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Catalunya
WDJ Generalitat
Departamentde de
Treball i Indústria
SEGURETATISALUT
Exp.:32/AB/05-001-B
MAM
Vist I'expedient incoat en virtut de I'escrit presentat per I'empresa XANDRE, SL, amb
domicili social al carrer del Príncep de Bergara, n02-12 20n 18, de Badalona, resulten
els segOents
FETS
Primer. En data 9 d'abril de 2008, a I'empara de la normativa legal d'aplicació,
I'empresa XANDRE, SL, presenta en aquests Serveis Territorials de Treball un Pla de
Treball Generic per a la retirada de material de fibrociment amb contingut d'amiant, en
concret canaleres, plaques de fibrociment, baixants i diposits en operacions de curta
durada, 1 día / 4 hores per treballador ( suma maxima d'16 hores de treball ) i/o una
superfície maxima de 100 metres quadrats.
Segon. En data 10 d'abril de 2008, va ser soHicitat informe al Centre de Seguretat i
palut Laboral de Barcelona, el qual en data 30 d'abril de 2008, ens ha remes !'informe
tecnic (ICB/946.08), en sentit favorable, tot afegint-se a I'expedient. En data 19 de
maig de 2008, I'empresa va aportar documentació complementaria per tal d'esmenar
les deficiencies assenyalades a I'informe damunt esmentat.
Tercer. En data 10 d'abril de 2008, fou soHicitat informe a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, la qual I'emet en data 30 d'abril de 2008, en sentit favorable, tot
incorporant-se a I'expedient.
Quart. En la tramitació del present expedjent han estat observades les prescripcions
legals d'aplicació i han estat soHicitats els preceptius informes.
Als anteriors Fets són d'aplicació els··segOents
FONAMENTS DE DRET
Primer. La competencia per coneixer el present expedient i resoldre'l és atribuIda a la
directora deis Serveis Territorials de Treball, de conformitat amb el que estableix el
Reial decret 396/2006, de 31 de marc;:,pel que s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'amiant, I'article 4 del Decret
326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del
Departament de Treball i el Decret 199/2007, de 10 de setembre , d'estructuració del
Departament de Treball.
Segon. De les actuacjons practicades en el present expedient, ates I'informe tecnic
emes pel Centre de Seguretat i Salut Laboral i I'informe de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social; ates allo que s'estableix a la Llei 31/95, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, el Rejal decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova
el reglament deis serveis de prevenció i el Reial decret 396/2006, de 31 de marc;:, pel
que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs
amb risc d'amiant i resta de normes complementaries, es conclou que és procedent
I'aprovació del Pla de Treball Generic presentat.
Vist I'actuat,
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RESOLC:
Primer. APROVAR el Pla de Treball Genéric presentat per I'empresa XANDRE, SL,
per a la retirada de material de fibrociment amb contingut d'amiant ( material friable)
en concret: plaques de fibrociment, careners, canalons, baixants i dipósits, tots ells
sense cap tipus de revestiment ni material adherit, en operacions de curta durada ( 1
dial 4 hores per treballador, suma 16 hores, i/o superficie maxima de 100 metres
quadrats ) i que no formen part d'una substitució o reparació d'una zona on es
continua treballant o hi ha maquinaries o instaHacions on siguin necessaries mesures
d'amament addicionals.
Segon.
L'empresa, a fi que es pugui efectuar el seguiment oportú, ha d'informar per
fax a I'autoritat laboral del lIoc on s'executi el pla autoritzat { si és a Barcelona i
provincia: a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona (93.401.30.18) i a
la secció d'Higiene del Centre de Seguretat i· Salut Laboral de Barcelona
(93.205.99.22) amb la maxima antelació possible ( minim dos dies habils ) I'adrec;a on
es realitzara cada un deis treballs inclusos en el Pla de treball genéric, la data d'inici
deis treballs, el domicili social i NIF del Promotor, horari de treball, la naturalesa deis
treballs amb la indicació de la superficie i/o volum de fibrociment per a desmuntar,
noms deis treballadors que faran els treballs, amb DNI i número d'afiliació a la
Seguretat Social, categoria professional, ofici, experiéncia, certificació de la última
revisió médica i certificació de la formació i informació rebuda, tant deis treballadors
com del recurs preventiu designat. Aixi mateix, I'empresa també ha de trametre al
Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona, abans del final de cada any, cópia
de les fitxes de registre d'avaluacions ambientals (Annex IV del Real Decret 396/2006)
on es recullin els resultats corresponents als treballs d'aquest Pla, efectuades per una
entitat amb I'homologació oportuna.
Notifiqueu
aquesta resolució als interessats, tot assabentant-Ios que contra la
mateixa, que no exhaureix la via administrativa, es podra interposar recurs d'alc;ada
davant el Director General de Relacions Laborals, d'acord amb alió establert als
articles 107 i 114 i segOents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la
Llei 4/99, de 13 de gener, en el termini d'un mes a comptar des de I'endema de la
notificació de la present resolució, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre
recurs que considerin procedent.
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