AJUNTAMENT DE BERGA

MOCIÓ QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PRESENTA A FI QUE SIGUI SOTMESA A
TRACTAMENT DEL PLE DE LA COPORACIÓ

PROCEDIMENT
[EXP.DATGEN.NUL]
PRP2016/1341

MOCIÓ DEL CIU PER UN CENS D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AMB RISC D'AMIANT
Interessat: RAMON MINOVES PUJOL
MOTIVACIÓ
L’amiant és una fibra mineral que s’ha utilitzat moltes cultures des de els inicis dels temps.
Generalment, l’associem a productes de construccions que poden resultar perillosos o/a
alguna malaltia pulmonar.
Es coneix amb aquest terme, “amiant”, a una família de minerals metamòrfics i fibrosos,
constituïda per silicats complexos de ferro, alumini i magnesi, principalment.
L’amiant és una fibra natural que, per les seves característiques tecnològiques
excepcionals, com la seva ininflamabilitat, bona resistència tèrmica i mecànica, bona
resistència als àcids i àlcalis, resistència al pas de l’electricitat i als microorganismes s’ha
utilitzat en múltiples aplicacions d’àmbits tan diversos com amb construccions, industria i
productes de gran consum.
Cal destacar que es tractava d’un material que aportava moltes prestacions a un preu molt
assequible.
L’any 2001, l’amiant va ser prohibit (ús, comercialització i distribució) a l’Estat Espanyol.
Entre els anys 1930 i el 2001, milions de tones d’amiant van ser importades. L’ús de
l’amiant es va estendre per molts sectors però principalment en el sector de la construcció.
Dins d’aquest sector, l’amiant - ciment o fibrociment, en forma de plaques planes i
ondulades per cobertes i parets pluvials, dipòsits i canalitzacions i baixants d’aigua,
sortides de fum, aerocondutors d’aire, jardineres, etc.
Milions de tones d’amiant en pols varen ser importades bona part d’aquest elements són
visibles als nostres ulls però també és cert que tenim molt d’amiant-ciment ocult, invisible.
Cal primer de tot identificar-lo, saber on es troba.
Si important és la seva identificació, igual d’important és avaluar el seu estat de
degradació. No és perillós sinó es degrada. És perillós si és manipulat per persones no
expertes i protegides convenientment. Cal detectar-lo, localitzar-lo i avaluar el seu estat
físic de conservació o de risc. I fer un pla de retirada i substitució per altres materials més
idonis i segurs.
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Aquesta tasca a desenvolupar requereix de persones tècnicament capacitades, formades.
L’activitat d’identificació i avaluació d’amiant en els edificis i instal·lacions és d’una gran
importància.
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És competència i responsabilitat de la propietat de l’edifici i/o instal·lació saber on té i com
està aquest material. Cal fer revisions periòdiques, si és el cas, per mantenir-lo en bon
estat, fins a la seva retirada final.
Cal recordar que qualsevol intervenció sobre l’amiant en els nostres edificis o instal·lacions
públiques o privades, és una activitat reservada a persones i empreses socialment
responsables i tècnicament solvents.
Tots i cadascun dels processos que intervenen fins que l’amiant a estat dipositat en
l’abocador homologat, ha d’esser executats amb professionalitat, rigor i respecte també a
tercers.
És una qüestió de salut pública i mediambiental aquest residus han de ser gestionats amb
una màxima precaució i professionalitat fins a ser dipositats en el seu lloc confinament
definitiu.
DISPOSICIÓ
És per això que el grup municipal de Convergència a Berga proposa al ple de la corporació
els següents acords:
Primer.- Crear una comissió multinivell interdisciplinari per a impulsar un cens d’edificis
públics municipals de Berga amb amiant (fibrociment). Així com estudiar amb quina
situació i estat es troba aquest amiant als edificis públics municipals de Berga i en les
diferents instal·lacions municipals.
Segon.- Demanar col·laboració tècnica a la Generalitat de Catalunya i/o a la Diputació de
Barcelona per a l’elaboració d’un cens d’edificis municipals amb risc d’amiant i potenciar la
formació del personal tècnic municipal. Especialment per a la localització, identificació i
avaluació de l’amiant visible i ocult ubicat en els nostres edificis i instal·lacions de pública
concurrència.
Tercer.- Donar compte de l’aprovació d’aquest moció a la Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Berguedà, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
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Berga, 6 de Novembre de 2016.
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