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La presència d’amiant és un problema social que preocupa a TMB. Els materials amb contingut d’amiant van ser
àmpliament aplicats a Espanya durant força anys de la segona meitat del segle XX en el ram de la construcció, també
a les infraestructures i vehicles de transport. A causa dels seus efectes nocius per a la salut, la prohibició de fabricarne es va produir el 2000 i la de vendre’n el 2002.
TMB és conscient de la presència d’amiant en les seves instal·lacions i vehicles des de fa més de 30 anys: el 1987 va
entrar al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA). Des d’aleshores ha actuat segons la normativa i d’acord
amb els coneixements de cada moment. La Companyia està fent un gran esforç, tècnic, humà i econòmic per
abordar-lo, amb compliment de tota la normativa i més enllà, en coordinació amb l’Agència de Salut Pública i el
departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i en diàleg amb els representants dels treballadors a través del
Comitè de Seguretat i Salut i del Comitè d’Empresa.
Recentment s’ha fet una inspecció de l’edifici corporatiu de Zona Franca i s’hi han detectat amiant en tres elements:
a les plaques de fibrociment que hi ha e darrere els mobles i els fancoils, als conductes d’evacuació d’aire del
sistema de ventilació, i a les plaques del fals sostre tocant al vidre. Aquests elements no estan a la vista ni son
accessibles pel personal. Tenint en compte les característiques dels MCA detectats i els resultats dels estudis
ambientals duts a terme, es pot considerar que l’aire està lliure d’amiant, i que no han existit ni existeix risc ni
exposició efectiva a materials de MCA.
A partir d’aquesta confirmació, i fins que se’n procedeixi a eliminar-lo, es senyalitzaran (Fig.1) per evitar-ne la
manipulació. Els treballs es faran tal i com estableixen els protocols de seguretat orientats al risc zero per a tots els
treballadors i treballadores de la companyia.
TMB està gestionant aquesta problemàtica amb el màxim rigor i transparència, en diàleg permanentment amb els
representants dels treballadors. Recordeu que tota la informació de la gestió que s’està portant a terme es troba
disponible a la web monogràfica.

Figura 1. Exemple de senyalització de l’edifici Zona Franca

La determinació de la Direcció de TMB és donar prioritat a la salut i seguretat de treballadores i treballadors i també
d’usuaris.
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