) Nombre de jornades de gabinet: 2 

e) Informe IAA en base a requeriments de: Diputació de Barcelona, establerts en protocol DIBA-A2 

 

 

- ALTRES DADES I INFORMACIONS: 

Aquest Pla de Treball per a l’IAA a l’Escola La Sínia, es remet al “Protocol d’actuació per als treballs 
d’Identificació i Avaluació de materials amb amiant (MCA) IAA” versió 1.0 de TANDEMTECNIC, SL. 

Consulta i descarrega: 
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Bibliografia 

 RD 396/2006, de 31 de març, per el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

 GUIA TÈCNICA DEL REIAL DECRET 396/2006, de 31 de març, disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

 Notes Tècniques de Prevenció de l’INSHT: 

 NTP 543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones práctica para su realización 

 NTP 632: Detección de amianto en edificios (I): aspectos básicos 

 NTP 633: Detección de amianto en edificios (II): identificación y metodología de análisis 

 NTP 707: Diagnóstico de amianto en edificio (I): situación en España y actividades 
vinculadas a diagnóstico en Francia 

 NTP 708: Diagnóstico de amianto en edificios (II): Norma NF X46-020 (AFNOR) 

 Protocol de Vigilància sanitària específica per a treballadors exposats a amiant. 

 Manual para la gestión del amianto instalado. Fundación para la prevención de riesgos laborales 

 Full monogràfic 34. Amiant Institut de Seguretat i Salut Laboral. Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

 

Documentació especifica 

 Informe IIVA- 1.5.08193 de 15/02/2018 

 


