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L’objectiu d’aquest dossier és sensibilitzar respecte dels perills de l’amiant per a la 
salut pública, laboral i mediambiental, realitzant un recorregut per la lluita històrica de 
CCOO contra aquest cancerigen i presentant les nostres propostes per a l’actuació 
sindical en l’àmbit de les empreses i per a l’eliminació d’aquest material del nostre 
entorn.



La lluita de CCOO contra l’amiant i per a la defensa de les víctimes. Propostes sindicals 3

1. Introducció

L’amiant (o asbest) és un producte mineral de gran durabilitat i de cost reduït. Es compon d’un grup 
de minerals fibrosos metamòrfics, la composició dels quals són els silicats de doble cadena. Per les 
característiques de les seves fibres, llargues, amb molta flexibilitat i resistents a altes temperatures, 
ha estat un material molt utilitzat en productes de gran consum, en la indústria i en la construcció. 
S’ha utilitzat com a material d’aïllament acústic i tèrmic, en façanes, envans o teulades lleugeres, 
mantes i teixits aïllants. Per la seva resistència a la fricció s’ha emprat en paviments de vinil, massilles 
i segellaments, pintures impermeabilitzants, pastilles i capçals de frens, així com en productes de 
fibrociment com persianes, canonades, alguns elements de jardineria i decoració, i en molts altres 
productes tèxtils, envasos, equips de protecció personal, etc. 

Tot i que el 2002 es va prohibir a Espanya la fabricació, la utilització i la comercialització de l’amiant, 
l’extensa utilització que s’havia fet anteriorment d’aquest material fa que encara avui estigui present 
a molts edificis i instal·lacions d’obra pública, la qual cosa genera un greu problema de salut 
pública, ambiental i laboral.

L’exposició a l’amiant pot causar greus danys a la salut, a través de la inhalació, la ingestió o 
la deglució. El risc que es presenti una malaltia associada a l’amiant (mesotelioma, fibrosi i plaques 
pleurals, càncer de pulmó, fibrosi pulmonar o asbestosi) està relacionat amb: la concentració de les 
fibres presents a l’aire, la duració de l’exposició, la freqüència de l’exposició, la mida de les fibres 
inhalades i el temps transcorregut des de l’exposició inicial. Per això, la seva erradicació, un cop 
transcorreguts més de quinze anys d’ençà de la seva prohibició al nostre país, és important.

Cal tenir present que en l’aparició de malalties per exposició a amiant “s’ha demostrat una clara 
relació dosi-resposta, però no ha estat possible establir un llindar per sota del qual no hi hagi 
risc, ja que s’han observat casos de mesotelioma atribuïts a baixes dosis d’exposició ambiental o 
domèstica”. Per tant, podríem dir que no existeix una exposició mínima segura.1 

En aquest sentit, tota precaució preventiva en la manipulació de l’amiant és poca, ja que cal recordar 
que, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, des de l’any 1999 han mort 6.961 persones 
per mesotelioma a tot l’Estat espanyol, i moltes més que no van aconseguir el reconeixement de 
l’origen laboral o per exposició ambiental a l’amiant de la seva malaltia. 

El paper de CCOO en la divulgació dels perills de l’amiant, la prevenció i la defensa de les 
persones afectades, dins i fora de l’àmbit laboral, ha estat importantíssim. Vam iniciar les 
nostres reivindicacions l’any 1977, molt abans de la prohibició d’aquest material i encara en 
la clandestinitat. 

En aquest dossier fem un repàs de diferents actuacions realitzades per CCOO en la lluita contra 
l’amiant, un problema vigent en l’actualitat, amb l’objectiu de difondre la necessitat de continuar 
realitzant actuacions per a la retirada d’aquest material, així com de les propostes sindicals per a la 
protecció de la salut de les persones treballadores que hi poden estar exposades.
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2. L’evolució normativa i la situació actual

La fabricació, la utilització i la comercialització de l’amiant està prohibida a Espanya des del 2002 
a través de l’Ordre ministerial del 7 de desembre del 20012, la qual modificava l’annex I del Reial 
decret 1406/1989, de 10 de novembre, sobre limitacions a la comercialització i a l’ús de certes 
substàncies i preparats perillosos.

Això no obstant, amb aquesta prohibició no s’eliminava tot l’amiant que ja estava present en 
edificis, instal·lacions d’obra pública, canalitzacions i equips de treball, ja que cal tenir present 
que la presència d’aquest material en un determinat edifici o màquina no n’implica la retirada 
automàtica, sinó que pot continuar present sempre que no es produeixi l’alliberament de fibres a 
l’ambient o bé per manipulació o per l’acció d’agents externs que afavoreixin el despreniment de 
les fibres. 

Per tant, avui dia encara existeix una àmplia presència d’amiant o de materials que contenen 
amiant (MCA) al nostre entorn laboral i urbanístic. De fet, a principis del 2017, s’estimava que les 
quantitats de fibrociment presents encara a Catalunya eren d’uns 4.074.739 de tones de fibrociment 
i entre les 5.735 tones i les 29.735 tones de material friable (aïllaments projectats i calorifugats).3  
Només cal recordar els casos recents del Metro de Madrid i de Barcelona per adonar-se de la seva 
dilatada presència en la nostra societat.

Continua sent necessari, per tant, identificar els emplaçaments que contenen amiant, per poder 
retirar-lo posteriorment de manera segura, evitant un possible alliberament de les seves fibres a 
l’ambient i el consegüent risc per a la salut.

El 2013 el Parlament Europeu va aprovar una resolució sobre els riscos per a la salut en el lloc de 
treball per la presència d’amiant i perspectives d’eliminació de tot l’amiant existent (2012/2065 (INI)), 
en què ja instava la UE a supervisar la presència d’amiant en edificis públics i privats, i a realitzar, 
abans del 2028, una avaluació d’impacte de la possibilitat de crear plans d’acció per a l’eliminació 
segura de l’amiant dels edificis públics i d’aquells en els quals es prestessin serveis d’accés públic. 
Així mateix, aquesta resolució proposava diferents mesures de suport i reconeixements a les 
víctimes.

En la mateixa línia, el Comitè Econòmic i Social Europeu va elaborar el 2015 el seu dictamen 
“Erradicar l’amiant a la Unió Europea (2015/C251/03)”, en el qual s’establia com a objectiu fonamental 
erradicar l’amiant de la Unió Europea a la fi del 2032, i concloïa que l’eliminació completa de tot 
l’amiant usat i de tots els productes que el continguessin havia de ser un objectiu prioritari de la 
Unió Europea. Així mateix, animava els estats a col·laborar amb els agents socials i altres parts 
interessades per desenvolupar i compartir plans de gestió i eliminació d’aquest producte. Aquest 
dictamen també recomanava a la Comissió Europea que considerés la possibilitat d’obrir l’accés 
als seus fons estructurals per al finançament del desamiantatge, i recomanava que el finançament 
de la Unió Europea i els incentius dels estats membres dirigits a millorar l’eficiència energètica als 
edificis es vinculessin a l’eliminació d’aquest material. 

A part d’aquestes recomanacions, la normativa comunitària també recull la necessitat de lligar la 
millora de l’eficiència energètica a l’eliminació de l’amiant a través de la Directiva (UE) 2018/844 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig del 2018, d’eficiència energètica.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-23636
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-27466
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-27466
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0093_ES.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0093_ES.html?redirect
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.251.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2015:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.251.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2015:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0844
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També el Dictamen del 2019 del Comitè Econòmic i Social Europeu “Treball amb amiant en la 
renovació energètica (2019/C 240/04)” reforça la necessitat de vincular la retirada de l’amiant a la 
renovació energètica i assegurar-ne el finançament.

Des de CCOO hem realitzat multitud d’accions per instar el Govern d’Espanya i els governs de 
les comunitats autònomes perquè considerin els riscos de l’amiant per a la salut pública i laboral i 
elaborin plans per a la seva retirada organitzada i estructurada, dotant-los del finançament necessari.

Així, i com que en el marc del fons de recuperació Next Generation EU i dels criteris exposats en 
el Pla de recuperació, transformació i resiliència està absolutament justificat el finançament de 
projectes que conjuminin la retirada de l’amiant quan es detecti en intervencions realitzades en 
edificis per a la seva renovació energètica, hem realitzat accions institucionals per a la inclusió de 
la retirada de l’amiant en els projectes que siguin aprovats d’acord amb aquest pla de recuperació.

Fruit d’aquestes actuacions, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat 
recentment el Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, que regula els programes d’ajuda en matèria 
de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència, 
abordant la necessitat d’identificar la presència d’amiant en el Llibre de l’edifici que s’ha de 
rehabilitar, la seva retirada i el seu finançament.

Així mateix, el Projecte de llei de residus i sòls contaminats, encara en tràmit, incorpora l’obligació 
per als ajuntaments d’elaborar, abans de l’1 de gener del 2023, un cens de caràcter públic 
d’instal·lacions i emplaçaments amb amiant incloent-hi un calendari que en planifiqui la retirada. 

També a Catalunya, i com a resultat de les reivindicacions i del treball institucional de CCOO en 
l’àmbit del Consell de Relacions Laborals (CRL), el Govern ha impulsat iniciatives i va crear, a 
finals del 2019, la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya (CEAC)4 per impulsar el 
Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya i per redactar un avantprojecte de llei que 
incorporés moltes de les propostes que CCOO havia anat fent des de feia anys.

Aquests avenços legislatius i en les polítiques governamentals tenen molt a veure amb la històrica 
lluita de CCOO contra l’amiant, des de l’àmbit de les empreses fins als àmbits institucionals. Alguns 
els comentarem en el punt 3 d’aquest document.

Falta, però, molt per recórrer, i continua sent fonamental reforçar la protecció de la salut de les 
persones treballadores davant d’aquest perillós material, i així ho ha tornat a recordar el Parlament 
Europeu amb la Resolució de 20 d’octubre del 2021, amb recomanacions a la Comissió sobre la 
protecció dels treballadors contra l’amiant (2019/2182 (INL)), en què una vegada més s’afirma la 
necessitat urgent de retirar tot l’amiant mitjançant una estratègia europea dotada de legislació per 
al reconeixement de les malalties professionals relacionades, la indemnització a les víctimes que 
les han patit i la dotació de fons de finançament, però només per als beneficiaris que compleixin les 
normes de la Unió i les nacionals en matèria de protecció dels treballadors i treballadores davant 
de l’amiant.

En aquest sentit, cal insistir en l’exigència sindical que a cada centre de treball on s’identifiqui 
amiant o materials que en continguin i que poden estar alliberant fibres aquest ha de ser 
retirat seguint la normativa que regula la protecció de la salut de les persones treballadores. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4791&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4791&from=ES
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.ccoo.es/noticia:589744--Inclusion_de_la_retirada_de_amianto_en_los_proyectos_del_Plan_de_Recuperacion_Transformacion_y_Resilencia
https://www.ccoo.es/noticia:589744--Inclusion_de_la_retirada_de_amianto_en_los_proyectos_del_Plan_de_Recuperacion_Transformacion_y_Resilencia
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16233
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-57-1-C1.PDF
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=859861
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0427_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0427_ES.html
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Principals normes que regulen els riscos d’exposició a l’amiant i la seva prevenció en 
l’àmbit laboral:

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

• RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció 
(RSP). 

• RD 665/1997, de 12 de maig, de protecció dels treballadors i treballadores davant dels 
riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball, i Reial decret 
374/2001, de 6 d’abril, de protecció de la salut i seguretat de les persones treballadores 
davant dels riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Ambdós reials 
decrets seran d’aplicació a les persones treballadores que realitzin la identificació i el 
diagnòstic de les fibres d’amiant.

Recordem que la identificació i la retirada de l’amiant l’han de portar a terme empreses 
adscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA), tal com s’especifica en l’article 17 
del Reial decret 396/2006: “totes les empreses que hagin de dur a terme activitats o operacions 
incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest reial decret s’han d’inscriure en el RERA que hi ha als òrgans 
corresponents de l’autoritat laboral del territori on radiquin les seves instal·lacions principals”.

Tanmateix, cal assenyalar que actualment aquest registre presenta moltes llacunes pel que fa al 
nombre d’empreses adscrites i pel que fa a l’exclusió dels treballadors i treballadores autònoms 
del registre. 

Així doncs, totes aquelles operacions i treballs que tinguin amiant o comportin exposició a les 
fibres d’amiant, tant pel que fa a la seva diagnosi i identificació, com a la seva retirada, estaran 
sotmesos, preventivament a allò indicat en el Reial decret 396/2006 (pla de treball aprovat per 
l’autoritat laboral, mesures preventives de caràcter col·lectiu i individual, etc.).

Per a més informació sobre com intervenir sindicalment en els treballs amb persones 
treballadores exposades a l’amiant, consulteu:

• Full informatiu “L’amiant. Riscos i prevenció de riscos laborals”:                                                                                       
https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/full_amiant.pdf

• Díptic “L’amiant. Intervenció i PRL”:                                                                            
https://www.ccoo.cat/noticies/salut-laboral/fulls-sindicals/diptic-lamiant-intervencio-i-prl/
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3. La lluita de CCOO contra l’amiant. 
Breu recorregut històric 

CCOO ha estat, és i serà, en un futur immediat, plenament actiu i bel·ligerant pel que fa a aquest 
flagell social i laboral que roman encara avui dia per diferents interessos econòmics. Per tenir una 
perspectiva global de la multitud d’actuacions que hem realitzat, només cal acudir a l’hemeroteca, 
on trobarem les accions, les lluites i les reivindicacions de CCOO i dels seus delegats i delegades i 
seccions sindicals. A tall d’exemple, cal destacar com a reivindicació històrica la necessitat d’una 
llei integral de l’amiant i la reivindicació de facilitar, a través de coeficients reductors o de l’accés 
anticipat a la jubilació dels treballadors i treballadores exposats a l’amiant en el decurs de la seva 
vida laboral.

Aquest camí reivindicatiu vers l’eliminació de l’amiant per part de CCOO podríem dir que té 
com a data de sortida el 16 de març del 1977 i dies successius, quan diferents diaris, com el 
Diari de Barcelona, El Correo Catalán i Catalunya Express, recullen una roda de premsa convoca-
da per càrrecs sindicals de CCOO de l’empresa Uralita (actuant en aquells moments encara en la 
clandestinitat), juntament amb una àmplia informació sobre els riscos de l’amiant i les mesures que 
calia adoptar.

Llavors les denúncies de CCOO en diferents àmbits, des de les seccions sindicals, els territoris o 
les federacions fins a la mateixa Confederació, a través del seu Gabinet de Salut Laboral, comen-
cen a agafar protagonisme i inicien una llarga tasca de divulgació i denúncia de la problemàtica 
de l’amiant, tant en l’àmbit laboral com en l’institucional, a escala nacional i europea, que 
continua vigent avui dia.

Podríem dir que fins als anys vuitanta CCOO s’anticipa a la comunitat científica en la denúncia 
social dels perills que comporta l’amiant per a la salut, en una etapa de reivindicació pràcticament 
en solitari.

Durant els anys vuitanta i, sobretot, a partir dels noranta del segle passat, els serveis jurídics de 
CCOO inicien diverses demandes per responsabilitat laboral i civil sobre malalties derivades de 
l’exposició a l’amiant i obtenen nombroses sentències favorables en casos de treballadors i treba-
lladores de RENFE o Uralita que ja havien mort per exposició a aquest perillós producte. 

A partir del 2000 aquest camí iniciat per CCOO és pres també per les reclamacions formulades per 
un seguit de persones treballadores i les seves famílies que formaven part del moviment associatiu 
de víctimes de l’amiant, i que dona també fruits en forma de sentències favorables. Proliferen tam-
bé les lluites anònimes dels treballadors i treballadores als seus centres de treball.

Tanmateix, cal tenir molt en compte que en tot aquest procés de lluita i denúncia, les veritables pro-
tagonistes han estat les persones treballadores i les seves familiars, moltes organitzades a CCOO, 
que, en qualitat d’afectades i víctimes, van decidir exigir el seu dret a la salut. 

En aquells moments, CCOO va engegar una estratègia concreta, establint vincles amb el coneixe-
ment científic, com a eina per a la defensa de les demandes individuals, fent costat a les persones 
afectades en el pla judicial, però també per a la transformació de la realitat de l’amiant dins del 
nostre país, fent una àmplia tasca de divulgació i reivindicant canvis legals i millores en la prevenció 
realitzada a les empreses. En aquest sentit, les petites actuacions del conjunt d’activistes sindicals 
i la col·laboració amb científics experts en la matèria van ser fonamentals.
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Són tantes les reivindicacions realitzades pel nostre sindicat, així com les jornades i campanyes de 
sensibilització i difusió de la normativa vigent sobre aquest cancerigen i de les nostres propostes 
realitzades, que resulta inabastable consignar-les en aquest document.  Per això, i per a un co-
neixement més ampli i concret de les actuacions realitzades per CCOO fins a l’any 2008, recoma-
nem la lectura de:

• “CCOO en la lucha contra el amianto y en defensa de las víctimas. Más de doscientas 
anotaciones para reflexionar”. Cuadernos, núm. 35. Fundación 1.º de Mayo. Juny del 2014. 

• “La lucha sindical contra el amianto (1977-2008)”. Historia, Trabajo y Sociedad, ISSN 2172-
2749, núm. 8, 2017, pàg. 135-187.

També pel que fa als darrers anys, a més d’allò assenyalat en aquest capítol introductori i que 
s’ha seguit fent en el nostre dia a dia, a continuació esmentem les actuacions més destacables de 
CCOO.

 

3.1.  Àmbit confederal

Quan es van legalitzar els sindicats l’any 1977, CCOO va crear el Gabinet Tècnic de Salut Labo-
ral, que va donar prioritat al càncer laboral en general i a l’amiant en particular. Com hem vist en el 
punt introductori, des d’aquest gabinet es va donar impuls al llarg dels anys a una intensa activitat 
mitjançant jornades, campanyes de divulgació, difusió de la normativa, estudis tècnics, informes 
jurídics, i es va donar suport jurídic tant a les víctimes de l’amiant com a campanyes i accions de 
diferents federacions i territoris.

Es va crear també el Grup Confederal d’Amiant, l’activitat del qual es complementava amb les ac-
cions de grups específics creats en federacions sectorials amb treballadors i treballadores afectats 
i també amb la Federació de Pensionistes.6

Les iniciatives institucionals confederals han anat dirigides al Govern espanyol i a la Unió Euro-
pea, a través dels sindicats internacionals dels quals formem part, acompanyades d’accions per a 
la pressió social i mediàtica, i centrant-se en la millora normativa per a la protecció de la salut de les 
persones treballadores i de la salut pública, així com per a la compensació de les víctimes. 

En aquest pla institucional destaca la participació de CCOO en la Comissió Nacional de Salut 
i Seguretat en el Treball, que és responsable, entre altres qüestions, del desenvolupament del 
Programa integral de vigilància de la salut dels treballadors i treballadores exposats a l’amiant (PI-
VISTEA), i on s’ha creat un grup de treball específic per a l’amiant. També es participa en el grup de 
treball de malalties professionals de la Seguretat Social, on es va aconseguir, entre altres qüestions, 
la inclusió del càncer de laringe per amiant en la llista de malalties professionals. Així mateix, la 
confederació ha participat també en el grup de treball de l’Associació Espanyola de Normalització 
i Certificació (AENOR), que ha redactat la norma sobre certificació d’empreses que treballen amb 
amiant instal·lat i les especificacions sobre inspecció i diagnòstic d’edificis, instal·lacions i estruc-
tures que puguin contenir-ne. 

Es manté una col·laboració fluida amb associacions de persones afectades, participant en la inicia-
tiva Aliança Amiant Zero, per al compliment de l’informe del Parlament Europeu i del dictamen del 
Consell Econòmic Social Europeu. A més, a escala internacional, CCOO és present en xarxes que 
persegueixen la prohibició global d’aquest cancerigen.

https://1mayo.ccoo.es/cms/cli/000001/o/6f/6f341aef4eb7b383574f18f9fab538db000001.pdf
https://1mayo.ccoo.es/cms/cli/000001/o/6f/6f341aef4eb7b383574f18f9fab538db000001.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6002931.pdf
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1. Campanya estatal “Càncer zero a la feina” 

Dintre de les accions realitzades per CCOO per 
a l’erradicació de l’amiant, cal destacar la cam-
panya “Càncer zero a la feina”,7 iniciada el 2012 
a escala estatal amb la finalitat de conscienciar 
la societat en general i l’àmbit del treball en par-
ticular sobre els perills dels agents químics clas-
sificats com a cancerígens i mutàgens sobre la 
salut dels treballadors i treballadores.

Aquesta campanya disposa de publicacions, 
estudis i informes sobre el càncer laboral a Es-
panya, així com de guies per a l’ús dels delegats 
i delegades de prevenció. Dins de tots aquests 
materials, l’amiant ha tingut gran protagonisme.

Per tant, amb la campanya es pretenia també ajudar a eliminar o reduir l’ús d’agents cancerí-
gens als llocs de treball i aconseguir acords en l’àmbit de l’empresa i de diversos sectors, 
a través de la mobilització i la intervenció dels quadres sindicals i dels delegats i delegades 
de prevenció, i teixint, alhora, una àmplia xarxa d’aliances i suports públics, professionals i 
ciutadans.

• Des d’una perspectiva de salut laboral per a l’acció sindical, els objectius fixats des de CCOO 
han estat els següents: 

• Millorar la informació sobre els cancerígens als llocs de treball. 

• Reduir l’ús dels agents cancerígens en l’àmbit laboral. 

• Millorar la inspecció i el control dels agents cancerígens.

• Millorar la vigilància de la salut.

• Garantir l’atenció als treballadors i treballadores malalts, així com la seva incorporació a la vida 
laboral. 

• Garantir la vigilància de la salut postocupacional a extreballadors i extreballadores de sectors 
amb exposició a cancerígens. 

• Des d’una perspectiva de reivindicació a les administracions s’apunten les següents reclama-
cions:

u Crear un sistema d’informació sobre agents cancerígens que proporcioni informació transpa-
rent sobre producció, usos, emissions, abocaments, residus i població exposada.

u Promoure de manera efectiva l’evolució i la substitució dels agents cancerígens a través de 
la normativa i el seu desenvolupament a través de plans i programes d’acció.

u Reforçar i millorar el control i la inspecció sobre les empreses que fabriquen i utilitzen agents 
cancerígens. 
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u Desenvolupar campanyes de sensibilització per fer visibles els danys provocats pels agents 
cancerígens.

u Fomentar la investigació en relació amb les propietats toxicològiques dels agents cancerí-
gens, el nivell d’exposició dels treballadors i treballadores, i l’efecte sobre aquests.

2. Compensació per a les víctimes de l’amiant

La instauració d’un fons de compen-
sació per a les víctimes de l’amiant, 
a semblança dels existents en països 
del nostre entorn, com França, és una 
antiga reivindicació de CCOO, però no 
ha estat fins als darrers anys que s’ha 
impulsat una proposició de llei per a 
l’aprovació d’aquest fons. Durant tot 
aquest procés, CCOO ha exercit di-
ferents actuacions8 per reivindicar la 
seva tramitació sense més demores.

Entre altres actuacions, des de CCOO ens vàrem dirigir per carta a la taula i als portaveus de la 
Comissió Parlamentària de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions per sol·licitar el vot fa-
vorable de tots els grups parlamentaris a la proposició de llei9. El passat 13 d’abril el Congrés dels 
Diputats va aprovar la tramitació de la llei per crear un fons estatal de compensació a les víctimes 
de l’amiant. 

No obstant això, aquest era el primer pas per a la creació real d’aquest fons10 i, en aquest sentit, 
s’han continuat fent actuacions a escala confederal per desbloquejar la tramitació d’aquesta llei, 
com ara la concentració davant del Congrés dels Diputats realitzada el 4 de novembre del 2021.11 

Tot i que la Comissió de Pressupostos del Congrés dels Diputats va aprovar una esmena transac-
cional al Projecte de pressupostos generals de l’Estat del 2022, seguint una de les reivindicacions 
realitzades per CCOO durant el 2021, incloent-hi una partida de 25 milions d’euros destinada a 
indemnitzar les víctimes de l’amiant, continuarem exercint accions reivindicatives fins que aquest 
fons sigui una realitat.

Dins també de l’àmbit institucional, la Confederació Sindical de CCOO es va reunir amb el Ministeri 
de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana per sol·licitar la inclusió de la retirada d’amiant instal·lat 
en els projectes de renovació d’edificis per a la millora de la seva eficiència energètica que seran 
finançats a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència.12 Aquesta reivindicació s’ha 
complementat des dels diferents territoris que formem CCOO a través de la tramesa de cartes 
destinades a les federacions de municipis i governs de les diferents comunitats autònomes i que 
contenen les propostes de CCOO per a l’erradicació de l’amiant així com la nostra sol·licitud d’in-
corporar la seva retirada als projectes de renovació d’edificis i instal·lacions per a la millora de la 
seva eficiència energètica. 

Així mateix, ens vam dirigir als europarlamentaris espanyols perquè donessin suport a l’Informe 
sobre la protecció de les persones treballadores contra l’amiant que es va votar el 27 de setembre 
del 2021 a la Comissió d’Ocupació i Assumptes Socials del Parlament Europeu.13

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/PR/2021/09-27/1226855ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/PR/2021/09-27/1226855ES.pdf
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3.2. Àmbit de Catalunya

Són moltes les accions que hem dut a terme al llarg dels anys des de les diferents estructures de 
CCOO de Catalunya en la denúncia i la divulgació dels perills que l’amiant suposa per a la salut 
pública, ambiental i laboral, tantes que resulta inabastable recollir-les totes en aquest document.14 

S’han organitzat multitud d’accions reivindicatives de delegats i delegades de CCOO als cen-
tres de treball, exigint mesures preventives, paralitzant l’activitat per risc greu i imminent, i reco-
rrent a la Inspecció de Treball quan ha estat necessari. 

També hi ha hagut notes 
de premsa, jornades, pu-
blicació de materials i do-
cuments informatius, tot 
per sensibilitzar sobre la 
problemàtica i per divulgar 
normatives i pautes per a 
la intervenció sindical dels 
nostres delegats i delega-
des. 

A més, cal ressenyar que 
després de més tres dèca-
des de treball del nostre Gabinet Tècnic Jurídic, hem guanyat diverses sentències en la defensa 
de persones treballadores, o de les seves famílies, que han estat víctimes de l’amiant, amb un in-
tens treball darrere per part de les nostres seccions sindicals. Hem aconseguit, per a molts treballa-
dors i treballadores exposats a l’amiant, el reconeixement de la malaltia professional i la indemnit-
zació a càrrec de l’empresa. En aquest sentit, per a CCOO, la defensa de les persones ha format 
part, des del primer moment, d’una estratègia sindical i social més àmplia: impulsar millores 
preventives a les empreses i l’erradicació total i absoluta de l’amiant del nostre territori.

A continuació, detallem algunes de les actuacions més significatives i recents.

1. La campanya de l’amiant a la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya

La Federació d’Educació de CCOO, des de l’any 2015, està por-
tant a terme una campanya per a l’erradicació del fibrociment 
dels centres educatius de Catalunya que, entre d’altres, es basa 
en fer el seguiment de les actuacions realitzades per part del 
Departament d’Educació, en presentar mocions de retirada del 
fibrociment en diferents ajuntaments, rodes de premsa, la utilit-
zació de les xarxes socials i la feina de seguiment de les delega-
des i delegats de CCOO en els diferents Comitès de Seguretat i 
Salut territorials i en la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos 
Laborals (CPPRL) del Departament.

Aquestes accions han estat coordinades entre els delegats i de-
legades de prevenció, portant aquesta problemàtica i pressio-
nant per a la retirada del fibrociment en els diferents Comitès 
de Seguretat i Salut dels diferents Serveis Territorials (SSTT), del 
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i a la CPPRL del De-
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partament d’Educació. Des de CCOO hem demanat la relació d’actuacions realitzades i hem pres-
sionat al respecte, sent l’únic sindicat que ha denunciat i liderat. 

A tall informatiu, cal dir que els principals tipus d’estructures en les quals pot haver presència 
d’amiant als centres educatius són principalment en forma de fibrociment (xapa ondulada per a 
cobertes, cisternes i dipòsits, tubs de pressió per a xarxes d’aigua potable, dipòsits, cisternes, 
baixants, canalons, jardineres…), en teixits resistents als foc (telons ignífugs, guants, guants i reixe-
tes de laboratori, davantals i granotes de treball) i en cuines, teatres o sales d’actes, encara que 
en algun cas també n’hi hagi en materials d’aïllament. També es va detectar la presència d’aquest 
material en pissarres antigues.

El novembre del 2015 al Vallès Occidental s’inicien un conjunt d’accions per treballar el tema de 
les plaques d’uralita a les escoles i instituts públics. Les accions van ser coordinades pels dele-
gats i delegades de prevenció de riscos de la Federació d’Educació i van permetre portar aquesta 
problemàtica al Comitè de Seguretat i Salut Territorial. L’intens treball de camp dels delegats i de-
legades de CCOO va permetre identificar la presència d’amiant a 15 centres d’un total de 273 que 
s’havien investigat. Es va obtenir, així, un mapa de centres on calia la intervenció de l’Administració.

El 7 de novembre del 2016 el ple municipal de Cerdanyola, a instància de CCOO del Vallès Oc-
cidental - Catalunya Central, acorda instar la Generalitat perquè retiri el fibrociment dels centres 
públics del Vallès Occidental,15 a través d’un cens de tots els centres educatius amb risc d’amiant 
i un calendari d’actuacions.

Seguidament, l’any 2017, les delegades i delegats de la Federació van entrar pel registre de tots els 
SSTT i del CEB, el llistat de tots els centres educatius amb fibrociment que van identificar realitzant 
visites i recopilant fotografies de les plaques, baixants, canonades etc.

Aquest llistat es va acompanyar d’un informe que recollia l’estat de cada centre afectat amb les fo-
tografies recollides, i on s‘instava a les diferents Seccions de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) 
de cada Servei Territorial i del CEB a adoptar les mesures oportunes per eliminar aquest fibroci-
ment, prioritzant tots aquells centres que presentaven plaques trencades i/o en mal estat, les quals 
poden ser perilloses per a la salut de tota la comunitat educativa i veïna, ja que poden alliberar-se 
fibres d’amiant a l’entorn.
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Fruit d’aquesta intensa campanya planificada es va aconseguir que la Comissió d’Ensenya-
ment del Parlament aprovés la proposta feta pel grup socialista, que demanava retirar durant 
el curs 2017-2018 l’amiant de trenta-vuit escoles i instituts catalans.16

Finalment, després de mantenir reunions amb diferents grups parlamentaris, es va aconseguir que 
s’adoptés la Resolució 522/XI del Parlament de Catalunya sobre la retirada del fibrociment de 
les instal·lacions escolars del 7 de març de 201717, amb la qual el Parlament instava al Govern de 
Catalunya a realitzar un inventari de tots els centres escolars amb instal·lacions amb fibrociment, 
abans del primer semestre del 2017, i a elaborar un calendari i un pla per a la seva retirada progres-
siva, abans del curs 2017-2018. 

Els representants de CCOO a la CPPRL i als Comitès de Seguretat i Salut dels SSTT i del CEB, van 
realitzar el seguiment respecte a l’aplicació d’aquesta Resolució, denunciant reiteradament el eu 
incompliment, ja que el Departament no presentava un calendari ni un pressupost per a la retirada 
d’aquest cancerigen dels centres escolars.

Davant de la passivitat de l’Administració, durant l’any 2017 i posteriors, es van presentar mocions 
a diferents ajuntaments i municipis del territori català18 en relació a diversos centres, com ara l’insti-
tut Llobregat de l’Hospitalet, l’escola Ocata del Masnou, escola Puiggraciós de La Garriga, l’institut 
Jaume Botey de l’Hospitalet, escola Bonavista de Castellar del Vallès, etc.

Al  maig de 2019, CCOO de Catalunya vam mantenir una reunió amb el Director General de Rela-
cions Laborals i Qualitat en el treball i l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, per abordar el 
tema del fibrocement, sol·licitant la creació d’un grup de treball estable sobre el fibrociment a Ca-
talunya, amb un calendari, una planificació i una partida pressupostària per retirar aquest material19.

També al 2019, CCOO realitza una compareixença par-
lamentària per denunciar diferents problemes relacionats 
amb la prevenció de riscos laborals en l’àmbit de la Gene-
ralitat de Catalunya, entre els quals es trobava l’incompli-
ment, per part del Departament d’Educació, de la Resolu-
ció parlamentària ja comentada20.

A hores d’ara, hem de dir, que el Departament d’Educació 
s’ha limitat a facilitar un inventari dels centres educatius 
amb fibrociment, tal i com estableix la Resolució, però 
manca la concreció d’un calendari i d’un pla per a la retira-
da progressiva d’aquest material. Des de CCOO, en cada 
CPPRL, continuem reivindicant el seu compliment i dema-
nant una planificació de les actuacions, amb la dotació 
pressupostària corresponent. 

Actualment, havent-se complert àmpliament el termini establert en la Resolució, el Departament 
realitza actuacions puntuals de retirada de fibrociment, justificant que no hi ha pressupost per a 
abordar la retirada en el conjunt de centres educatius afectats. No obstant, en les darreres reunions 
de la CPPRL, realitzades al 2021, el Departament ha comunicat que es destinaran fons europeus 
per a l’erradicació de l’amiant en les instal·lacions dels centres educatius.

El compromís dels delegats i delegades de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya és con-
tinuar reivindicant i pressionant fins a assolir la total eliminació de l’amiant en els centres educatius.

https://www.parlament.cat/document/bopc/202418.pdf
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2. Comissió Tècnica de l’Amiant dins del Consell de Relacions Laborals

Paral·lelament a aquesta acció empresa per la Federació d’Educació de CCOO, el mes de juliol 
del 2016 es va constituir un grup de treball, amb la denominació GT AMIANT, a la Comissió de 
Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals a petició de CCOO. L’objectiu era 
estudiar la situació de l’exposició laboral a fibres d’amiant a Catalunya i elaborar propostes d’ac-
cions destinades a reduir-ne la prevalença i la intensitat, així com a millorar la prevenció dels danys 
a la salut que poden ocasionar. Aquest treball va finalitzar el 2018 i es va assolir l’acord entre les 
parts que conformen aquesta comissió, acord que preveu trenta-tres propostes per fer front a la 
retirada de l’amiant dins del territori de Catalunya. Tot el treball es va recollir en l’informe “Exposició 
laboral a fibres d’amiant a Catalunya”.21  

Cal matisar que per part de CCOO es van formular divuit propostes d’acció aprovades en el seu 
conjunt i incloses en l’informe final, algunes de les quals indiquem a continuació:

• Regular les tècniques i els procediments d’anàlisi per prendre mostres de superfície i mostres sòlides.

• Promoure el canvi del mètode de presa de mostres i d’anàlisi de l’actual —per microscòpia 
òptica de contrast de fases— a la microscòpia electrònica de transmissió.

• Establir mecanismes de coordinació i de cooperació en la gestió i l’intercanvi d’informació entre 
les administracions públiques amb competències en temes d’amiant. En particular, en temes 
de residus, concessió de llicències d’obres (amb projecte i sense), obertura de rases, possibles 
actuacions de vigilància i control per part de les forces policials. 

• Establir i definir les funcions i la capacitació de la persona tècnica que identifica i diagnostica 
la presència de materials amb amiant i de la persona tècnica responsable de la propietat que 
segueix els treballs i que certifica que els espais estan lliures d’amiant. 

• Incorporar el procediment per acreditar entitats formadores en amiant a la normativa actual, 
establint la capacitació dels formadors i els continguts formatius, teòrics i pràctics, i regulant 
aquesta activitat.

• Establir els continguts mínims dels programes de formació sobre amiant i la capacitació de les 
persones tècniques que pugin impartir-la, especialment la formació de capacitació del personal 
de les empreses RERA, adaptant els continguts a les activitats que realitzin i als diferents nivells 
de l’empresa (personal directiu, tècnic i treballador). 

• Desenvolupar procediments tècnics específics per avaluar l’exposició dels treballadors i treba-
lladores a l’amiant, adaptats a les diferents activitats incloses en el RERA.

• Desenvolupar procediments de control de qualitat per a les avaluacions de l’exposició de les 
persones treballadores a l’amiant.

• Complementar la traçabilitat dels residus dels materials amb amiant al llarg del procés, des de 
la fase de projecte d’enderroc fins a la de disposició final d’aquests materials a l’abocador. 

• Regular l’exigència de demostrar la capacitació de les empreses RERA en el moment de la 
inscripció en el registre, per exemple mitjançant la disponibilitat de mitjans tècnics i humans, o 
mitjançant la certificació d’acord amb una norma espanyola o europea vigent.

https://www.parlament.cat/document/bopc/202418.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202418.pdf


La lluita de CCOO contra l’amiant i per a la defensa de les víctimes. Propostes sindicals 15

• Incorporar a la informació pública del RERA les dades en relació amb la tipologia dels plans de 
treball sobre l’amiant aprovats, per facilitar als ciutadans i ciutadanes l’accés a la millor infor-
mació disponible. Classificar les empreses inscrites que els darrers anys no hagin activat cap 
pla de treball com a “altes passives”.

3. Propostes de CCOO Catalunya per a l’Avantprojecte de llei per a l’erradicació de l’amiant

El Govern de Catalunya, en bona part com a resultat de les reivindicacions i del treball institucional 
de CCOO, va impulsar a finals del 2019 la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya 
(CEAC),22 la qual hauria de treballar en el desenvolupament del Pla nacional per a l’erradica-
ció de l’amiant i en la redacció d’un avantprojecte de llei.

Per tant, també en el pla institucional i com a agents socials participants en el Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya hem realitzat una bateria de més de quaranta propostes que cal incloure dins 
del Projecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya. A través de la Comissió de Seguretat 
i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals realitzem un seguiment de les actuacions realit-
zades per part de la CEAC, comprovant que moltes de les nostres propostes s’estan incorporant.

En l’annex d’aquest document hem anotat les propostes presentades per CCOO de Catalunya 
per a aquest avantprojecte de llei. Resumidament podríem dir que es basen a crear un cens de per-
sones treballadores exposades a amiant en els últims trenta anys; a establir una interlocució estable 
i permanent amb els agents socials, en l’àmbit del Consell de Relacions Laborals per al seguiment 
de l’aplicació de la llei, l’anàlisi i les conclusions per acordar possibles accions de millora; a millorar 
els sistemes per a la detecció i la declaració de les malalties professionals relacionades; a adoptar 
tècniques més eficaces per a la identificació de l’amiant i l’avaluació de riscos, i a identificar i loca-
litzar amiant en edificis, instal·lacions i equips de treball, infraestructures, sòls, dipòsits i abocadors, 
mitjançant informes d’identificació i diagnosi, i generant un cens que sigui d’accés públic. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=859861
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=859861
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4. Criteris i pautes d’intervenció sindical

Per assolir l’objectiu d’erradicar l’amiant del nostre territori, caldrà retirar i eliminar aquest material 
de molts edificis que són centres de treball per a moltes persones treballadores (oficines, naus, 
instal·lacions públiques, etc.). Alguns col·lectius de treballadors i treballadores podran estar-hi ex-
posats en les fases d’eliminació de residus (neteja viària, gestió de residus, etc.), per aquest motiu 
serà fonamental que els delegats i delegades de CCOO iniciem l’acció sindical necessària 
per a la protecció de la salut de les persones treballadores i també per a la protecció de la 
població veïna i del medi ambient.

Criteris per a la intervenció sindical davant de l’amiant

• Identificar les zones de l’empresa on hi pot haver amiant en mal estat o deteriorat.

• Sol·licitar informació documental a l’empresari o empresària sobre la presència d’amiant, 
o no, en cas d’obres de manteniment, reformes o altres intervencions a la nostra em-
presa. En aquest cas, caldrà sol·licitar còpia del pla de treball i del procediment de 
coordinació de les activitats empresarials. 

• Exigir que l’empresa gestora compleixi els requisits mínims normatius i que disposi d’un 
pla de treball. Assegurar-ne l’eliminació per un gestor autoritzat. 

• Exigir la protecció de les persones treballadores a través de la vigilància de la salut, 
d’acord amb els protocols mèdics específics del Ministeri de Sanitat. 

• Garantir la participació dels treballadors i treballadores a través dels seus representants, 
mantenint-los informats de la situació.

• Realitzar reunions extraordinàries del comitè de seguretat i salut, si cal.

• Fer el seguiment de l’acompliment per part de l’empresari o empresària, i per part de 
l’empresa que realitza els treballs de desamiantatge, amb especial atenció a la coordi-
nació d’activitats empresarials, en els termes que estableix l’article 24 de l’LPRL (Llei de 
prevenció de riscos laborals).

• Garantir la protecció de les persones treballadores especialment sensibles a determi-
nats riscos laborals, adaptant-los el lloc de treball. 

• Recordar que, en cas de risc greu i imminent, l’article 21 de la Llei de prevenció de ris-
cos laborals permet que el comitè d’empresa paralitzi l’activitat dels treballs afectats pel 
risc. En cas de dubte, consulteu ràpidament la vostra federació i/o territori de CCOO. 
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5. Annex: propostes de CCOO 

1. Caràcter de la llei 

 La llei ha de tenir un caràcter integral, amb visió global i transversal, i generar sistemes i po-
lítiques coordinades, i no fragmentades, que abordin tots i cadascun dels diferents elements 
implicats en el cercle de la gestió de l’amiant: identificació i avaluació, classificació, retirada i 
gestió, dipòsit i eliminació del residu.

 Això suposa que aquesta llei ha de fer un tractament multidisciplinari que prevegi les respon-
sabilitats de les diferents administracions públiques que hi poden tenir competències i que 
estableixi canals, procediments i sistemes de coordinació entre totes elles, posant el focus en 
la protecció de la salut pública, la salut laboral, el medi ambient i el suport a les persones que 
pateixen una malaltia derivada de l’exposició a l’amiant i a les seves famílies.

2. Les definicions de la llei haurien d’incloure el concepte d’instal·lació susceptible de contenir 
amiant per a tots aquells edificis, estructures i equips de treball construïts o reformats en el 
període d’inici de la importació massiva d’amiant i fins a la prohibició total d’ús.

3. Impulsar l’actualització de la metodologia utilitzada per a la identificació i l’avaluació de 
l’amiant, basada en les metodologies internacionals, com la francesa, regulant la presa de 
mostres i els procediments d’anàlisi per prendre mostres de superfície i mostres sòlides, i op-
tant, preferentment, per la microscòpia electrònica de transmissió, en lloc de la microscòpia 
òptica de contrast de fases, que actualment s’utilitza en l’anàlisi de mostres, tot plegat, dins 
de les competències de la Generalitat de Catalunya. 

 Es tracta de la tecnologia disponible més avançada i amb més sensibilitat per detectar la 
presència de fibres d’amiant.

4. En relació amb el punt anterior, establir, per a tot el territori de Catalunya, un límit d’exposició 
professional (LEP) de 0,001 fibres/cm³ en els treballs amb exposició a l’amiant. La Comissió 
Internacional de Salut Ocupacional (ICOH) i la recerca mèdica coincideixen a apreciar que 
el valor límit vigent a Europa no protegeix adequadament contra els càncers per exposició 
a amiant, raó per la qual s’ha de situar el LEP en el valor més baix possible en funció de la 
tecnologia de detecció disponible. El límit de 0,001 fibres/cm³ és el vinculat a la microscòpia 
electrònica de transmissió analítica i és el que proposa la Confederació Europea de Sindicats 
en el procés de revisió de la directiva d’amiant obert recentment per la Comissió Europea. La 
Generalitat ha de comprometre’s a donar suport a l’establiment d’aquest LEP en el grup de 
treball de valors límit de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i altres àmbits 
de discussió amb el Govern de l’Estat espanyol.

5. Definir els continguts mínims dels programes de formació sobre amiant, especialment, la for-
mació i la capacitació del personal de les empreses RERA i dels tècnics i tècniques dels ser-
veis de prevenció per a l’especialitat preventiva de la higiene industrial.

6. Establir, en col·laboració amb la resta d’administracions d’àmbit local i els agents socials, un 
pla de formació de personal tècnic i representants de les persones treballadores que han de 
portar a terme les tasques d’identificació, avaluació i/o eliminació, en el primer cas, o la parti-
cipació i la col·laboració amb les empreses, en el segon cas.

Criteris per a la intervenció sindical davant de l’amiant
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7. Regular i acreditar entitats formadores en amiant, amb personal formador i continguts forma-
tius, teòrics i pràctics de qualitat.

8. Establir un pla d’ocupació i altres mesures d’impuls per a la contractació en el sector de les 
empreses RERA i de gestió de residus, complementat amb una formació específica que generi 
un treball segur i de qualitat.

9. Atès que no hi ha dosi mínima segura, la llei hauria de remarcar el risc greu i imminent que pot 
suposar qualsevol exposició a l’amiant, i hauria de prioritzar-ne la retirada evitant l’encapsula-
ment o el confinament.

 S’hauria de prohibir l’encapsulament i el segellament de materials amb amiant en els plans 
de treball aprovats per la Generalitat de Catalunya com a autoritat laboral. Els elements que 
contenen amiant han de retirar-se i rebutjar-se, de manera segura i no mantenir-los segellats 
o encapsulats. Aquestes pràctiques condueixen a un problema d’amiant ocult que comporta 
riscos per a la ciutadania i els treballadors i treballadores anys després, perquè desconeixen 
que es troben davant d’un material altament perillós.

 S’aplicaria així el principi de precaució i el Reial decret 665/1997, sobre cancerígens, limitant 
l’exposició a un valor zero. 

10. La llei ha d’abordar la situació de les persones treballadores per compte propi, incloent-les 
en el RERA, per a més control i més seguretat en les operacions que executin en presència 
d’amiant per a terceres persones i per al medi ambient, però també de protecció de la seva 
pròpia salut.

11. Registre de persones treballadores autònomes dedicades al diagnòstic i a la retirada de 
l’amiant. I incloure-hi l’obligatorietat de realitzar l’avaluació de riscos per part d’un servei de 
prevenció, la qual s’ha d’incloure al pla de treball per al desamiantatge, que obligatòriament 
hauria de registrar i aprovar l’Administració. 

12. Incorporar a la informació pública del RERA dades en relació amb la tipologia dels plans de 
treball amb amiant aprovats a cada empresa i la data d’inscripció, d’autorització i de l’última 
activitat, per facilitar, als ciutadans i ciutadanes, l’accés a una millor informació. Classificar les 
empreses inscrites que en els darrers anys no hagin activat cap pla de treball com a “altes 
passives”.

13. Les empreses que realitzin inspeccions i estiguin inscrites en el RERA han de ser operadores 
qualificades i disposar de certificació de la norma UNE 171370-1:2014, tant de la seva part 
1 (qualificació d’empreses que treballen amb materials amb amiant), actualment vigent, com 
de la seva part 2 (localització i diagnòstic de l’amiant), la qual està actualment en les seves 
últimes fases de tramitació. Evidentment, s’han d’ajustar a la legislació vigent i comptar amb 
la supervisió d’un organisme de la mateixa Generalitat creat a aquest efecte.

14. El resultat de la inspecció ha de comunicar-se a aquest organisme creat per la Generalitat, que 
ha d’emetre el certificat, així com mantenir un registre de certificats i assessorar els propietaris 
sobre les lleis i les regulacions aplicables, la correcta i segura eliminació de l’amiant trobat i el 
suport financer disponible.

15. Desenvolupar de manera coordinada els procediments de vigilància i control que ha de fer 
cada Administració pública en relació amb la qualitat de les identificacions i les avaluacions 
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d’amiant, molt especialment en relació amb l’exposició dels treballadors i treballadores, així 
com amb la retirada i la gestió del residu.

16. Generar i impulsar una guia respecte dels diferents supòsits tècnics i preventius referents a 
les distintes fases de la identificació, la retirada i la gestió de l’amiant que reculli també els 
continguts i els criteris mínims de les avaluacions de riscos higiènics i la necessitat d’introduir 
criteris orientatius respecte de la coordinació de l’activitat empresarial entre l’empresa princi-
pal i l’empresa subcontractada per retirar l’amiant.

17. Establir l’asbestosi i el mesotelioma com a malalties de declaració obligatòria, informant la 
persona afectada o la família del seu possible, o confirmat, origen per exposició a amiant, de 
l’exposició que han pogut tenir també les persones que conviuen o han conviscut amb ella i 
dels possibles drets jurídics que es desprenguin per reclamar indemnitzacions. 

18. Establir serveis de suport a les persones que han emmalaltit per exposició a l’amiant on puguin 
rebre assessorament jurídic i realitzar tràmits administratius. 

19. Crear un cens de persones treballadores exposades a amiant en els últims trenta anys.

20. Establir sistemes específics de coordinació entre els metges i metgesses de la sanitat pública 
i les unitats de salut laboral (USL) per determinar el possible origen laboral de la malaltia, coor-
dinant amb l’autoritat laboral i la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) mecanismes per a la 
determinació de la contingència com a malaltia professional.

 La coordinació efectiva entre el Departament de Salut i Treball esdevé fonamental en la lluita 
de la infranotificació d’aquestes malalties professionals. Així mateix, cal reforçar el paper de 
les USL i la seva coordinació amb la ITC.

21. Crear, dins del Servei Català de la Salut, un centre públic de referència de patologies per expo-
sició a l’amiant a Catalunya. En un futur es podria ampliar l’àmbit d’actuació d’aquest centre 
de referència a la resta de patologies respiratòries d’origen ocupacional.

22. Destinar finançament dins dels pressupostos de la Generalitat per reforçar la recerca sobre 
l’amiant, pel que fa a la recerca sanitària, tant la bàsica com l’aplicada (incloent-hi assajos clínics 
sobre tractaments mèdics), a la recerca mediambiental (millorar la identificació de sòls o espais 
contaminats, procediments per a la inertització, la millora del tractament de residus, etc.), així com 
a la recerca sobre les conseqüències psicosocials de les víctimes de l’amiant, dels seus afins més 
pròxims i d’entorns urbans i comarcals amb una especial incidència d’aquest problema.

23. A causa del caràcter indestructible i incombustible de l’amiant, i en línia amb la Resolució del 
Parlament Europeu 2012/2065 (INI), la llei n’ha de prioritzar la inertització immediata i defini-
tiva, i només optar per l’eliminació en abocadors de residus perillosos quan no sigui possible 
aquesta inertització definitiva.

 La mateixa resolució reconeix que l’eliminació en abocadors no sembla ser la manera més 
segura d’evitar definitivament l’alliberament de fibres d’amiant al medi ambient (en particular, a 
l’aire i a les aigües subterrànies). Per tant, els abocadors són una solució temporal al problema 
que hauran de resoldre les futures generacions.

24. Quan s’hagi de dipositar en abocadors de residus perillosos, s’han d’utilitzar criteris de proxi-
mitat i de disponibilitat.
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25. La gestió del residu ha d’incorporar mecanismes que garanteixin la seva traçabilitat, des de la 
seva identificació fins a la inertització final o deposició.

 Aquest és un punt clau, ja que si s’aconsegueix un control final de l’abocament i se’n demana 
la traçabilitat per identificar tots els agents que hi han intervingut, es poden evitar els aboca-
ments de material que no ha passat pel circuit. 

 Així, caldria modificar la normativa de residus segons la qual, actualment, quan procedeixen 
de particulars o d’obres menors, la competència és municipal, de manera que aquest residu 
de tipus especial es pot gestionar a través de les instal·lacions municipals, com les deixalleries 
o punts verds. Això suposa que aquests residus vagin a parar al contenidor corresponent, ba-
rrejats amb la resta de residus de la construcció.

 Algunes pàgines web d’ajuntaments indiquen que els objectes petits, com ara jardineres, pla-
ques d’uralita o dipòsits d’aigua, es poden portar al punt verd. També la web de l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) indica que, actualment, les deixalleries no tenen l’obligació de 
gestionar aquest tipus de residu especial i que, en cas que l’ajuntament no l’accepti, s’hauria 
de gestionar el material mitjançant un centre de recollida i transferència autoritzat per l’ARC:

 http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/consultes/consultes_especialitzades/

 https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/content/residus-domestics-amb-amiant

 S’incorporaria, així, aquest procés d’identificació, retirada i gestió del residu com un cicle 
conjunt que afecta treballadors, treballadores, ciutadania en el seu conjunt i medi ambient, a 
través de projectes de control i verificació per part de l’Administració i els agents socials, vin-
culant-lo a finançament públic amb les ajudes dels fons europeus.

26. En compliment del punt anterior, caldria ampliar els punts de recollida i emmagatzematge de 
l’amiant, i transferir-ne la gestió i/o el control al Departament de Medi Ambient, de manera 
coordinada amb el Departament de Treball i la resta d’administracions. 

27. Crear un cens i un registre digital de l’amiant localitzat i altres substàncies nocives d’àmbit 
nacional, amb els informes d’identificació i diagnòstic de la presència d’amiant en edificis, 
instal·lacions, equips de treball, infraestructures, sòls, dipòsits i abocadors, concretant la ubi-
cació de l’amiant o materials que el contenen a cada lloc, que sigui actualitzat periòdicament 
i d’accés públic. 

 En aquest registre haurien d’estar obligats a col·laborar, no només les administracions, sinó 
també empreses i propietaris d’edificis, instal·lacions, estructures, equips de treball, terrenys, 
susceptibles de contenir materials amb amiant.

28. Informació mínima exigible continguda en el registre d’amiant instal·lat:

• Informació sobre la mena d’edifici o infraestructura en el qual es troba l’amiant (local privat, 
públic o comercial, etc.).

• Informes d’identificació i diagnòstic de la presència d’amiant.

• Ubicació específica de les substàncies nocives, indicació d’on es farà el treball (interior/
exterior), així com la part de l’edifici (pisos, parets, teulades, sostres, etc.) o infraestructura.

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/consultes/consultes_especialitzades/
https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca/content/residus-domestics-amb-amiant
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• Any de construcció de l’edifici o la infraestructura corresponent o de les seves reformes 
quan aquestes s’hagin realitzat dins del període de susceptibilitat de contenir amiant.

• Tipus de material amb amiant (fibrociment, projectats, pintures, vinils, etc.) i estimació de 
quantitats.

• Tipus de treballs que cal realitzar, indicació dels mètodes de treball que poden afectar els 
materials que contenen amiant (tallar, perforar, etc.) i durada de les activitats planificades 
(per exemple, més de dues hores).

• Cronograma per a l’eliminació.

• Pla de gestió per al temps que transcorri fins que s’elimini tot l’amiant, d’accés públic, 
però sobretot pensat per a empreses i treballadors i treballadores que facin treballs en les 
instal·lacions en qüestió, i per a serveis d’emergències que es vegin obligats a intervenir-hi.

29. Sistemes de sensibilització i comunicació al conjunt de la ciutadania: 

a. Crear mitjans pels quals els ciutadans i ciutadanes puguin comunicar a les administracions 
públiques la presència i la localització de materials amb amiant, tal com han fet a la comu-
nitat autònoma d’Aragó. 

b. Crear una base de dades d’accés públic que reculli els edificis, les infraestructures, les 
instal·lacions, els dipòsits i els abocadors on es faran tasques de retirada d’amiant per 
informar el conjunt de la ciutadania. 

c. Coordinar la difusió a través dels canals comunicatius i les xarxes socials de les diferents 
administracions implicades en cada acció de retirada d’amiant (ajuntaments, diputacions, 
Generalitat, etc.).

d. Realitzar campanyes de sensibilització, organitzar jornades i accions formatives, de mane-
ra coordinada entre l’Administració i els agents socials, sobre la problemàtica de l’amiant, 
en compliment de la Resolució del Parlament Europeu, de 14 de març de 2013, sobre els 
riscos per a la salut en el lloc de treball relacionats amb l’amiant i les perspectives d’elimi-
nació de tot l’amiant existent (2012/2065 (INI)). Aquestes accions haurien de gaudir d’un 
pressupost assignat a través de les estratègies nacional i catalana de Seguretat i Salut en 
el Treball. 

30. Memòria anual realitzada per l’Administració de la Generalitat que incorpori el nombre d’amiant 
retirat, la seva localització, com s’ha identificat, la presentació, l’aprovació i la negació de plans 
de desamiantatge, el nombre de tones dipositades als centres de gestió de residus i les actua-
cions i/o accions realitzades per part de les administracions.

31. Establir una taula estable i permanent amb els agents socials, en l’àmbit del Consell de Rela-
cions Laborals, per al seguiment de l’aplicació de la llei, l’anàlisi i les conclusions per acordar 
possibles accions de millora. 

32. Impulsar a instàncies de la ITC i/o de l’autoritat laboral el recàrrec de prestacions i sancions 
administratives contundents a les empreses que facin incompliment i inobservança de la nor-
mativa en defensa dels drets de les persones treballadores, però també de la resta de la ciu-
tadania i del medi ambient.
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 Com a principi general, la Generalitat hauria de donar suport a les víctimes de l’amiant, afavo-
rint la compensació econòmica del mal amb l’objectiu d’evitar els procediments administratius 
i judicials que dificulten i retarden la reparació del dany produït a la salut.

33. Promoure el certificat d’edifici, instal·lació o equip de treball lliure d’amiant, com a requisit previ 
a la venta o el lloguer. Regular la formació i la capacitació de les persones i entitats que poden 
atorgar aquest certificat.

 En cas d’existència d’amiant, s’ha d’emetre un certificat on s’indiqui la ubicació exacta i la 
identificació de tots els materials que el contenen, i l’estratègia que cal seguir per eliminar-lo 
de manera segura.

34. Incloure com a obligatòria la identificació d’amiant o materials que en poden contenir en les 
inspeccions tècniques d’edificis i també abans de qualsevol obra de reforma, renovació ener-
gètica o demolició, en instal·lacions susceptibles de contenir amiant.

35. El resultat de la inspecció realitzada per a la identificació comentada en el punt anterior ha de 
comunicar-se a l’organisme creat per la Generalitat (al qual ens referim també en la proposta 
12), que ha d’emetre el certificat, així com mantenir un registre de certificats i assessorar els 
propietaris sobre les lleis i regulacions aplicables, la correcta i segura eliminació de l’amiant 
trobat, i el suport financer disponible.

36. Definir procediments d’actuació per a la licitació d’obres públiques i edificis de pública concu-
rrència que incloguin la identificació i el diagnòstic.

37. Establir un pla per a l’eliminació segura de l’amiant instal·lat a Catalunya que inclogui l’any 
2028 com a límit temporal per aconseguir els seus objectius, en línia amb la Resolució del 
Parlament Europeu 2012/2065 (INI), amb un calendari realista però ambiciós, prioritzant els 
edificis i les instal·lacions propietat de la mateixa Generalitat de Catalunya, i, a continuació 
els de la resta d’administracions públiques, i, finalment, els de caràcter privat. S’ha de tenir 
en compte l’especial importància d’instal·lacions que puguin suposar l’exposició a un gran 
nombre de població o que aquesta sigui especialment sensible, com poden ser equipaments 
destinats a centres educatius, sanitaris o esportius o nodes de transport públic.

38. Establir un marc per al finançament, a través dels fons estructurals i d’inversió europeus per 
a la manipulació i la retirada de l’amiant, existents dins de l’àmbit de la Directiva d’eficiència 
energètica i anomenats en la Directiva (UE) 2018/844, complementats amb projectes a càrrec 
del fons de recuperació Next Generation EU, aprovat pel Consell d’Europa per pal·liar els efec-
tes de la pandèmia de la COVID-19.

39. Reconeixement de l’exposició a l’amiant als col·lectius encarregats d’intervenir en emergèn-
cies en instal·lacions susceptibles de contenir amiant, com ara bombers, protecció civil, Mos-
sos d’Esquadra, etc. Establiment de procediments de treball segurs en aquestes circumstàn-
cies, així com de descontaminació d’equips i roba de treball.

40. La Generalitat ha de comprometre’s a proposar al Govern de l’Estat espanyol l’ampliació de la 
llista de patologies cancerígenes per exposició a l’amiant, recollides en el grup 6 de la llista del 
Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties profes-
sionals en el sistema de la Seguretat Social, incloent-hi els càncers d’ovari, esòfag, estómac, 
colorectal i de ronyó.
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41. La Generalitat hauria de comprometre’s a complementar les actuacions del fons de compen-
sació a les víctimes de l’amiant, actualment en tramitació al Congrés dels Diputats, i ampliar la 
seva aplicació a col·lectius que en puguin quedar al marge o, fins i tot, assegurar-ne la com-
pensació, en cas que la iniciativa estatal no acabi tirant endavant.
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-23636

3 Consell de Relacions Laborals. Informe: “Exposició laboral a fibres d’amiant a Catalunya”. 2018
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/Coneixeu_nos/Activitat/
Informe-exposicio-fibres-damiant/AMIANT-Cat.-Definitiu.pdf

4 Per a més informació, consulteu: “El Govern rep el balanç d’actuacions de la Comissió per a 
l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya (CEAC)”. 2021
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/406228/el-govern-rep-el-balanc-d-actuacions-de-
la-comissio-per-a-l-erradicacio-de-l-amiant-a-catalunya-ceac

5 A tall d’exemple, consulteu:
— “Experto de CCOO invitado a participar en una sesión del parlamento británico sobre 

el amianto”. 2005. 
 https://www.ccoo.es/noticia:105395--
— “CCOO pide que 2006 sea declarado año de acción contra el amianto”. 2005.
 https://www.ccoo.es/noticia:105443--
— “Asamblea de delegados de CCOO dedicada a las víctimas del amianto”. 2006
 https://www.ccoo.es/noticia:34720--
— “CCOO se manifiesta ante el Congreso de los Diputados para exigir atención a las víc-

timas del amianto”. 2006
 https://www.ccoo.es/noticia:34719--
— “CCOO canalizará las demandas para que se reconozcan los derechos de los afecta-

dos por el amianto”. 2009
 https://www.ccoo.es/noticia:29762--
— “La justicia falla a favor de las demandas presentadas por CCOO en tres casos de 

muerte de trabajadores por amianto”. 2009
 https://www.ccoo.es/noticia:29986--
— CCOO participa en el encuentro internacional de Turín sobre los efectos del amianto 

en la salud de los trabajadores”. 2010
 https://www.ccoo.es/noticia:30251--
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— “Jornadas de denuncia de la lacra del amianto”. 2010
 https://www.ccoo.es/noticia:31090--Jornadas_de_denuncia_de_la_lacra_del_amianto
— “CCOO presenta cinco sentencias favorables a trabajadores con cáncer de pulmón por 

su exposición al amianto”. 2010
 https://www.ccoo.es/noticia:30713--
— “La acción sindical de CCOO obliga a RTVE a demoler los edificios con presencia de 

amianto de sus instalaciones de Prado del Rey”. 2011
 https://www.ccoo.es/noticia:32530--
— “Amianto, enemigo invisible: hagámoslo visible”. 2011
 https://www.ccoo.es/noticia:32606--Amianto_enemigo_invisible_hagamoslo_visible
— “Las víctimas del amianto, homenajeadas con motivo del 28 de Abril”. 2012
 https://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_conte=29341&cd_cms_pag=12828&cd_cms_el-

conmaster_to=126&bus=1 
— “Las caras del amianto”. 2012
 https://www.ccoo.es/noticia:33396--Las_caras_del_amianto
— “Controlando el amianto envejeceremos más activamente”. 2014
 https://pensionistas.ccoo.es/116ddb858fe3ebec40b972a0c1ffca41000001.pdf
— “CCOO ha presentado la campaña informativa ‘Controlando el amianto envejeceremos 

más activamente’”. Prevención Integral. 2014
 https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2017/07/25/ccoo-ha-presenta-

do-campana-informativa-controlando-amianto-envejeceremos-mas-activamente
— “La Federación de Pensionistas de CCOO presenta en Granada una campaña para de-

tectar enfermedades relacionadas con el amianto en trabajadores de edad avanzada”. 
2015

 https://www.ccoo.es/noticia:99676--La_Federacion_de_Pensionistas_de_CCOO_presen-
ta_en_Granada_una_campana_para_detectar_enfermedades_relacionadas_con_el_amian-
to_en_trabajadores_de_edad_avanzada

— “Presentación del libro Amianto: un genocidio impune”. 2015
 https://pensionistas.ccoo.es/noticia:108836--
— “CCOO conciencia de los riesgos de la exposición al amianto”. 2016
 https://pensionistas.ccoo.es/noticia:126313--
— “CCOO denuncia el bloqueo del Gobierno a las medidas de prevención para autóno-

mos que trabajan con amianto”. 2016
 https://www.ccoo.es/noticia:228990--

6 “La Federación de Pensionistas de CCOO constituye un grupo de trabajo para el seguimien-
to de la problemática del amianto”. 2013
https://pensionistas.ccoo.es/noticia:108971--

7 Campanya “Cáncer cero en el trabajo”.
https://cancerceroeneltrabajo.ccoo.es/Inicio

8 A tall d’exemple: 
— “CCOO manifiesta su satisfacción por la aprobación en el Congreso de una proposición de 

ley para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto”. 2017
 https://www.ccoo.es/noticia:246736--
— “FEDAVICA, CCOO y UGT preparan acciones para acelerar la creación de un fondo de 

compensación para las víctimas del amianto”. 2018
 https://www.ccoo.es/noticia:289483--
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— “El Fondo Estatal de Indemnización a las Víctimas del Amianto, un poco más cerca”. 
2018

 https://www.ccoo.es/noticia:343014--
— “CCOO reclama un fondo de compensación para las víctimas del amianto”. 2021
 https://www.ccoo.es/noticia:584353--

9 Per a més informació, consulteu:
— “CCOO, UGT y FEDAVICA piden a los grupos parlamentarios su voto favorable a la tra-

mitación del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto”. 2021
 https://www.ccoo.es/noticia:583080--
— “CCOO insta a los grupos parlamentarios a que tomen en consideración la proposición 

de ley de creación del fondo de compensación de las víctimas del amianto”. 2021
 https://www.ccoo.es/noticia:584111--
— “CCOO de Catalunya dona suport a la llei per a un fons de compensació per a les víc-

times de l’amiant, tant en exposicions laborals com ambientals”. 2021
 https://www.ccoo.cat/noticies/serveis/ccoo-de-catalunya-dona-suport-a-la-llei-per-un-fons-de-

compensacio-per-a-les-victimes-de-lamiant-tant-en-exposicions-laborals-com-ambientals/

10 “El voto favorable del Congreso al fondo de compensación es solo el primer paso para re-
sarcir a las víctimas del amianto”. 2021
https://www.ccoo.es/noticia:584413--

11 “Concentración frente el Congreso por las víctimas del amianto”. 2021
https://www.ccoo.es/noticia:606172--Concentracion_frente_el_Congreso_por_las_victimas_del_
amianto

12 “Inclusión de la retirada de amianto en los proyectos del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia”. 2021
https://www.ccoo.es/noticia:589744--

13 “Instamos a los europarlamentarios españoles a votar por la protección de las personas 
trabajadoras contra el amianto”. 2021
https://www.ccoo.es/noticia:601855--

14 A tall d’exemple, consulteu:
— Materials informatius:

• Díptic “L’amiant. Intervenció i PRL”. 2019
https://www.ccoo.cat/noticies/salut-laboral/fulls-sindicals/diptic-lamiant-intervencio-i-prl/
• Full informatiu “L’amiant. Riscos i prevenció de riscos laborals”. 2019
https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/full_amiant.pdf

— Notes de premsa:
• “CCOO denuncia les administracions per incomplir la llei en els enderrocaments 

d’edificis”. 2002
 https://www.ccoo.cat/noticies/ccoo-denuncia-les-administracions-per-incom-

plir-la-llei-en-els-enderrocaments-dedificis/
• “CCOO exigeix responsabilitats en els treballs amb amiant i la negociació col·lecti-

va de mesures de prevenció en el sector del gas”. 2002
 https://www.ccoo.cat/noticies/ccoo-exigeix-responsabilitats-en-els-treballs-amb-

amiant-i-la-negociacio-collectiva-de-mesures-de-prevencio-en-el-sector-del-gas/
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— Jornades 
• “L’amiant als centres de treball”. 2009
 https://www.ccoo.cat/noticies/valles-oriental-maresme-i-osona/jornada-sobre-lamiant/
• “L’exposició laboral a cancerígens”. 2016 
 https://www.ccoo.cat/noticies/salut-laboral/ccoo-participa-en-una-jornada-a-barcelo-

na-sobre-lexposicio-laboral-als-cancerigens/
• “Malalties de l’amiant al sector ferroviari”. 2017
 https://www.ccoo.cat/noticies/salut-laboral/el-sector-ferroviari-de-la-federacio-de-ser-

veis-a-la-ciutadania-fsc-de-ccoo-ha-organitzat-jornades-sobre-les-malalties-que-origi-
na-lamiant/

• “28 d’Abril: l’amiant, reptes actuals i de futur”. 2017
 https://www.ccoo.cat/pdf_documents/Convocat%C3%B2ria Salut Laboral_2017.pdf
• “Amiant: reconèixer per prevenir”. 2019
 https://www.ccoo.cat/noticies/salut-laboral/videos-de-la-jornada-amiant-reco-

neixer-per-prevenir/
— Sentències:

• “El Jutjat Social núm. 3 de Barcelona condemna Endesa Generación a pagar una in-
demnització a la filla d’un treballador jubilat mort a causa del contacte amb l’amiant 
mentre treballava, sense que fos matèria primera”. 2009

 https://www.ccoo.cat/noticies/salut-laboral/el-jutjat-social-num-3-de-barcelona-con-
demna-endesa-generacion-a-pagar-una-indemnitzacio-a-la-filla-dun-treballador-jubi-
lat-mort-a-causa-del-contacte-amb-lamiant-mentre-treballava-sense-que-fos-ma/

• “El Jutjat Social 21 dona la raó a CCOO en un cas de malaltia professional a Alstom 
per exposició a l’amiant”. 2014

 https://www.ccoo.cat/noticies/industria/el-jutjat-social-21-dona-la-rao-a-ccoo-en-un-
cas-de-malaltia-professional-a-alstom-per-exposicio-a-lamiant/

— El cas de Metro de Barcelona, roda de premsa i documentació. 2019
 https://www.ccoo.cat/noticies/documentacio-presentada-en-roda-de-premsa-da-

vant-la-problematica-de-lamiant-a-metro-de-barcelona-i-a-metro-de-madrid/
— Nota de premsa “CCOO denuncia que Aigües d’Esparreguera Vidal, SA, exposa la ciu-

tadania d’Esparreguera i els seus treballadors i treballadores al risc d’amiant”. 2019
 https://www.ccoo.cat/noticies/serveis-a-la-ciutadania/ccoo-denuncia-que-aigues-despa-

rreguera-vidal-sa-exposa-la-ciutadania-desparreguera-i-els-seus-treballadors-i-treballado-
res-al-risc-damiant/

15 Moció presentada a l’Ajuntament de Cerdanyola per a la retirada de l’amiant dels centres 
educatius. 2016
https://educaccio.cat/2016/publica/mocio-cerdanyola-amian/

16 El Parlament aprova retirada d’amiant de 38 escoles i instituts catalans. 2017
https://educaccio.cat/2017/lleure/fundesplai/el-parlament-aprova-retirada-damiant-de/

17 Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Número 356. Acords i resolucions. 14 de març 
de 2017
https://www.parlament.cat/document/bopc/202418.pdf

18 Consulteu:
— “Amiant als centres educatius. L’enemic invisible”. 2016 
 https://educaccio.cat/2016/lleure/fundesplai/amiant-als-centres-educatius/
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— “La Federació d’Educació de CCOO del Vallès Oriental - Maresme - Osona demana 
que es posi data a la retirada d’uralita dels centres educatius”. 2017

 https://educaccio.cat/2017/lleure/fundesplai/uralita-valles-maresme-osona/
— “El ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet aprova la moció promoguda per CCOO Edu-

cació amb el suport de tots els grups”. 2017
 https://educaccio.cat/2017/fp/ccoo-impulsa-la-retirada-urgent-de/

19 CCOO manté una reunió amb el director general de Relacions Laborals i Qualitat en el 
treball i l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral per abordar el tema del fibrociment a 
Catalunya. 2019
https://educaccio.cat/2019/publica/reunio-per-tractat-el-tema-de-2/

20 CCOO porta al Parlament el fracàs de la prevenció a la Generalitat de Catalunya. 2019
https://educaccio.cat/2019/publica/ccoo-porta-al-parlament-el-fracas-de-la-prevencio-a-la-gene-
ralitat-de-catalunya/

21“El CRL elabora un informe sobre l’exposició laboral a les fibres d’amiant a Catalunya”. 2019
https://treball.gencat.cat/ca/detalls/article/El-CRL-elabora-un-informe-sobre-lexposicio-labo-
ral-a-les-fibres-damiant-a-Catalunya

22 “El Govern rep el balanç d’actuacions de la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Ca-
talunya (CEAC)”. 2021
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/406228/el-govern-rep-el-balanc-d-actuacions-de-
la-comissio-per-a-l-erradicacio-de-l-amiant-a-catalunya-ceac



Per a més informació i assessorament, posa’t en contacte 
amb la secció sindical o amb les delegades i delegats de 

CCOO a la teva empresa. 

933 100 000
consulta.ccoo.cat

www.ccoo.cat


