
 

MOCIÓN AL PLENO  
DEL AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT 

 
Al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, Sandra Daza Puente en 
representación del Grupo Municipal “SE PUEDE EL PRAT”, a petición de 
PODEMOS El Prat de Llobregat, eleva al Pleno del Ayuntamiento para su 
debate y, en su caso, aprobación la siguiente Moción per adherir-se a la 
campanya "Amiant 0 al Prat". 
 
Proposem al ple adoptar el següent acord impulsat i promogut per La 
Plataforma de Afectados por el Amianto del Prat, El Col•lectiu Ronda i 
membres de la societat civil amb el suport d'Alternatives d'Esquerres de El Prat 
(AE-EP) i Se Puede El Prat i insta als membres del ple a adherir-se a la 
campanya "Amianto 0 en El Prat" que presenten els companys de La 
Plataforma: 
 
Algunes dades sobre l'amiant: 
L'amiant és un agent cancerigen present en milers d'edificis, canonades i 
teulades, donat l'alt ús que se'n va fer d'aquest material al llarg del passat segle 
en la construcció arreu de tot el món. Entre 1906 i 2002 es van importar més de 
dos milions de tones d'aquest material a Espanya.  
La OIT calcula que cada any moren mes de 100.000 persones al món com a 
conseqüència de la seva exposició al amiant.  
Les estadístiques de l'OMS reflecteixen que el 56% de totes les morts per 
mesotelioma y el 41% per asbestosis (principals malalties produïdes per 
l'exposició a l'amiant) registrades en el món, s'han produït a Europa, encara 
que en el nostre continent només habita el 13% de la població mundial. 
Malalties i morts no solament patides per treballadors sinó també per les seves 
famílies i per persones habitants en entorns exposades a aquest material. 
També estima que cada any se registren només a la UE entre 20.000 i 30.000 
nous diagnòstics de malalties relacionades amb l’amiant y que mes de 300.000 
ciutadans i ciutadanes (40.000 a l'estat espanyol) moriran de mesotelioma 
pleural d’aquí fins 2.030.  
 
Resolucions i normativa internacional sobre l'amiant:  
A l’any 2.003 la UE va recomanar als països membres la creació de fons de 
compensació que evitessin els judicis, els diners del qual haurien de provenir 
de les empreses implicades i del estat.  
 
La resolució del Parlament Europeu del 14 de març de 2013 referent als riscos 
per la salut en el lloc de treball relacionats amb l'amiant i perspectives 
d'eliminació de tot l'amiant existent (2012/2065(INI)) diu, entre d'altres coses, 
que "encara no s'ha establert un nivell mínim d'exposició per sota del qual 
l'amiant crisótilo no plantegi riscos cancerígens" i reconeix per tant que hi ha un 



 

augment del risc de patir càncer entre la població exposada a nivells molt 
reduïts de fibres d'amiant. 
 
A l’any 2015 el Comitè Econòmic i Social Europeu va aprovar el dictamen 
“Erradicar el amianto en la UE”, en el que, entre de altres qüestions, recomana 
a la Comissió Europea la complerta eliminació de tot l’amiant utilitzat i de tots 
els productes que en contenguin; així com el suport a iniciatives dirigides a 
assegurar la protecció de tota la població activa i les associacions de víctimes, 
així com la simplificació i facilitació dels procediments per al reconeixement i 
indemnització de les malalties de origen laboral relacionades amb l’amiant.   
      
Son importants les iniciatives dels organismes Internacionals, però cal recordar 
que totes elles son fruit del incansable treball sindical i de les lluites del conjunt 
de les associacions de víctimes de l’amiant i de les seves famílies.  
 
Situació a l'estat espanyol 
En el conjunt de l'estat espanyol està prohibit l'ús de l'amiant des de l'any 2002, 
però fins l'any 2006 no s'han establert mesures adequades de control en la 
retirada d'aquest material. Actualment hi ha bastant deixadesa en la retirada de 
la resta d'amiant, que encara està present en moltes construccions públiques i 
privades. 
 
Són les lluites del treballadors afectats que van començar sols a enfrontar-se a 
les empreses on hi havien treballat amb contacte directe amb l'amiant les que 
han començat a generar consciència social i institucional dels seus riscos. Ha 
estat a partir del segle XXI que les seves demandes han començat a ser 
tingudes en compte per part de la justícia i s'han aconseguit condemnes a les 
principals empreses amb sentències milionàries, però encara queda molt per 
fer. 
  
Tot i l'evidència dels danys per a la salut que ha causat i que pot causar 
l'amiant, i de totes les sentències favorables, la normativa a l'estat espanyol és 
de les més endarrerides tant pel que fa a drets laborals com de la població, i 
tant pel que fa a la protecció com pel que fa a les persones ja afectades. Sí hi 
ha, però, alguns precedents d'actuació institucional:  
 
-En 2013 el Govern Balear va destinar 1,6M€ de Fons Europeus a la eliminació 
de totes les estructures de fibrociment amb amiant de 38 centres educatius de 
les illes. 
 
-En el País Vasco a través de OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud 
Laborales, van elaborar un estudi que pot portar al establiment de un Fon de 
Compensació per a persones afectades per l’amiant amb el model francès. 
 



 

Al Prat de Llobregat 
1.847 persones han estat directament exposades a l'amiant en el seus llocs de 
treball a l'empresa Jurid (posteriorment anomenada Federal Mogul) i tenen i 
tindran partícules d'amiant en els seus organismes. Encara no podem saber 
quantes d'aquestes persones patiran malalties o la mort per culpa de l'amiant.   
 
Les dades esmentades i la detecció d'amiant a zones sensibles del nostre 
municipi que suposen un perill per a la població, ens ha fet engegar la 
campanya “Amiant 0 al Prat”. 
 
El passat 29 de juny vam entrar per registre a l'Ajuntament una carta de 
l'Alternativa d'Esquerres El Prat dirigida a l'alcaldia i en la qual s'alertava de la 
presència de materials susceptibles de contenir amiant a dues llars d'infants del 
nostre municipi i es demanava una inspecció específica a totes les llars del Prat 
per detectar la presència d'amiant i la retirada immediata de tots els elements 
que continguin aquest material tan perillós en condicions de màxima seguretat i 
aprofitant el temps de vacances per poder-ho fer. 
 
Dos mesos després i a pocs dies del  començament del curs escolar, va arribar 
resposta  de l'Àrea d'urbanisme i medi ambient a la qual, entre d'altres, se'ns 
diu que “si existeix material que pugui contenir amiant, com ara uralites o 
canonades, i no són objecte de manipulació, no hi ha una obligació normativa 
de substituir aquest material.”  
 
Les organitzacions signants del manifest “Amiant 0 al Prat” ens neguem a 
acceptar que perquè no hi ha “obligació legal” els nostres infants i la població 
del Prat en general, hem de conviure amb aquest material reconegut com a 
molt perillós i la instal•lació del qual sí està prohibida ja que pot desprendre 
fibres que són altament cancerígenes en ser inhalades. 
 
Que no es manipuli l'amiant no treu que sigui perillós, tal i com s'explica al 
manifest “Amianto cero en Europa” que signa, entre moltes altres 
organitzacions, la pròpia ICV-EUiA i que diu “El hecho de estar prohibido el uso 
de amianto en la UE desde 2005, no es óbice para que siga habiendo muchos 
trabajadores expuestos al mismo (tareas de mantenimiento y reemplazo de 
sustancias con este material, por ejemplo), y que la población en general tenga 
que convivir con la mayor parte del amianto instalado que no ha sido retirado.  
 
Es un material que tiene una vida útil limitada, que está sujeto a 
manipulaciones temerarias y al desgaste meteorológico inevitable, por lo que 
se hace muy peligroso.” 
L'esmentat manifest reconeix per tant la perillositat de l'amiant, encara que no 
sigui manipulat i demana, a més del suport i reconeixement a les víctimes i 
treballadores en contacte amb l'amiant, un pla per a la seva eliminació segura.  



 

Demanem al govern municipal del Prat, amb majoria d'ICV-EUiA, que sigui 
coherent amb el manifest signat “Amianto cero en Europa” i inicii de manera 
immediata un pla contra l'amiant al Prat que ha d'incloure necessàriament les 
demandes contingudes en aquesta moció. 
 
MOCIÓ:  
 
Per l'anteriorment exposat, demanem: 
 
1. La detecció urgent de tot l'amiant del municipi i l'elaboració d'un plànol que 
identifiqui la ubicació exacta d'aquest i el seu estat.  
 
2. Un pla per a desamiantar el Prat, començant per la retirada immediata 
d'aquell ubicat a llocs especialment sensibles com les llars d'infants, escoles i 
instituts, edificis públics, etc, i d'aquell que està més deteriorat i, per tant, és 
encara més perillós. 
 
3. Que la retirada es faci en condicions de màxima seguretat i que compleixi el 
RD 396/2006 i la directiva 2009/148/CE incloent totes les prescripcions de 
seguretat i molt especialment l'aspirat i neteja posterior (i en cas dels patis 
inclogui el canvi de sorres). 
 
4. Que es doni suport a les persones afectades per l'amiant i a la lluita pel 
reconeixement i la millora de la seguretat, condicions laborals i vigilància de la 
salut dels treballadors exposats a l'amiant. 
 
5. Que, atesa la gravetat i urgència d'aquestes peticions, l'Ajuntament 
assumeixi tant les actuacions que són competència seva com aquelles que ho 
puguin ser d'altres, per tal que es duguin a terme de manera immediata i que 
alhora, si cal,  faci les exigències i reclamacions necessàries perquè des de 
totes les institucions i parts implicades es posin els recursos necessaris en la 
lluita contra l'amiant.  
 
6. Instar a les institucions supramunicipals, principalment al Govern de l’Estat 
Espanyol a crear uns Fons de Compensació per a les víctimes de l’amiant com 
el que ja tenen França, Holanda i Bèlgica i Itàlia, tal i com va recomanar la UE a 
l’any 2003.  
 
7. Comunicar aquest acord a totes les institucions públiques pertinents en 
matèries de salut pública, medi ambient i seguretat laboral de la Generalitat, de 
l'Estat Espanyol, de la Unió Europea, a la Federació de Municipis de Catalunya 
i a les representants del grup de persones proposants. 
 
 



 

 
 
 
La moció serà presentada en el ple per un company de La Plataforma de 
Afectados por el Amianto de El Prat, un/a company/a del Col•lectiu Ronda i 
un/a company/a d'Alternativa de Esquerres de El Prat.  
 
 
 
El Prat de Llobregat a 28 d'Octubre de 2015 
 
 
______________________________________________________ 

 
Sotmesa la proposta a votació: 

NO APROVADA 

A Favor: Se Puede El Prat, CDC, PP 

En contra: ICV-EUiA, PSC,  

Abstenciones: ERC, Cs, Guanyem 

 
______________________________________________________ 

 

Acta del ple: 

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=SECZI2OG&id

=4698 
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