
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ PODEM EN 

RELACIÓ A LES CANALITZACIONS D’AIGUA POTABLE 

 
Algunes dades sobre l'amiant: 

L’amiant és una fibra natural que, per les seves característiques tecnològiques excepcionals, s’ha 

utilitzat en múltiples aplicacions d’àmbits tan diversos com la construcció, indústria i productes 

de gran consum. Cal destacar el fet que es tractava d’un material que aportava moltes 

prestacions a un preu molt assequible. 

Quan parlem de fibres d’amiant estem designant un conjunt de milers de fibretes elementals 
sòlidament unides en forma de feixos o agregats de fibres de diferents longituds i diàmetres. 
D’un feix d’un mil·límetre de diàmetre d’amiant en poder sortir unes 50.000 fibres respirables. 
Per la petita dimensió i la forma romanen en l’aire com núvols invisibles durant llargs períodes 
de temps, i poden ser transportades per corrents d’aire fins a distàncies considerables.  

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: empresaris/es, 
treballador/es socialment responsables i tècnicament solvents. 

D’altra banda, el risc provocat per l’amiant no és únicament una qüestió mediambiental, també 
ha generat un problema de salut laboral pels treballadors i treballadores que van intervenir en 
processos industrials on s’utilitzava amiant i que van patir una exposició activa i inadvertida amb 
greus riscos de malalties professionals. Les estadístiques de l’OMS estimen que cada any es 
registren, solament a l’UE, entre 20.000 i 30.000 nous diagnòstics de malalties relacionades amb 
l’amiant i que més de 300.000 persones (40.000 a Espanya) moriran de mesotelioma pleural 
d’aquí al 2030. L’any 2003 l’UE va recomanar als països membres la creació d’un fons de 
compensació que evitessin els processos judicials que aquesta problemàtica comporta i que els 
recursos d’aquest fons haurien de provenir de les empreses implicades a cada Estat. 

Aquest 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 i 

treballadores, sinó també per les seves famílies i per persones habitants en entorns exposades 

a aquest material.  

 

A Premià de Mar la situació general de la xarxa de canonades d’aigua potable es la següent: 

 



 
A principis de l’any 2017 la xarxa d’aigua disposava encara d’un 57% de fibrociment. 

 

Considerant que més del 50% de les canonades d'aigua de Premià de Mar són del material 
anomenat  FIBRO CIMENT, amb alt contingut en fibres d'AMIANT i que està demostrat que són 
altament perjudicials per a la salut, sobretot en les partícules volàtils, fins al punt que al 
Parlament de Catalunya s'han creat dues comissions, una tècnica i una altra política per a la 
ERRADICACIÓ de l'AMIANT a Catalunya. 

Que l’Ajuntament de Premià de Mar fa anys que va externalitzar la concessió d'aigües a 
l'empresa SOREA, que com a ent que manipula aquestes fibres quan fa canvis o reparacions en 
canonades, està obligada a inscriure’s en l'ERRA (REGISTRE D'EMPRESES AMB EL RISC 
D'AMIANT). I que ha de seguir un protocol molt estricte per a la manipulació de les canonades 
esmentades, quan per trencament o canvi son manipulades, atenent dos criteris, el de Salut 
Ambiental i el de Salut Laboral i que cada actuació ha d'estar perfectament organitzada i 
protocol·litzada. (Si bé  moltes vegades quan les actuacions son d'urgència l'empresa compta 
fins a dos mesos per a presentar els informes d'actuació, sense que això li eximeixi d'aplicar els 
protocols abans esmentats). 

I tenint en compte que en els treballs que es duen a terme en el nostre municipi no hem 
observat, que es complissin aquests criteris. 

Considerant també, que aquesta empresa està obligada a fer controls periòdics de la potabilitat 
de l'aigua, però en aquests controls, no s'inclou la presència de fibra, per no ser obligatori. 

Desprès d’haver considerat els elements exposats anteriorment, el Grup Municipal de Premià 
en Comú Podem - En Comú Guanyem proposa els següents: 

ACORDS 

1. Reclamem els corresponents informes de compliment dels protocols abans mencionats 
per part de l’empresa Sorea en els darrers 5 anys. 



 
2. Requerir a SOREA que informi als tècnics de l'ajuntament de totes les actuacions que es 

duguin a terme amb la certificació dels plans d'actuació puntuals, així com de 
l'emmagatzematge dels residus, donat la seva perillositat. 

3. Que la retirada es faci en condicions de màxima seguretat i que compleixi el RD 
396/2006 (https://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13961-13974.pdf) i la 
directiva 2009/148/CE (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0148) incloent-hi totes les prescripcions de 
seguretat i molt especialment l'aspirat i neteja posterior (i en cas dels patis inclogui el 
canvi de sorres). 

4. Exigir-li a SOREA una analítica, realitzada per laboratoris independents, sobre la 
quantitat de partícules d'AMIANT presents en l'aigua del nostre municipi, així com la 
seva perillositat per a la salut dels ciutadans. 

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, 
participin amb els recursos necessaris en la lluita contra l'amiant.  

6. Fer una campanya d’informació i sensibilització sobre els riscos de l’amiant, 
especialment adreçada a les comunitats, indústries i propietats particulars on es 
detectin instal·lacions que continguin aquest material. 

 

 

Premià de Mar, febrer de 2021 

Elena Martín Díaz 

Portaveu del grup municipal de Premià en Comú Podem 
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