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Títol de l’acord: 
 
MOCIÓ AMIANT ZERO A PRATS DE LLUÇANÈS RAP PRATS  
 
Text de l’acord: 
 

MOCIÓ AMIANT ZERO A PRATS DE LLUÇANÈS RAP PRATS 
 

L’amiant és una substància confirmada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com 
a  carcinògena del primer grup en humans, és a dir, que pot produir càncer amb 
independència de la quantitat i el temps en què s’està exposat. Segons aquesta institució, 
al món es  produeixen 112.000 morts a l’any per malalties derivades d’aquest component. 
Malgrat que la prohibició europea va entrar en vigor en 2005, cada any a la UE es 
registren entre 20.000 i  30.000 casos de malalties relacionades amb l’amiant i s’estima 
que més de 300.000 ciutadans  moriran de mesotelioma d’aquí a 2030.   
 
És un problema gravíssim per a la salut. Les malalties derivades de  l’exposició a aquest 
material són, entre altres, el càncer de pulmó, l’asbestosi i el mesotelioma  pleural o 
peritoneal, a més de tenir possibles relacions amb altres patologies i neoplàsies com 
carcinomes gastrointestinals o de laringe o càncer de ronyó, ovari i mama. Recents  
investigacions han descobert que una exposició molt baixa i un llarguíssim període de 
latència  poden desembocar en aquestes i altres malalties.   
 
Malgrat això, l’amiant encara és ben present a Prats de Lluçanès. Va ser utilitzat com a  
material per a l’elaboració de dipòsits, canalitzacions i canonades, sostres i cobertes 
ondulades (conegut popularment com a Uralita) i també com aïllants, terres, juntes de 
connexió i altres. La seva utilització principal ha estat en la construcció i la indústria. 
També és present l'amiant residual en carreteres i vials, habitatges, edificis públics i 
privats. Gran part de les construccions realitzades amb anterioritat a l’any 2000 compten 
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amb l’amiant com a material constructiu.  
 
La utilització de l’amiant o fibrociment està prohibida a Espanya des de 2002. Actualment, 
més de 2 milions de tones d’amiant instal·lat segueixen estant presents a tot tipus 
d’edificacions, construccions i espais.  
 
El Parlament Europeu ha aprovat una directiva on s’exigeix en l’horitzó de 2032 la 
retirada de forma segura, controlada i per part d’empreses  especialitzades, de la totalitat 
de l’amiant present als diferents espais i construccions.   
 
Aquesta normativa obliga a les administracions a l’elaboració de programes calendaritzats 
i dotats de suficients recursos que garanteixin un progressiu desamiantat integral dels 
nostres pobles, fins a una eliminació total.   
 
ACORDS. 
 
Primer - Fer un inventari de tots els equipaments, espais i  edificacions públiques 
municipals amb presència d’amiant o fibrociment que hi ha a Prats de Lluçanès. Podria 
tenir un format de cens o mapa per a la localització i registre d’aquests indrets, que  
permeti identificar i quantificar la seva presència.   
 
Segon - Avaluar la implementació d’un programa calendaritzat i suficientment dotat  
econòmicament , amb el concurs i la col·laboració d’altres Administracions Públiques, per 
a la  progressiva retirada de l’amiant o fibrociment present al poble fins a arribar, en 
l’horitzó de 2032, a la seva desaparició completa, tal com  assenyala l’objectiu fixat a 
aquest efecte per la corresponent normativa europea.   
   
Tercer - Avaluar, amb la implicació d’altres Administracions públiques, la posta en marxa 
d’un  programa d’ajuts a les comunitats privades de propietaris d’habitatges.  
 
Quart - Instar les autoritats sanitàries a sistematitzar els controls i les revisions mèdiques  
periòdiques necessàries de totes aquelles persones que hagin manipulat el fibrociment 
per raó  de la seva ocupació tot garantint el compliment rigorós del programa de revisions 
mèdiques  post ocupacionals del conjunt de treballadores i treballadors exposats a 
l’amiant tot emprant  els mitjans i mètodes més eficaços.   
 
Cinquè - Col·laborar en l’impuls de la investigació i la recerca mèdica vinculada a les  
malalties relacionades amb el contacte i la manipulació del fibrociment i l’amiant com ara  
l’asbestosi o el càncer de pleura o pulmó i el mesotelioma.   
 
Sisè - Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat a treballar perquè les 
mútues de  treball i altres entitats implicades adoptin un enfocament comú pel que fa al 
reconeixement i  indemnització per a les malalties professionals relacionades amb 
l’amiant, tot simplificant i  facilitant els procediments.   
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Setè - Col·laborar amb agents socials per tal de garantir un servei d’assessorament 
professional adient, atenció,  informació i suport als membres dels diversos grups de 
víctimes de l’amiant.   
 
Vuitè - Promoure campanyes  informatives entorn dels riscos per a la salut i el maneig de 
l’amiant, i el reconeixement de les  malalties relacionades amb l’amiant , així com la 
informació i el suport a les víctimes de  malalties relacionades amb l’amiant.  Seguir 
instant accions de suport administratiu des de l’ajuntament, assessorament i 
acompanyament a les persones que vulguin desfer-se d’ amiant. 
 
Novè - Comunicar aquests acords a totes les institucions públiques pertinents en matèria 
de  salut pública, medi ambient i seguretat laboral de la Generalitat de Catalunya, de 
l’Estat i de la  Unió Europea, a la FMC i l’ACM i als representants locals dels col·lectius 
afectats. 
 
 
Jordi Bruch Franch 
Alcalde 
 
Document signat digitalment  
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