
Des de CCOO de Catalunya demanem la implicació de les administracions 
públiques, especialment de la Generalitat de Catalunya, en l'eradicació de l’amiant 

del nostre entorn. Hi ha encara milers de tones de fibrociment al nostre territori! 

FEM FORA L’AMIANT!

EL DESAMIANTATGE A CATALUNYA VA MOLT LENT. NO ARRIBAREM ALS 
OBJECTIUS ESTABLERTS
A principis de 2017 les quantitats de fibrociment presents a Catalunya s’estimaven 
en unes 4.074.739 tones, i entre les 5.735 i les 29.735 tones de material friable.

URGEIX AMPLIAR LA XARXA DE CENTRES DE GESTIÓ DE RESIDUS AMB AMIANT 
Actualment només existeix un abocador situat a Castellolí on es dipositen els 
residus d’amiant procedents de tot Catalunya. És evident que la infraestructura 
existent no permet la recollida i l’emmagatzematge, a mitjà i a llarg termini, del 
nombre de tones pendents d’eliminar. 

S’HAN D’ACTUALITZAR ELS REQUISITS DEL RERA 
És una eina poc útil que incorpora un munt d’empreses, suposadament autoritzades 
per retirar amiant, però sense activitat real. Cal introduir canvis en la regulació per 
a una protecció adequada de la salut de les persones que hi treballen.

PROPOSTES DE CCOO DE CATALUNYA PER A L’ERRADICACIÓ EFECTIVA DE L’AMIANT

01 Cal crear un cens d’accés públic de la 
presència d’amiant a edificis, instal·lacions, 
equips de treball, infraestructures, sòls, di-
pòsits i abocadors, concretant-ne la ubica-
ció i els materials que contenen. 

02 És important establir un pla per a l’elimi-
nació segura de l’amiant instal·lat a Ca-
talunya que inclogui l’any 2028 com a 
límit temporal en la línia de la Resolució 
2012/2065 (INI) del Parlament Europeu i 
amb un calendari d’actuacions concretes. 

03 L’amiant és indestructible i incombustible, 
de manera que la legislació ha de prio-
ritzar-ne la inertització i optar només per 
l’eliminació en abocadors quan la inertit-
zació definitiva no sigui possible. La gestió 
del residu ha d’incorporar mecanismes 
que en garanteixin la traçabilitat, des de la 
identificació fins a la inertització final o de-
posició, a fi d’evitar que es pugui dipositar 
en deixalleries o punts verds municipals.

04 La Generalitat ha d’ampliar les inversions 
per habilitar una xarxa amb nous abocadors 
per a la gestió dels residus d’amiant.

05 Cal crear un registre de persones treballa-
dores autònomes dedicades a la diagnosi 
i la retirada de l’amiant, i incloure l’obliga-
torietat que un servei de prevenció realitzi 
l’avaluació de riscos, que s’haurà d’afegir al 
pla de treball per al desamiantatge i que 
hauria de registrar i aprovar obligatòria-
ment l’Administració.

06 S’han d’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 en coordina-
ció amb l’autoritat laboral i la Inspecció de 
Treball de Catalunya (ITC), com a meca-
nismes per establir la contingència com a 
malaltia professional.

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

amb el suport de:

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES DE CCOO EN LA 
LLUITA CONTRA L’AMIANT, CONSULTA EL NOSTRE FULL INFORMATIU.

Només un 12,8% 

6% 
menys de plans de treball 

que en 2019 

de les empreses inscrites al 
Registre d’Empreses amb Risc 
d’Amiant (RERA) de Catalunya 

van activar com a mínim un pla1 
1 Dades extretes de l’informe de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) sobre la 

Gestió dels plans de treball amb risc d’amiant a Catalunya, publicat el gener del 2022

Al 2020 es van activar un 

4.074.739 
tones de 

fibrociment a 
Catalunya al 2017

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/12/lluita-ccoo-contra-amiant.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/amiant/Gestio-dels-plans-de-treball-amb-risc-damiant-a-Catalunya-2020.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/amiant/Gestio-dels-plans-de-treball-amb-risc-damiant-a-Catalunya-2020.pdf

