1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7988 - 24.10.2019
CVE-DOGC-A-19296009-2019

DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ACORD GOV/149/2019, de 22 d'octubre, pel qual es crea la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a
Catalunya i per a l'impuls d'un Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya.
La problemàtica al voltant de l'amiant, i els seus efectes sobre la salut, ve de lluny, ja que per una banda és un
agent químic que ha estat àmpliament utilitzat degut a les seves interessants propietats per a la indústria i la
construcció, però per altra banda, l'exposició a fibres d'amiant, es pot associar a greus efectes per a la salut.
L'ús, producció i comercialització de materials amb amiant es va prohibir l'any 2001, però l'ús dels que ja
estaven instal·lats o en servei està permès fins a la seva eliminació o el final de la seva vida útil. Actualment
no hi ha, per tant, una obligació legal de retirar els materials amb amiant instal·lats si no s'ha arribat al fi de la
seva vida útil. Cal tenir present que el període de vida útil dels materials amb amiant no finalitza exclusivament
quan perd les seves característiques funcionals, sinó just abans de suposar un risc per a la salut de les
persones, per l'alliberament de les fibres contingudes als materials amb amiant.
S'estima que a Catalunya l'amiant encara instal·lat suposa més de 4 milions de tones de fibrociment i entre
unes 6 i 30 mil tones de projectats i calorifugats, entre d'altres materials. Una gran part d'aquests materials es
va instal·lar entre mitjans dels anys 60 i finals dels anys 80, i per tant, ha arribat o està arribant al final de la
seva vida útil.
La Resolució del Parlament Europeu, de 14 de març de 2013, sobre els riscos per a la salut en el lloc de treball
relacionats amb l'amiant i perspectives d'eliminació de tot l'amiant existent (2012/2065), insta a realitzar una
avaluació d'impacte i una anàlisi de costos i beneficis per tal d'avançar en l'eliminació segura de l'amiant
d'edificis i instal·lacions i arribar a la fita final d'erradicació de l'amiant. En concret, el Dictamen del Comitè
Econòmic i Social Europeu de l'any 2015 sobre erradicar l'amiant a la Unió Europea, estableix entre les seves
conclusions l'objectiu d'erradicar tot l'amiant a finals de 2032.
És cert que històricament l'àmbit laboral és on s'ha treballat més, des de la vessant preventiva, i s'ha avançat
molt en la millora dels procediments de treball i la gestió dels materials amb contingut d'amiant. Malgrat això,
la presència de materials amb amiant representa un dels principals problemes de salut pública i mediambiental
que afronta el país i per això requereix un tractament integral per part de tots els actors implicats, incloent-hi
les administracions públiques.
El món del treball ha estat un espai on s'han reproduït conflictes i on han aparegut plataformes i reclamacions
sindicals arran de les dificultats d'acreditar l'etiologia laboral de les patologies patides per les persones
treballadores. Igualment és el context on s'ha desenvolupat un marc normatiu i uns procediments de treball
per a la protecció dels treballadors i les treballadores i de terceres persones. Sabem que una de les
conseqüències d'aquesta exposició laboral a les empreses són els efectes sobre la salut dels treballadors i
treballadores però cal tenir present que l'amiant és també una qüestió de contaminació ambiental i de salut
pública.
És per això que es proposa crear un espai de treball intederdepartamental que elabori un pla de priorització de
les línies de treball, amb l'objectiu de fixar a mig termini un pla de treball per a l'eliminació de la presència
d'amiant a Catalunya i dels efectes sobre les persones.
Les accions a desenvolupar per aquesta Comissió i els objectius que persegueix han d'estar alineats amb la
normativa europea que promou l'eliminació segura de l'amiant; així com amb les propostes recollides a
l'informe sobre l'exposició laboral a fibres d'amiant a Catalunya, de desembre de 2018, elaborat de forma
concertada per la Generalitat de Catalunya i els agents socials membres de la Comissió de Seguretat i Salut
Laboral del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
L'article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que el Govern pot crear comissions
interdepartamentals amb la finalitat d'examinar i coordinar assumptes d'àmbit concret i específic que afectin
diversos departaments, i que la norma de creació n'ha de fixar la composició, la presidència, les funcions, la
durada i les normes de funcionament.
Vist el que s'ha exposat, a proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, de la consellera de la
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Presidència, del conseller d'Educació, de la consellera de Salut, del conseller de Territori i Sostenibilitat, i de la
consellera d'Empresa i Coneixement, el Govern

Acorda:

1. Crear la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya, adscrita al Departament de la Presidència, com
a òrgan que coordina l'acció de govern en aquesta matèria.
1.1 . La Comissió té les funcions següents:
a) Avaluar la situació actual de l'amiant a Catalunya.
b) Identificar els principals agents implicats, tant públics com privats, i les seves competències envers l'amiant.
c) Establir els mecanismes de cooperació i coordinació entre aquests agents.
d) Impulsar i fer el seguiment i control de les actuacions a realitzar per la Comissió tècnica DESAMIANT-CAT.
e) Impulsar i proposar al Govern per a la seva aprovació el Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a
Catalunya.
1.2 La Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya té la composició següent:
a) La presidència, que és exercida per la persona titular de la secretaria general del Departament de la
Presidència, o persona en qui delegui, amb rang mínim de secretari o secretària sectorial.
b) La vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la secretaria general del Departament de Salut,
o persona en qui delegui, amb rang mínim de secretari o secretària sectorial
c) Les vocalies, que són exercides per les persones relacionades seguidament, i designades pel titular del
departament respectiu:
- Una persona en representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb rang mínim de
director o directora general.
- Una persona en representació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb rang mínim
de director o directora general.
- Una persona en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb rang mínim de director o
directora general.
- Una persona en representació del Departament d'Empresa i Coneixement, amb rang mínim de director o
directora general.
- Una persona en representació del Departament d'Educació, amb rang mínim de director o directora general.
- Una persona en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
- Una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
d) La Secretaria, l'ocupa una persona designada pel titular del Departament de la Presidència. L'exercici
d'aquestes funcions no comporta la creació ni l'ocupació de cap lloc de treball específic o òrgan actiu.
1.3. La Presidència de la Comissió, d'acord amb els assumptes a tractar, pot convidar a les sessions
representants d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat i persones externes que, a títol
individual o com a representants d'un grup, entitat o organització, per la seva especialitat, coneixements o
funcions que desenvolupen, hi poden participar amb veu però sense vot.
1.4 La Comissió s'ha de constituir en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la publicació d'aquest
Acord.
1.5 La Comissió s'ha de convocar trimestralment en sessió ordinària. Sens perjudici d'això, es pot convocar en
sessió extraordinària a instància de la Presidència, a iniciativa pròpia o a proposta de la majoria dels seus
membres.
1.6 La Comissió funciona en plenari, tot i que es poden crear grups de treball, per a l'estudi i l'anàlisi de temes
específics.
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2. Crear la Comissió tècnica DESAMIANT-CAT, on participaran, a més dels departaments de l'Administració de
la Generalitat implicats, totes les administracions de Catalunya i agents que la Comissió per a l'erradicació de
l'amiant a Catalunya determini i que tinguin competències o interessos afectats.
2.1 Aquesta Comissió tècnica s'adscriu a la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya, i té com a
objectius principals l'elaboració del Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya i la coordinació de
les actuacions entre els diferents agents implicats, així com donar el suport tècnic a la Comissió.
2.2. La Comissió Tècnica DESAMIANT-CAT ha d'elaborar i presentar a la Comissió les propostes de mesures
adreçades a la consecució de les funcions assignades.

3. L'assistència a les sessions de la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya, a la Comissió Tècnica
DESAMIANT-CAT, i als grups de treball vinculats que es puguin crear en aquest àmbit, no genera cap dret
econòmic en concepte d'indemnitzacions o de dietes per drets d'assistència a cap dels seus membres.

4. En tot allò que no preveu aquest Acord per al funcionament de la Comissió, és d'aplicació supletòria la
normativa general reguladora dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

5. Aquesta Comissió té caràcter temporal i es dissoldrà quan s'assoleixi el resultat que ha originat la seva
creació.

6. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 d'octubre de 2019

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

(19.296.009)
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