
FIBROCIMENT 
amb AMIANT

Consells i 
informació

Per a qualsevol informació us 
podeu adreçar:

Regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Ripollet:
C/ Balmes, 8, 08291 Ripollet

Telèfon: 935 04 60 05 de dilluns a 
divendres de 8 a 15 hores.

Associació d’Afectats per 
l’Amiant:

Telèfon: 935 86 30 27
Centre Cultural

Rambla de Sant Jordi, 2, 08291 
Ripollet

El segon dilluns de cada mes, de 18 
a 20 hores, l’Associació d’Afectats per 
l’Amiant amb el suport de la Regidoria 

de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Ripollet, realitzarà un servei 

d’atenció a la ciutadania per informar 
de tot el que afecta els drets de les 
persones afectades, directament o 
indirectament, per les patologies 

derivades de l’exposició a l’amiant, 
així com els criteris a tenir en compte 
en l’eliminació i recollida de residus 

domèstics.



L’amiant es coneix des de l’antiguitat 
i s’ha usat sobretot a partir del segle 
passat per elaborar diversos materials 
per les seves propietats físiques i 
químiques i el seu baix cost.

En el nostre municipi la utilització 
més corrent de l’amiant ha estat per 
elaborar fibrociment amb amiant. És un 
material fet de ciment i fibres d’amiant 
utilitzat en la construcció fins a l’any 
2002.

El fibrociment amb amiant pot tenir 
conseqüències per a la salut quan es 
trenca, perquè llavors allibera unes 
fibres molt petites d’amiant que, si 
es respiren, poden entrar al pulmó i 
provocar malalties com l’asbestosi, el 
càncer de pulmó o el mesotelioma.

Les patologies derivades de l’exposició 
a l’amiant poden existir sense apreciar 
inicialment els símptomes, són 
malalties progressives que empitjoren 
en el transcurs del temps encara que 
no se segueixi estant en contacte amb 
l’amiant.

Quines persones poden estar afectades per 
patologies derivades de l’exposició amb 
l’amiant?
Persones que han estat treballant o han viscut 
prop de fàbriques on es manipulava l’amiant 
sense les degudes mesures de protecció i 
familiars o persones del seu entorn.

Les persones que han estat en contacte 
amb materials que continguin amiant en 
males condicions i que, per tant, se’n puguin 
desprendre les seves fibres.

Quins materials poden contenir amiant?
Materials de fibrociment com plaques d’uralita, 
jardineres, xemeneies, reixes de ventilació, 
canonades, dipòsits d’aigua...
Els productes que contenen amiant no 
presenten riscos per a la salut si les fibres 
resten unides. Solament són perjudicials per 
a la salut si el fibrociment amb amiant es 
trenca.

FIBROCIMENT 
AMB AMIANT

Què ha de fer el ciutadà si creu que té 
residus i objectes de fibrociment amb 
amiant?
Si són objectes petits es poden portar a 
les deixalleries degudament autoritzades. 
Per fer-ho s’han de prendre les següents 
precaucions:

- MAI NO S’HA DE TRENCAR EL MATERIAL.
- S’ha d’evitar manipular el fibrociment en 
presència d’altres persones ja que també 
estaran exposades a les fibres d’amiant 
que puguin alliberar-se.
- S’ha d’utilitzar la deguda protecció en fer 
la retirada i el trasllat: guants, mascareta i 
granota d’un sol ús. 
- Cal mullar el material per evitar que se’n 
desprenguin les fibres.
- S’ha d’embolicar el residu amb bosses 
de plàstic per evitar despreniments de 
fibres. Les deixalleries autoritzades en 
rebre fibrociment amb amiant poden 
facilitar bosses especials per dipositar-hi 
els residus.
- En arribar a la deixalleria s’han de seguir 
les instruccions de l’operari per extreure el 
residu del vehicle i eliminar-ne els possibles 
focus de fibres i per retirar-se i eliminar els 
equips de protecció utilitzats.

Només els professionals especialitzats 
poden dur a terme treballs de desmuntatge 

de les instal·lacions i construccions.  

La deixalleria més propera on podeu portar 
els residus amb amiant és a la carretera 
de Sant Cugat, km 2,2 de Cerdanyola, 
telèfon 936 917 442. A la deixalleria us 

proporcionaran mascaretes, guants de plàstic 
i bosses per protegir-vos de la perillositat 

d’aquests residus. 


