
 
 Excel·lentíssima Sra. Alcaldessa de Barcelona  
 
 
 
El Parlament Europeu va aprovar el 2013 un seguit de resolucions relatives a l'AMIANT i la 
Directiva 2015, on es preveu entre altres l'eradicació de l'amiant dels espais públics i també dels 
espais d'afluència publica de tots els països de la UE, per a l'any 2028.  
 
A Catalunya es van importar a patir de la dècada dels 60 fins a la dels 90 milers de tones 
d'amiant. 
S'estima que a Catalunya encara hi ha instal·lades  més de 4.000.000 tones de fibrociment i milers 
de tones d'altres materials que contenen amiant. 

Tot aquest amiant, degut principalment al temps transcorregut d'ençà que va ser instal·lat i sotmès 
com està a factors agressius mecànics i físics, desprèn fibres cancerígenes a causa de la 
degradació superficial d'aquests elements visibles. 

L'amiant representa un dels principals problemes de salut pública i mediambiental que 
enfrontem com a societat i la seva eradicació és un tema complex que necessita temps i requereix 
la implicació de totes les administracions catalanes, institucions i sectors socioeconòmics.  

 

El Consell Metropolità de l'AMB va aprovar amb data 30 d’Abril, de 2019 un pla d'acció per al 
tractament i l'eradicació de l'amiant en l'àmbit dels 36 municipis integrats a la institució, amb horitzó 
2028. 

La institució metropolitana reconeix, “la magnitud del problema” de l’amiant i “les afectacions 

a la salut de la població”. 

El Govern de la Generalitat amb l'acord governamental/149/2019, de 22 d'octubre ha  creat la 
Comissió per a l'eradicació de l'amiant de Catalunya (CEAC), que serà l'òrgan encarregat 
d'avaluar la situació actual, identificant tots els actors implicats en les múltiples àrees afectades per 
l'amiant i promovent les accions necessàries per eliminar permanentment la presència d'aquesta 
substància tòxica per 2032. 

Encara que les iniciatives preses per les administracions reconeixen el problema i proposen 
solucions per tal de minimitzar-ho en un temps mes o menys reduït, la realitat es que la majoria de 
la població no te consciencia del que significa la presencia de l’amiant com a element tòxic 
(cancerigen de nivell 1) en el seu entorn immediat. 

També es una realitat que actualment no hi han en l’àmbit municipal tècnics suficientment qualificats 
per garantir una gestió segura de les tasques de retirada de l’amiant al que les administracions 
s’han compromès. 

El temps de que es disposa per finalitzar amb èxit aquest propòsit Europeu i Nacional no es pas 
massa prolongat, pel que cal implicar a la seva implementació tant a les administracions com als 
ciutadans. 

Moltes de les obres de reforma, rehabilitació i enderroc d'edificis privats no compleixen amb els 
requisits establers per la legislació vigent.  

Poques són les obres privades que prèviament a una intervenció en l'edifici realitzin una identificació 
i avaluació de materials amb amiant amb l'objectiu de minimitzar o eliminar el risc de dispersió de 
fibres en l’entorn immediat. Creiem que cal prendre mesures de caràcter local destinades a 
conscienciar a la població i a facilitar el fet de que no comenci una llarga temporada de males 
practiques per part de “operaris imprudents” i  d’abocadors incontrolats de restes d’aminat. 



Les petites obres, les reformes, etc., que no requereixen llicència d’obres s’escapen del control i el 
seguiment des de l’Ajuntament. La gestió correcta dels residus depèn en part de la voluntat de qui 
faci l’obra. 

Per aquestes raons l’hi demanem que amb caràcter d’urgència es prenguin les següents 

mesures: 

- Elaboració urgent d’un CENS de l’amiant visible a la nostra ciutat.  Disposar d'un Cens 
d'Edificis amb Risc d'Amiant (C.E.R.A) que permeti el seguiment de les diferents actuacions a 
fer als districtes.  
 

- Iniciar una campanya de difusió publica de la realitat de l’amiant i de les seves 

conseqüències per la salut i pel medi ambient. Destaquem la importància d’informar 

adequadament la població, però no d’alertar-la innecessàriament. 

 

- Creació a nivell de Districte d’una oficina especifica de l’amiant. Que pugui per una part 

resoldre dubtes dels ciutadans y per altre tenir constància de les obres que amb presencia 

d’amiant es facin al Districte.  

 

- Formació de tècnics municipals. Em de disposar de tècnics qualificats que identifiquin i 

avaluïn la presència d’amiant en els edificis/instal·lacions de cada districte.   

Creiem vital que el consistori, a través dels districtes, facilitadors de l’assabentat i 

atorgadors del permisos d'obres, demanin l'Informe d'Identificació i Avaluació d'Amiant en 

l'escenari on es vol actuar. Aquest I.A.A ha de formar part de la documentació del projecte 

a presentar pels tècnics responsables de l'obra en qüestió. Sense ell no es pot facilitar ni 

l'assabentat ni el permís d'obra major. 

- En l'àmbit de Salut Pública, dotar a la ciutat de marcadors creïbles de contaminació 
ambiental en aquells edificis on s'estan fent treballs d’extracció d’amiant. 

 
- Prioritzar la retirada d’amiant en edificis públics o de publica concurrència, com 

col·legis, hospitals, oficines publiques, etc. 
 
- Formació dels agents de Guardia Urbana amb el propòsit mínim de que coneixen si les 

obres en presencia d’amiant autoritzades al districte compleixen la normativa de 
senyalització i control de dispersió de fibres.  

La Policia de Barri i la G.U. en general, en les rondes de vigilància que fan pels barris 
tenen que comprovar com a mínim que en les obres autoritzades en les que hi ha 
presencia d’amiant es compleix la normativa de senyalització (RD 396/2006). No pot ser 
que com passa actualment siguin els veïns qui fiscalitza aquestes obres. 
 

- Cal incloure a la “APP Bústia Ciutadana” un apartat específic amb el títol Amiant que 
permeti denunciar de forma rapida l’abocament incontrolat de restes d’aquest perillós 
tòxic a la via publica.   

 
 
  

 
 

 

 

La idea es torna  demanar la reunió pendent i tractar aquests temes amb l’Ajuntament 

 


