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1- INTRODUCCIO

El perquè d’una Guia Bàsica d’Acció Sindical
sobre l’Amiant de CGT de Catalunya
L’amiant o asbest és una substància tan present a la
nostra vida com perillosa. Les esgarrifoses xifres d’aquesta
substància posen els pèls de punta. Només a tall d’exemple
en destacarem unes poques: segons l’OMS (Organització
Mundial de la Salut) cada any moriran 107.000 treballadors
i treballadores en les pròximes dècades per l’exposició laboral a l’asbest.
A l’Estat espanyol es calcula que unes 40.000 persones
han mort per aquesta causa, i que en les pròximes dècades ho faran 40.000 més. Estem doncs davant d’un veritable genocidi laboral (en paraules de l’advocat del Col·lectiu
Ronda Jaume Cortés) que s’està donant enmig d’un silenci
vergonyós.
Moltes empreses s’han fet milionàries amb la manipulació de l’asbest, a canvi de la salut dels seus treballadors
i treballadores. Fortunes de grans famílies capitalistes de
Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol estan construïdes
gràcies a la manipulació industrial de l’asbest, que ha provocat, provoca i provocarà mort i greus patologies entre la
classe treballadora.
L’Estat espanyol en va ser el gran productor d’Europa, arribant a les xifres més altes a la dècada dels 1970 i
1980, fins a la seva tardana prohibició el 2002. Malgrat el
coneixement científic i general de l’elevada perillositat de
l’asbest, milers i milers de treballadors i treballadores van
estar exposats i han generat greus patologies, i en molts
casos mortals.
Finalment, el dia 1 de gener de 2005 es va prohibir
definitivament la utilització industrial de l’amiant a tota la
Unió Europea. Però el seu ús intensiu durant tants anys, i el
fet que encara és legal la seva producció a 150 estats d’ar-
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reu del món, comporta que sigui una substància que
encara avui és present a les nostres cases, escoles, hospitals i feina, fet que ens ha d’alertar de la feina sindical
a realitzar en els centres de treball amb presència actual
de l’amiant.
Per tant, des de la CGT de Catalunya considerem
que l’exposició a l’amiant ha estat un autèntic genocidi
laboral i no podem conformar-nos amb la simple prohibició formal de producció a l’Estat des de l’any 2002, sinó
que lluitarem i lluitem per evitar noves exposicions laborals i socials, i el ple reconeixement dels treballadors/es
afectades.
Aquesta Guia Bàsica d’Acció Sindical sobre l’Amiant
de CGT de Catalunya és més vigent que mai. És només
una eina bàsica, però creiem que pot ser molt útil per
Delegats/des de Prevenció de CGT o per afiliats/des que
vulguin adquirir els coneixements bàsics en la matèria.
Per fer una feina sindical per una prevenció de riscos real
i efectiva, per recolzar els nostres companys/es afectades i per lluitar colze a colze amb les associacions socials
de víctimes de l’asbest.
La classe treballadora hem patit l’amiant a la feina,
i també a les nostres llars, escoles i hospitals. Des del
centre de treball, els barris i pobles, amb suport mutu i
mobilització, denunciarem que tantes i tantes vegades
s’han posat els beneficis milionaris d’uns pocs capitalistes per davant de la salut del conjunt de la classe treballadora.

Gener de 2015

Àlex Tisminetzky,
Secretari de Salut Laboral de CGT de Catalunya
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2-QUE ES L’AMIANT?

L’assassí silenciós i silenciat

L’amiant o asbest és una substància tan present a
la nostra vida com perillosa. Es coneix des de la prehistòria, 2.500 anys abans de la nostra era, però va ser amb
la revolució industrial que es va estendre arreu gràcies a
la seva principal característica: és altament resistent a la
calor, a la fricció i als productes químics i, alhora, té un
cost reduït i és de fàcil manipulació. I, sobretot, és pràcticament indestructible.
La característica principal de l’amiant o asbest és
que les seves fibres es descomponen amb facilitat, fins
a restar en fibres microscòpiques de dimensions molt i
molt reduïdes. Si les fibres resten unides no comporta
cap risc per la salut, però si es trenquen (o es tallen) les
fibres s’alliberen i en inhalar-se resten als pulmons o altres parts del cos, provocant greus patologies.
Per tant, la perillositat de l’amiant depèn en gran
part de l’estat de conservació dels materials i de si
aquests es manipulen o no. Els materials amb amiant
trencats, vells o deteriorats són els més perillosos.
L’amiant és conegut des de l’antiguitat, i es coneix
del seu ús a les descripcions de Marco Polo de la Xina i a
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la Finlàndia del segle III. Però la seva extensió es va donar a
partir de la revolució industrial, a través de l’explotació dels
dipòsits naturals d’amiant al Quebec, Finlàndia, els Urals i
Sud-àfrica.

2.1- Tipus d’amiant
Amb el nom d’amiant o asbest coneixem un grup de
sis minerals de forma fibrosa, incombustible i d’estructura
cristal·lina, que es classifiquen en dos grups: les serpentines
(que inclouen el crisòlit o amiant blanc) i els amfíbols (que
inclouen la crocidolita o amiant blau i l’amosita o amiant
marró).

Classificació de les varietats d’amiant, segons registre de substancies químiques del
Chemical Abstract Service (CAS)

Algunes dades d’interès:
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- A causa de l’amiant manipulat durant els darrers 50 anys, s’estendrà
una epidèmia de morts i malalties que durarà fins a 2040.
- Es calcula que encara queden sense retirar 80.450 km de canonades
amb amiant a l’Estat espanyol, i prop de 8,5 milions de tones de plaques.
- A l’Estat espanyol es calcula que unes 40.000 persones han mort per
aquesta causa, i que en les properes dècades en moriran 40.000 més.

2.2- Principals usos i
materials amb amiant
Les característiques de l’amiant l’han fet útil en múltiples usos. Es calcula que prop de 3.000 productes diferents
han estat produïts amb aquesta substància. Entre els que
són més coneguts trobem el fibrociment (tubs, dipòsits,
planxes ondulades, ...), frens, robes antiincendis, materials
d’aïllament en trens o vaixells o pintures.
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2.3- Principals sectors
productius on s’ha fet servir
Molt difícilment es podria arribar a fer un llistat
complet de tots els sectors productius on s’ha fet servir
l’amiant, a causa de la seva extensió. En tot cas, els principals han estat:
- La Construcció: és, segons tots els estudis, el sector amb més concentració d’asbest, destacant el fibrociment i les populars planxes ondulades “estil Uralita”. A
Catalunya destaquen en aquest àmbit les empreses que
han produït fibrociment i planxes ondulades com Uralita
SA de Cerdanyola del Vallès i Rocalla SA de Castelldefels.
També és alt el risc en feines de “demolició” o desmantellament, però l’exposició es pot donar en pràcticament
totes les tasques d’aquest àmbit productiu.
- Indústria de l’automòbil: on es fa servir principalment en els frens i els embragatges, encara que també
es coneix el seu ús en altres processos de producció de
l’automòbil. A Catalunya, els casos més coneguts d’exposició laboral han estat a la Jurid Ibérica del Prat de Llobregat (després Honeywell i ara Federal Mogul), Nissan
Ibérica SA de Zona Franca, o a la SEAT SA de Zona Franca
i Martorell.
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- Indústria ferroviària: sobretot ha estat utilitzat en
els materials d’aïllament, destacant a Catalunya l’empresa
Alstom SA de Santa Perpètua de Mogoda i La Maquinista i
Terrestre Marítima SA de Barcelona.
- La Indústria tèxtil: sobretot en la producció de robes
de protecció d’incendis, cordes o cables. A causa d’aquest
ús hi ha hagut fins i tot bombers afectats per portar roba
antiincendis.
- La indústria química: on es destaca el seu ús en pintures, però també ha estat utilitzat barrejat amb altres productes.
- Indústria Naval: en la reparació i desmuntatge de les
drassanes, donant-se molts casos d’exposició laboral.
-Altres sectors: la gran extensió de l’ús de l’amiant fa
impossible fer un llistat tancat dels sectors productius on
ha estat i està present. Només a tall d’exemple, podem citar
la indústria siderometal·lúrgica, l’Ensenyament (en escoles
i centres d’estudi construïts amb amiant), la Justícia (destaca darrerament el cas de les obres de retirada d’amiant al
Palau de Justícia de Barcelona) o la Sanitat (hospitals i centres de salut). Per tant, en qualsevol sector productiu es pot
donar exposició laboral a l’amiant, malgrat que en alguns
àmbits ha estat més estudiat que en altres.

Algunes dades d’interès:
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Hem de destacar que l’amiant ha estat i està present en pràcticament tots els sectors productius, i per tant, davant del dubte de si una
patologia d’un treballador o treballadora és derivada de l’amiant, és
important posar-se en contacte amb els serveis jurídics de CGT de Catalunya, sigui quin sigui l’àmbit productiu.aquesta causa, i que en les
properes dècades en moriran 40.000 més.

3-PATOLOGIES

Principals patologies
derivades de l’amiant
(REIAL DECRET 1299/2006, de 10 de novembre, pel que s’aprova el Quadre de Malalties Professionals)

Asbestosi (fibrosi pulmonar)
L’asbestosi és la patologia pulmonar crònica, progressiva i d’evolució lenta, produïda per la inhalació d’asbest o
amiant, pràcticament idèntica a la silicosi dels miners (patologia per inhalació de sílice). Les indestructibles fibres
d’amiant penetren als pulmons i a l’inflamar-lo causen la
fibrosi pulmonar (petites cicatrius al pulmó).
Aquesta patologia només pot ser causada per l’exposició a l’amiant, malgrat que els efectes són encara més greus
en persones fumadores. Pot aparèixer fins a 10 anys després de l’exposició a l’asbest.
És la patologia pulmonar derivada de l’exposició a
l’amiant més coneguda. A l’Estat espanyol ja va ser inclosa
al Quadre de Malalties Professionals de 1947 com a greu
malaltia derivada de l’exposició a l’amiant, i és coneguda
des d’estudis de principis del segle XX.
Les seves expressions clíniques són la dispnea, la tos
seca i l’opressió toràcica.
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Càncer de pulmó
És una greu patologia pulmonar, que és la causant
principal de les morts per exposició a l’amiant i que per
tant, és greu, crònica i pot ser mortal.
Pot aparèixer en persones amb asbestosi o plaques
pleurals prèvies, però no necessàriament, ja que en alguns casos es dóna sense l’aparició de cap patologia
pulmonar anterior. Apareix entre 15 i 40 anys després de
l’exposició a la substància.
Els efectes són exponencialment més greus en persones fumadores. Va ser inclosa al Quadre de Malalties
Professionals de 1978.

Mesotelioma maligne
És un greu tumor, principalment de la pleura (teixit
que cobreix els pulmons) o el peritoneu i compta amb
una altíssima i ràpida mortaldat. En una taxa elevadíssima de casos és causat per l’exposició a l’amiant, és molt
poc freqüent per altres causes, i no té cap relació amb el
tabaquisme.
Apareix 30 o 40 anys després de l’exposició a la
substància. Va ser inclòs al Quadre de Malalties Professionals de 1978. Les seves expressions clíniques són el
dolor al tòrax o a les espatlles.

Càncer de laringe
Aquest càncer inicialment no va ser reconegut a
l’Estat espanyol com a derivat de l’exposició a l’amiant.
Però diverses sentències del Tribunal Suprem van determinar el nexe causal entre l’exposició a l’asbest i el
càncer de laringe, fet pel qual va ser inclòs al Quadre de
Malalties Professionals de 2006.
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Altres patologies
Altres patologies han estat estudiades per la seva
relació amb l’exposició a l’asbest, malgrat no ser incloses
al Quadre de Malalties Professionals. Entre elles destaca
el càncer de llengua, el de ronyó o el d’esòfag, i fins i tot
el càncer d’ovaris o el de mama.
La lluita de les associacions de víctimes de l’amiant
i les reclamacions judicials han anat augmentant les patologies reconegudes com d’exposició a l’amiant, per
això no es pot descartar que en els pròxims anys aquestes malalties s’incloguin en el Quadre de Malalties Professionals.
En tot cas hem de destacar que l’amiant és un potent cancerigen que pot produir pràcticament qualsevol
càncer, ja que en inhalar-se pot passar a la sang i restar
en qualsevol part del cos.

Algunes dades d’interès:
L’amiant pot causar patologies múltiples i greus i, pràcticament,
qualsevol tipus de càncer. Novament, davant del dubte de si una patologia d’un treballador o treballadora és derivada de l’exposició laboral
a l’amiant, posa’t en contacte amb els serveis jurídics de CGT de Catalunya, per estudiar la possible relació causal entre exposició laboral a
l’asbest i la patologia.ausa, i que en les properes dècades en moriran
40.000 més.
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4-DRETS

Drets dels i les treballadores en defensa
de la seva salut per exposició a amiant
4.1 Vigilància en la salut específica per l’amiant
(articles 22 L31/1995, LPRL; 16 RD 363/2006;
RD 665/1197; 37.3 RD 39/1997)

La vigilància específica en la salut és bàsica en la prevenció de les patologies laborals per exposició a l’asbest,
amb l’objectiu de detectar el més aviat possible les malalties i poder pal·liar els seus efectes. En tot cas, hem de recordar que ha de portar-se a terme respectant el dret a la
intimitat i dignitat del i la treballadora.
La vigilància en la salut específica de l’amiant ha de ser
prèvia a l’inici de l’activitat (per a determinar l’aptitud de la
persona pel lloc de treball), i periòdica bianualment (com a
mínim cada dos anys). Ha d’anar a càrrec de l’empresa, que
ha d’abonar a més les despeses de desplaçament i ha de
comptar les hores com a treballades (art. 196 LGSS).
La vigilància en la salut específica per l’amiant ha de
realitzar-la un especialista en Medicina del Treball i la principal eina (però no l’única) és la radiografia de tòrax.
L’incompliment de l’empresa d’aquestes obligacions es
considera una infracció greu, i a més l’empresa té l’obligació
de conservar el resultat de la vigilància en la salut específica
per un termini de 40 anys, a causa de la possible afectació
dels i les treballadores en llargs terminis de temps.
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4.2 Vigilància postocupacional en la salut
específica per l’amiant
La vigilància en la salut específica ha de realitzar-se a
tots els treballadors i treballadores que han estat exposats
a l’amiant, inclosos els que ja no tenen una relació laboral
amb l’empresa, perquè ja s’han jubilat o han estat acomiadades. Si l’empresa no porta a terme aquestes revisions, ho
han de fer els Serveis de Prevenció o els metges especialistes del sistema públic de salut.
Segons determinen literalment els Protocols de la Generalitat de Catalunya, els Exàmens de salut postocupacionals per exposició a l’amiant han d’incloure:
• Història laboral
Es determinarà mitjançant la investigació d’ocupacions anteriors amb risc potencial d’exposició a l’amiant.
Si l’exposició a l’amiant no es pogués establir amb
claredat, el treballador/a haurà de demanar la “vida laboral”
(la USL podrà obtenir-la) a la Tresoreria Provincial de la Seguretat Social.
• Història clínica
Amb anamnesi basada en la fitxa de seguiment mèdic
del model del llibre de registre de dades corresponents al
reglament sobre treballs amb risc d’amiant establert al RD
396/06.1.

Periodicitat recomenada per a la radiografia simple de tòrax en treballadors i treballadores exposats a l’amiant
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• Exploració clínica específica
Haurà d’incloure inspecció, auscultació, estudi radiogràfic i estudi funcional respiratori.
Radiografia anteroposterior i lateral de tòrax avaluada segons la classificació internacional de l’OIT de 1980.
En cas d’imatges radiogràfiques dubtoses, de manca de congruència entre aquestes i l’estat funcional respiratori, o de canvis en els successius exàmens de salut,
es podrà recórrer a la pràctica d’una tomografia computada (TAC) o la tomografia computada d’alta resolució
(TACAR).
L’estudi funcional respiratori consistirà en una espirometria. En cas d’anomalies d’aquests paràmetres i
d’acord amb el criteri mèdic, es podran realitzar altres
estudis funcionals respiratoris.

Algunes dades d’interès:
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La vigilància en la salut és bàsica en la prevenció dels efectes de
l’amiant. Des de la CGT de Catalunya hem de posar especial atenció al
seu compliment real i efectiu, i denunciant tant la manca absoluta de
vigilància com els compliments de la normativa merament formals i
sense totes les proves mèdiques adequades

4.3 Formació i informació
(articles 18 i 19 L31/1995, LPRL; 13 RD 363/2006)

Els i les treballadores tenim dret a una formació
completa, apropiada, inicial, periòdica i gratuïta dels riscos per exposició laboral a l’amiant.
Alhora, tenim dret a la informació sobre les precaucions especials que porti a terme l’empresa dirigides a
reduir al mínim l’exposició laboral a l’amiant. El dret a
la informació és tant individual de cada treballador
i treballadora, com col·lectiu, a través dels Delegats
de Prevenció de CGT o les Seccions Sindicals de CGT.
Per tant, malgrat no tenir representació al Comitè
d’Empresa, ni Delegades de Prevenció, com a treballadors i treballadores, i més encara com a Secció Sindical
de CGT, tenim dret a ser informats/des individualment
dels resultats de les avaluacions ambientals del nostre
lloc de treball i de les dades de la nostra vigilància sanitària específica.

5- ACCIO SINDICAL
La problemàtica laboral de l’amiant és sindical i collectiva. Moltes vegades, desgraciadament, s’ha tractat
com una situació individual de cada treballador/a afectada i de la seva família, però des de la CGT hem de fer
una aposta per plantejar aquest àmbit com una lluita
social.
Grans famílies capitalistes catalanes i de l’Estat espanyol han tingut enormes beneficis amb l’amiant, a
costa de la salut de molts i moltes treballadores. La reparació i prevenció del dany causat per l’amiant ha de
donar-se en l’àmbit de la lluita sindical, perquè ha estat i
és una agressió al conjunt de la classe treballadora.
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La nostra acció sindical com a CGT és bàsica, tant des
de la Secció Sindical com des dels Delegats de Prevenció.
I ha d’anar encaminada en dos àmbits diferents i complementaris:
- Primer cal identificar els materials amb amiant a l’empresa, pas bàsic i fonamental per a la posterior planificació
preventiva del risc per exposició a l’asbest.
- Cal investigar fins a quin punt l’empresa ha manipulat amiant històricament i en quines condicions, tot posant
a l’abast de la plantilla tota la informació per si apareixen
alguna de les patologies derivades de l’exposició a l’asbest.
Recordem que moltes d’aquestes malalties poden aparèixer dècades després de l’exposició, fet pel qual podem trobar-nos amb companys i companyes de feina afectats amb
patologies professionals 20, 30 o 40 anys després que s’hagi deixat de treballar amb asbest a l’empresa.
- Finalment, des de la CGT hem de recolzar la lluita social de les associacions d’afectats/es per l’amiant. A Catalunya n’existeixen a Cerdanyola del Vallès, Castelldefels o el
Prat de Llobregat, entre d’altres.
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Algunes dades d’interès:
Recorda que el fet que una empresa no estigui apuntada al RERA
en cap cas demostra que no ha manipulat o manipula amiant, ja que
hi ha molts centres de treball que han treballat amb asbest sense estar
apuntats al RERA.

Inscripció en el RERA
(Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant)
Des de l’aprovació del Reglament de Treballs amb Amiant (ordre de 31/10/1984), totes les empreses que manipulen amiant han d’inscriure’s al Registre d’Empreses amb
Risc d’Amiant (RERA).
La no inscripció al RERA, tot i ser obligatòria legalment,
no ha comportat cap sanció, fet pel qual de facto el fet
d’apuntar-se en aquest registre ha sigut “voluntari” per a
les empreses, fruit novament d’unes administracions molt
laxes en el compliment de la normativa en matèria de salut
laboral.
Moltes empreses que van manipular amiant no es van
inscriure al RERA. Per tant, la inscripció en aquest Registre
demostra que aquella empresa va treballar amb amiant,
però en cap cas podem acceptar que la no inscripció vulgui dir que no es va treballar amb amiant, fet que haurà de
demostrar-se.

Què fer en cas de sospita d’existència
d’amiant a l’empresa
L’empresa té l’obligació legal de conèixer i inventariar
els materials amb amiant dins el centre de treball, així com
l’avaluació del seu risc. A més, té l’obligació legal d’informar
al conjunt de la plantilla de l’existència de materials amb
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amiant (de la seva quantitat i extensió), i de
donar tota la informació a les representants
dels i les treballadores sobre les actuacions
de l’empresa per a controlar-ne els riscos.
La realitat però, com tantes vegades en
la feina sindical, és que molt poques empreses compleixen aquesta normativa i la
dificultat de conèixer a simple vista si hi ha
amiant dificulta encara més aquesta tasca.
Pràcticament podem afirmar que en
una part important de les empreses ni els
treballadors/es ni la direcció són conscients
de l’existència d’amiant i dels riscos d’exposició que comporta.
Per tant, la primera tasca sindical de la

Algunes dades d’interès:
La principal tasca sindical de la Secció Sindical i de les Delegades de
Prevenció de CGT és identificar els materials amb amiant a l’empresa, a
través de les persones qualificades i els mitjans adequats

Secció Sindical i de les Delegades i delegats
de Prevenció de CGT és identificar els materials amb amiant a l’empresa, a través de
persones qualificades i mitjans adequats.
Un cop identificats els materials amb
amiant, i el seu estat de conservació, el risc
corresponent ha d’exigir-se la concreció de
terminis concrets per a la retirada per empreses especialitzades, i que estigui determinat dins l’Avaluació de Riscos, i que es
portin a terme les actuacions corresponents
per minimitzar al màxim els riscos d’exposició de la plantilla.
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Què fer si es donen Malalties
Professionals per amiant a l’empresa
Des de l’àmbit sindical, com a Secció Sindical o Delegades de Prevenció de la CGT, hem de denunciar a la
Inspecció de Treball la possible exposició actual a l’amiant i l’existència de patologies professionals per exposicions històriques. L’existència d’Informes d’Inspecció
de Treball permetrà pressionar l’empresa per a que compleixi les seves obligacions legals, i alhora facilitarà les
demandes judicials dels treballadors/es afectades o dels
seus familiars.
Alhora, tots els i les treballadores afectades han
d’estar inscrits al Registre de Treballadors Exposats de la
Generalitat de Catalunya, fet que els permetrà un seguiment mèdic especialitzat per part de la Unitat de Salut
Laboral (USL) territorial que els correspongui.
Finalment, hem de recordar la necessitat de posar-se en contacte amb els serveis jurídics de la CGT, atenent a la complexitat de les accions legals.

Propostes d’actuació sindical des
de la CGT al centre de treball
La nostra actuació sindical ha d’anar encaminada
tant a prevenir l’exposició laboral a l’amiant, com a exigir
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el reconeixement i seguiment mèdic i jurídic als treballadors/es afectades.
Com a esquema de treball sindical us proposem les següents actuacions, tot i haver d’adaptar-se a cada sector i
empresa:
1- Realitzar un inventari dels materials amb amiant a
l’empresa, a través de professionals qualificats, i a càrrec de
l’empresa.
2- Un cop coneguda l’existència d’amiant a l’empresa,
reclamar la seva retirada per empreses especialitzades.
3- En tot cas, adoptar mesures preventives adequades
mentre no es retiri l’asbest.
4- Fer un seguiment de la vigilància en la salut específica realitzada per l’empresa i també la postocupacional
si es fa des dels serveis públics de salut o la Unitat de Salut
Laboral.
5- Recolzar les reclamacions de reconeixement de la
Malaltia Professional dels i les afectades davant dels organismes públics i jutjats.
6- Reclamar la inclusió de les empreses en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) en cas de manipulació d’amiant.
7- Aplicar aquestes actuacions en el dia a dia sindical i,
sobretot, en la negociació col·lectiva.
8- Sol·licitar en els centres de treball la millora de la vigilància postocupacionals de la salut per als i les treballadores de l’amiant en actiu, millorar l’actual protocol substituint les radiografies pel TAC, prova molt més fidedigna que
les radiografies.
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6- ACCIO JUDICIAL

Acció judicial del i la
treballadora afectada
En cas de donar-se una Malaltia Professional per exposició a l’amiant des de la Secció Sindical de CGT podem i
hem de donar eines i suport jurídic al treballador o treballadora afectada.
Primerament, donada la complexitat del procediment
legal, la normativa i la jurisprudència dels Jutjats i Tribunals,
hem de posar-nos en contacte amb l’assessoria jurídica de
CGT.
En tot cas, com a Delegades de Prevenció o com a
membres de la Secció Sindical de CGT és important conèixer bàsicament els procediments judicials, per tal de poder
assessorar en un primer moment al treballador/a afectada
o els seus familiars i poder fer un acompanyament sindical i
legal durant tot el procés, tenint en compte a més que hem
de comprendre el difícil moment personal que una notícia
d’aquest tipus comporta en l’afectat i en la seva família, i
que fa encara més necessari el recolzament del sindicat.

Reconeixement de la contingència
de Malaltia Professional

(article 116 LGSS i Quadre de Malalties Professionals)

El primer pas que ha de portar a terme el treballador/a
afectada per una Malaltia Professional derivada d’exposició
laboral a l’amiant és demanar a l’INSS (Institut Nacional de la
Seguretat Social) que totes les prestacions de la Seguretat
Social es declarin derivades de Malaltia Professional. Principalment, les prestacions a reclamar pel canvi de contingència a Malaltia Professional són:
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- Baixes mèdiques
- Incapacitats Permanents: Total, Absoluta
o Gran Invalidesa
- Viduïtats o Orfeneses
Aquest pas és fonamental, doncs en base a la declaració que les prestacions de la Seguretat Social són derivades de Malaltia Professional tenim un reconeixement
de l’existència de la patologia derivada de l’amiant i, per
tant, podem portar a terme totes les accions sindicals i
judicials corresponents de responsabilitat de l’empresa.
També ens donarà arguments legals per fer feina sindical
de denúncia de l’existència d’afectats a l’empresa.
Hem de tenir clar que el simple reconeixement de
la contingència de Malaltia Professional fa augmentar les
quanties de les prestacions, i en el cas de les viduïtats i
orfeneses, dóna dret a unes indemnitzacions addicionals.

Recàrrec per manca de mesures de seguretat
(article 123 LGSS)

Un cop reconegudes les prestacions derivades de la
Seguretat Social com a derivades de Malaltia Professional, s’ha de sol·licitar la imposició a l’empresa d’un Recàrrec per Manca de Mesures de Seguretat (art. 123 LGSS),
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que suposaria, en cas d’aprovar-se, un augment de totes
les prestacions derivades de Malaltia Professional d’entre
el 30% i el 50%.
La sol·licitud es realitza a l’INSS (Institut Nacional de
la Seguretat Social) i a la Inspecció de Treball, que és la
que ha de realitzar un informe on determini si la Malaltia
Professional ha estat causada o no per una manca de mesures de seguretat per part de l’empresa.
Finalment, la Inspecció de Treball en el seu informe
proposa (o no) el Recàrrec, que és imposat per resolució
de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social). El Recàrrec és abonat sempre per l’empresa, i el treballador/a
no el percep fins que l’INSS no ho hagi embargat a l’empresa infractora.

Danys i perjudicis
Finalment, el treballador/a afectada o la seva família poden reclamar a l’empresa pels danys i perjudicis
derivats de la Malaltia Professional, si aquesta ha estat
causada per la manca de mesures de seguretat de l’empresa. Aquesta acció pot ser portada a terme tant pel
treballador/a afectat/da com pels seus familiars.
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7- SALUT PUBLICA

Amiant encara instal·lat.
Un perill per a la salut pública
Com ja hem recalcat anteriorment, està prohibit a
l’Estat espanyol la importació i consum de l’amiant des
de 2002. Això no evitarà que a causa de l’amiant manipulat durant els darrers 50 anys, s’estengui una epidèmia de
morts i malalties que durarà fins l’any 2040. I tampoc evitarà que les moltes tones d’amiant ja instal·lat en canonades,
plaques de fibrociment, aïllaments, parets, vaixells, etc. no
constitueixin encara avui en dia un perill.
Del total d’amiant importat a l’Estat espanyol, 2,6 milions de tones en tot el segle XX (i fins a 2002), aproximadament el 77% s’ha dedicat a produir fibrociment (amiant
amb ciment). Aquest s’ha destinat principalment a fabricar
tubs i canonades i plaques llises o ondades (les populars
“uralites”). La situació actual és que de tot el que s’ha anat
instal·lant encara queden sense retirar 80.450 km de canonades de diferents diàmetres amb amiant i prop de 8,5 milions de tones de plaques. Aquestes dades les podeu observar al següent quadre:
Fibrociment a Total instal·lades
l'Estat
espa- (segle XX)
nyol
Tubs
370.000 kilòmetres

Encara resten per %
retirar

Plaques

8.500.000 tones
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17.600.000 tones

80.450 kilòmetres 24.3
50

Fins a data d’avui, la desinstal·lació de la major part de
l’amiant ni s’ha realitzat en condicions ni els residus resultants estan en abocadors especials controlats per a substàncies perilloses.

Qui està exposat a partir d’ara a l’amiant?
La gent a les seves cases que, desconeixent la perillositat del mineral el manipula, retira, talla, etc., sense cap protecció i, posteriorment, el diposita en contenidors comuns i
va a parar a abocadors incontrolats.
També hi ha una exposició dels i les treballadores que
fan tasques de manteniment, demolicions, substitucions i
desamiantat. Especialment, els dedicats a manipulació de
canonades de proveïment, sanejament i reg, les persones
que treballen al sector de la construcció en rehabilitacions
i demolicions i el personal de manteniment de vaixells, ferrocarrils, etc.
Finalment, els veïns que estan exposats a totes aquestes obres amb amiant sense les mesures de seguretat pertinents.
Calen unes mesures molt estrictes per a la
manipulació i retirada de l’amiant instal·lat.
El desamiantat segur.
Sabent la perillositat de l’amiant, tant des de la Unió
Europea com des de l’Estat espanyol s’han aprovat legislacions molt exigents respecte a la seguretat per a les empreses i pels treballadors i treballadores que es dediquen
professionalment a aquesta tasca. Concretament, ens referim al Reial decret 396/2006 i a la Directiva 2009/148/ CE
del Parlament Europeu i del Consell Europeu.
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Les mesures principals obliguen respecte als següents àmbits d’actuació:
A) En relació amb les empreses que treballen amb
amiant han de:
- Estar inscrites en un registre especial anomenat
RERA, que les autoritza per a aquest tipus de treball. Cap
empresa pot realitzar-ho sense previ permís.
- Cal donar cursos de formació específics en la matèria a les seves treballadores i treballadors.
- És imprescindible realitzar un pla de treball integral abans de procedir a executar aquest tipus de treballs.
Senyalització

B) En relació a l’execució dels treballs, les prescripcions són les següents:

Equips apropiats

Aïllament de la zona
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Manipulació en mullat

Retirada dels materials

Encapsulament
dels residus

Neteja de la zona
amb aspiradors

Transport a un abocador
controlat específic

Al finalitzar, els i les treballadores s’han de treure la
roba en un lloc apropiat
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8- CONCLUSIO
Com hem pogut veure en aquesta GUIA BÀSICA
D’ACCIÓ SINDICAL SOBRE L’AMIANT de CGT de Catalunya
ens trobem davant d’un problema de gran envergadura.
L’amiant o asbest ha causat, causa i desgraciadament
encara causarà molt patiment, greus patologies i milers de
morts entre la classe treballadora.
Des de la perspectiva sindical, l’amiant marcarà tràgicament la nostra actuació als centres de treball en els propers anys. Primerament, lluitant pel reconeixement de tots
i totes les treballadores afectades per l’exposició laboral durant les dècades que l’Estat espanyol va ser el principal productor de la Unió Europea. Aquest combat s’està duent tant
en empreses catalanes que encara existeixen (com Federal
Mogul, Alstom, SEAT,...) com també en empreses ja desaparegudes, com Rocalla de Castelldefels.
Alhora, l’amiant és i serà també un repte sindical en
aquells (desgraciadament molts) centres de treball on encara hi ha amiant instal·lat, com ens hem trobat darrerament en les obres de retirada d’asbest al Palau de Justícia
de Barcelona o en centres d’ensenyament i hospitals arreu
del territori. En aquestes situacions, des de les Seccions Sindicals, treballem per a que la retirada de l’amiant, per molt
costosa que sigui per les empreses, es faci sense posar en
perill la salut dels i les treballadores.
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Per tant, des de la CGT de Catalunya fem una crida
a la sensibilització social i sindical sobre els efectes de
l’amiant, fent visible el que s’ha volgut amagar durant
tantes dècades. La nostra lluita s’encamina a donar tot
el suport als i les treballadores afectades i a les seves
famílies, i a reclamar l’estricte compliment de la normativa en la retirada i manipulació de l’amiant que encara
resta a molts centres de treball.
Aquesta Guia Bàsica és només un petit pas, però
entenem que és important, per donar eines en aquesta
lluita a les empreses i als barris i municipis.
L’experiència ens ha ensenyat als i les treballadores
que només lluitant tenim futur, i que l’individualisme
i l’apatia només ens porta a la misèria col·lectiva. I en
una matèria tant sensible com la salut laboral, només
trencant el silenci, sortint al carrer i mobilitzant-nos
aconseguirem que els beneficis d’uns pocs capitalistes
no s’imposin a la nostra Salut.
FORMEM-NOS PER LLUITAR!
O ELS SEUS BENEFICIS O LA NOSTRA SALUT!
Secretariat Permanent de CGT de Catalunya
Gener de 2015
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