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ANTECEDENTS 

 1995. L’Institut de Recerca Epidemiològica i Clínica (IREC) del 
Consorci Sanitari de Mataró va fer l’estudi Determinació de las 
concentracions mediambientals de fibres d’amiant al municipi de 
Cerdanyola del Vallès.   

 1997. L’Ajuntament va demanar a la Diputació de Barcelona, un 
informe sobre la presència de residus de fibrociment en el terme 
municipal. En va aparèixer al camí de Can Catà, plaça d’Adam i Eva, 
carrer del riu Sec i alguns carrers al voltant de la fabrica Uralita 

 2004 es va signar un acord amb l’empresa Uralita per la que l’empresa 
es comprometia a aportar 300.000€  pel projecte de restauració del 
camí de Can Catà.



2005. Es va redactar un Pla de gestió de l’amiant al municipi que 
establia quins havien de ser els passos a seguir: 

1.Necessitat d’informació a la població sobre els riscos i normes de 
manipulació dels materials amb amiant. 
2.Adaptació de la deixalleria per a la recollida de l’amiant. 
3.Establiment d’un servei de retirada d’amiant en petites quantitats a 
particulars.  
4.Gestió de la recollida de residus que contenen amiant abandonats a 
l’espai públic.  
5.Diagnosi de la situació del fibrociment instal·lat al municipi. Fer 
inventari i diagnosi en escoles i edificis públics.  



2006. Es va signar un conveni amb l’ARC per a la implantació d’un 
programa integral de gestió de l’amiant al municipi. Ens van atorgar 
180.000€ que es van destinar a: 

•Fer una diagnosi de situació del municipi en relació amb la 
presència de l’amiant. (2008). 

•Editar una guia per a la identificació de materials amb amiant (2008)



• Establir un protocol d’acceptació de petites quantitats de 
residus de fibrociment a la Deixalleria municipal. La deixalleria 
es va adaptar per rebre fibrociment (novembre de 2008).  

• Fer una experiència pilot de desmantellament i recollida 
domiciliària de fibrociment (2009)



PROTOCOLS DE L’AJUNTAMENT EN RELACIO AMB LES 
OBRES PARTICULARS  I  A LA VIA PUBLICA 

•Protocol de treball per detectar focus de fibrociment en els 
enderrocs. El sol·licitant de la llicència ha d’acreditar que no hi 
ha fibrociment.  

•Protocol en les obres a la via pública per a l’obertura de rases i 
canalitzacions, s’estableix una condició que especifica que en 
cas d’aparèixer amiant, les empreses estan obligades a parar 
les obres i aplicar el protocol de treballs amb risc d’amiant. 



TREBALLS DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL 

OBRES EXECUTADES
ANY LLOC TIPUS D'OBRA 

1998 Camí Can Catà Confinament amb saulò
2004 Camí  Can Catà Confinament amb geotèxtil
2004 Plaça Adam i Eva Confinament amb geotèxtil
2010 Solar carrer riu Sec i talús ADIF Confinament amb geotèxtil
2011 Talús carrer Cardener Confinament amb geotèxtil
2011 Parcel·la Àrids Catalunya Confinament amb geotèxtil
2011 Carrer riu Sec Confinament i retirada 
2014 Passeig riera- pont carrer Remei Actuació puntual al entorns del pont
2015 Passeig Acacies Treballs en zona contenidors
2019 C/ La Clota sota l'AP7 Retirada horts



INTERVENCIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS 

2016 Es va demanar a Diputació de Barcelona la realització 
de l’Inventari d’amiant en edificis municipals. Cada any es fan  
3 o 4 edificis. 

OBRES EXECUTADES

ANY LLOC TIPUS D'OBRA 
2016  Mercat Fontetes Substitució teulada 
2018 Pavelló Can Xarau Substitució teulada 
2020 Magatzem Brigada Refer cel ras confinar amiant
2020 Centre Cívic Serraparera Retirada aillaments calefacció
2021 C/Canaries 9 Retirada plaques i baixants



INTERVENCIONS EN ESCOLES 

OBRES EXECUTADES
ANY LLOC TIPUS D'OBRA 
2009 Teulada CEIP Carles Buigas Substitució teulada del gimnàs 
2010 Pati CEIP Turó de Guiera Confinament amb saulò i geotèxtil 
2011 Pati CEIP Xarau Confinament amb geotèxtil
2015 Escola La Sínia Substitució teulada 
2017 Escola Serraparera Substitució cobertes 
2019 Escola Carles Buigas Substitució cobertes i canalitzacions
2019 Escola Bellaterra Actuacions en diferents espais 



AJUTS I BONIFICACIONS 

Cerdanyola del Vallès no disposa d’una línia directa d’ajuts 
per a la retirada amiant. S’informa a la ciutadania de les línies 
d’ajuts als que poden optar a través de les convocatòries 
específiques o be a través de les de rehabilitació d’edificis. 

Hi ha una bonificació del 95% de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i Obres en les llicències que 
siguin declarades d'especial interès i utilitat municipal per 
tractar-se d'obres que consisteixin en la retirada de 
fibrociment. 



DIFUSIÓ DELS RISCOS DE L’AMIANT 

•Edició de la guia  “On és l’amiant “  

•Sessions Tècniques d'Intercanvi d'Experiències sobre Deixalleries 
organitzades per la Diputació de Barcelona i Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès: 
  Any 2012. 14a sessió “Els residus especials a les  
deixalleries. Els residus amb amiant” 
 Any 2017. 21a Sessió “Els residus amb amiant a les  
deixalleries”.  

•El 17 de gener de 2017, a petició del Departament de Treball   de la 
Generalitat de Catalunya es va fer una compareixença davant els 
membres de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral pel Consell de 
relacions Laborals de Catalunya per explicar el model de gestió de 
l’amiant que es fa a Cerdanyola del Vallès. 


