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En Vicent Selva i Belén, Portaveu del Grup Municipal de 
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporaci

L'amiant és un mineral compost per fibres microscòpiques que ha sigut integrat en la 
composició de molts materials utilitzats en la indústria i la construcció. Totes les seues variants 
han sigut classificades pel Centre Internacional de Recerca sobre el Càncer (CIRC), com a 
substàncies cancerígenes, motiu pel qual, la seua utilització a l'Estat Espanyol es va prohibir en 
2002, però la prohibició no ha sigut suficient per a resoldre les conseqüències deri
l'existència de milers de tones d'amiant instal·lat en béns d'equip, en l'estructura de centres 
educatius, hospitals i tot tipus d'edificacions públiques i privades construïts entre 1960 i 1990. 
Com un derivat de l'amiant, tenim el fibrociment, qu
d'amiant en la seua composició, emprat intensivament com a material de construcció fins a la 
seua prohibició en 2002, actualment segueix instal·lat en infinitat d'edificacions. Este producte es 
pot presentar de diferents formes: plaques per a cobertes, baixants d'aigües residuals, dipòsits 
d'aigua, conductes de fum, jardineres, plaques decoratives... El risc sorgeix quan s'alliberen les 
fibres d'amiant en l'aire que es respira, en general invisibles a l'ull humà, i poden
dipositar-se en els pulmons (k+Latència). L'amiant és la primera causa de càncer ocupacional 
entre els treballadors europeus. La presència d'este material en instal·lacions, edificis i 
infraestructures, a més dels residus en el medi ambient, se
malaltia i mortalitat. El reconeixement explicite per part de la
educatius contenint amiant en les seues instal·lacions, evidencia la gravetat i extensió del 
problema al País Valencià. En estes circumstàncies el Govern Valencià no pot eludir la seua 
responsabilitat i l'obligació de vetllar i garantir la salut laboral dels treballadors en estos centres i 
igualment la salut pública i ambiental dels usuaris, xiquets i joves especialment
a estos riscos. La Conselleria d'Educació està obligada a engegar de manera urgent un Pla 
d'identificació, diagnostique i eliminació de l'amiant en els centres educatius valencians. D'entre 
els 154 que segons el llistat facilitat per Conselleria
situació: el C.P. Dr. Mas Magro, el C.P.
els quals cal prendre mesures. 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. Que l'Ajuntament confirme la veracitat de les informacions aparegudes al llistat en 
relació amb el fibrociment i els
C.P. Párroco Francisco Mas i C.P. Mas

2. Que l'Ajuntament inste a la Conselleria, si es confirma el punt a
immediatament este material i el substituïsca per un altre que no supose cap perill 
per a la salut. 

MOCIÓ “Retirada fibrociment dels col·legis
 

del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

L'amiant és un mineral compost per fibres microscòpiques que ha sigut integrat en la 
composició de molts materials utilitzats en la indústria i la construcció. Totes les seues variants 

icades pel Centre Internacional de Recerca sobre el Càncer (CIRC), com a 
substàncies cancerígenes, motiu pel qual, la seua utilització a l'Estat Espanyol es va prohibir en 
2002, però la prohibició no ha sigut suficient per a resoldre les conseqüències deri
l'existència de milers de tones d'amiant instal·lat en béns d'equip, en l'estructura de centres 
educatius, hospitals i tot tipus d'edificacions públiques i privades construïts entre 1960 i 1990. 
Com un derivat de l'amiant, tenim el fibrociment, que és una mescla de ciment amb fibres 
d'amiant en la seua composició, emprat intensivament com a material de construcció fins a la 
seua prohibició en 2002, actualment segueix instal·lat en infinitat d'edificacions. Este producte es 

s formes: plaques per a cobertes, baixants d'aigües residuals, dipòsits 
d'aigua, conductes de fum, jardineres, plaques decoratives... El risc sorgeix quan s'alliberen les 
fibres d'amiant en l'aire que es respira, en general invisibles a l'ull humà, i poden

+Latència). L'amiant és la primera causa de càncer ocupacional 
entre els treballadors europeus. La presència d'este material en instal·lacions, edificis i 
infraestructures, a més dels residus en el medi ambient, segueix causant nivells inacceptables de 
malaltia i mortalitat. El reconeixement explicite per part de la GVA, de l'existència de 154 centres 
educatius contenint amiant en les seues instal·lacions, evidencia la gravetat i extensió del 

. En estes circumstàncies el Govern Valencià no pot eludir la seua 
responsabilitat i l'obligació de vetllar i garantir la salut laboral dels treballadors en estos centres i 
igualment la salut pública i ambiental dels usuaris, xiquets i joves especialment

riscos. La Conselleria d'Educació està obligada a engegar de manera urgent un Pla 
d'identificació, diagnostique i eliminació de l'amiant en els centres educatius valencians. D'entre 
els 154 que segons el llistat facilitat per Conselleria, a Crevillent tenim tres centres en esta 

, el C.P. Miguel Hernández i el C.P. Párroco

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

l'Ajuntament confirme la veracitat de les informacions aparegudes al llistat en 
relació amb el fibrociment i els col·legis C.P.

Mas i C.P. Mas Magro. 
Que l'Ajuntament inste a la Conselleria, si es confirma el punt a

material i el substituïsca per un altre que no supose cap perill 

Retirada fibrociment dels col·legis

 

’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les 
confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
la següent: 

L'amiant és un mineral compost per fibres microscòpiques que ha sigut integrat en la 
composició de molts materials utilitzats en la indústria i la construcció. Totes les seues variants 

icades pel Centre Internacional de Recerca sobre el Càncer (CIRC), com a 
substàncies cancerígenes, motiu pel qual, la seua utilització a l'Estat Espanyol es va prohibir en 
2002, però la prohibició no ha sigut suficient per a resoldre les conseqüències derivades de 
l'existència de milers de tones d'amiant instal·lat en béns d'equip, en l'estructura de centres 
educatius, hospitals i tot tipus d'edificacions públiques i privades construïts entre 1960 i 1990. 

e és una mescla de ciment amb fibres 
d'amiant en la seua composició, emprat intensivament com a material de construcció fins a la 
seua prohibició en 2002, actualment segueix instal·lat en infinitat d'edificacions. Este producte es 

s formes: plaques per a cobertes, baixants d'aigües residuals, dipòsits 
d'aigua, conductes de fum, jardineres, plaques decoratives... El risc sorgeix quan s'alliberen les 
fibres d'amiant en l'aire que es respira, en general invisibles a l'ull humà, i poden penetrar i 

+Latència). L'amiant és la primera causa de càncer ocupacional 
entre els treballadors europeus. La presència d'este material en instal·lacions, edificis i 

gueix causant nivells inacceptables de 
, de l'existència de 154 centres 

educatius contenint amiant en les seues instal·lacions, evidencia la gravetat i extensió del 
. En estes circumstàncies el Govern Valencià no pot eludir la seua 

responsabilitat i l'obligació de vetllar i garantir la salut laboral dels treballadors en estos centres i 
igualment la salut pública i ambiental dels usuaris, xiquets i joves especialment sensibles 

riscos. La Conselleria d'Educació està obligada a engegar de manera urgent un Pla 
d'identificació, diagnostique i eliminació de l'amiant en els centres educatius valencians. D'entre 

, a Crevillent tenim tres centres en esta 
Párroco Francisco Mas, sobre 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS: 

l'Ajuntament confirme la veracitat de les informacions aparegudes al llistat en 
C.P. Miguel Hernández, 

Que l'Ajuntament inste a la Conselleria, si es confirma el punt anterior, a què retire 
material i el substituïsca per un altre que no supose cap perill 

Retirada fibrociment dels col·legis” 
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3. Que l'Ajuntament inste a la Conselleria
perillositat d'este material.

4. Que es done trasllat dels acords: A l'AMPA i a la direcció 
dels Col•legis C.P. Miguel
Als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  13 (PP) 

 

Que l'Ajuntament inste a la Conselleria a què faciliten un informe dels efectes i de la 
material. 

es done trasllat dels acords: A l'AMPA i a la direcció 
Miguel Hernández, C.P. Párroco Francisco Mas i C.P. Mas

Als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes. 

Crevillent, 18 de novembre de 2014

COMPROMÍS - L’ESQUERRA)  

 

faciliten un informe dels efectes i de la 

es done trasllat dels acords: A l'AMPA i a la direcció 
Mas i C.P. Mas Magro. 

 

18 de novembre de 2014 

 

 


