Àrea de Territori i Espai Urbà
Servei de Llicències i Disciplina / Servei de Medi Ambient

DOCUMENT DE BONES PRÀCTIQUES EN RELACIÓ A OBRES I TREBALLS PER
A LA RETIRADA DE L’AMIANT EN EL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ
En relació a la llicència d’obres sol·licitada al municipi de Vilanova i la Geltrú a
l’adreça__________________________________________________________, i que
suposa la manipulació de materials que contenen amiant, els sotasignants, es
comprometen a:
Lliurar còpia del Pla de treball d’autoprotecció autoritzat i aprovat per l'autoritat
laboral, que referma la seva eficàcia en compliment de les mesures que estableix
el RD 396/2006 de 31 de març. pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. (BOE núm.
86 publicat el 11/04/2006)
Haver fet una acurada valoració de la friabilitat dels MCA (materials que contenen
amiant). En el cas de perill d'emissió de fibres d'amiant a l'ambient, el pla de treball
inclourà les mesures a adoptar, entre les quals l’avís als veïns del risc i de les
mesures que cal tenir en compte en els diferents moment del procés si s’escau.
En el cas de friabilitat i segons la caracterització del material i risc associat
determinat en el pla de treball, tenir en compte situacions meteorològiques
desfavorables que poden incrementar el risc envers l’entorn.
Desplegar prèviament i durant la obra el protocol o mesures d’avís als veïns si
s’escau, segons el pla de treball o a petició de la llicència d’ocupació de la via
pública.
Facilitar nom de contacte i dades de contacte del coordinador/a de seguretat.
En cas d’incident, accident o altra anomalia provocada en l’obra, amb risc
ambiental o/i de la salut, informar a l’ajuntament en la major brevetat possible,
coordinar accions amb el municipi si és pertinent (en especial si existeix o pot
existir risc ambiental i/de salut ambiental) i lliurar la còpia de l’informe signat pel
coordinador de seguretat d’obra amb la relació dels fets i mesures adoptades, en
especial en quan a la protecció de la salut i mediambiental
Col·laborar en altra informació, vers la ciutadania que es puguin esdevenir, segons
l’abast de la obra, amb la coordinació municipal.
Actuar amb transparència i responsabilitat envers els temes de salut ambiental.
Realitzar la petició de llicència d’ocupació de via pública específica per a obres i
treballs de l’amiant, i acomplir-la de forma rigorosa i responsable, en especial amb
tots aquells aspectes d’informació i senyalització envers el veïnatge.
Facilitar altra documentació a l’ajuntament, que se li sigui demanada de forma
justificada.
Signat:

El tècnic responsable de l’obra
Nom:
DNI/NIFI:

El Promotor
Nom:
DNI/NIFI:
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