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Marta Vilalta i Torres, portaveu del Crup Parlamentari d'Esquerra Republicana,
Jordi Albert i Caballero, portaveu a la Comissió d'Empresa i Treball del Crup
Parlamentari d'Esquerra Republicana, d'acord amb el que estableixen els arti
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso
lució en suport a la Proposició de Llei per a constituir un fons de
compensació per a les víctimes d'amiant, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d'Empresa i Treball, amb el text següent;

Exposició de motius

L'any 2017, a instància del Parlament Basc, es va registrar al Congrés dels Di
putats una Proposició de Llei per a constituir un fons de compensació per a les
víctimes d'amiant, però tot i que va ser aprovada la seva tramitació els treballs
no s'han conclòs perquè va finalitzar la legislatura a causa de la moció de cen
sura.
De nou el Parlament Basc va iniciar un procediment amb la nova legislatura, i
el 1 3 d'abril del 2021, amb els vots favorables de tots els grups, excepte VOX,
es va reprendre ¡la tramitació de la Proposició de Llei per a la creació d'un fons
de compensació per a les víctimes d'amiant, però des de la seva aprovació el
procediment legislatiu està aturat.
És de màxima transcendència per a totes les persones afectades i les seves
famílies, la creació d'aquest fons, tal i com ja existeix en altres països euro
peus del nostre entorn, com França, Països Baixos o Bèlgica, és de
Sense entrar al detall dels greus problemes de salut provocats per la utilització
de l'amiant, sobretot en la indústria i la construcció, avui ja molt coneguts a
tots els nivells, ni de la seva evident afectació a nivell social en els treballadors
i les treballadores que han estat treballant exposats de forma reiterada a
l'amiant en el seu lloc de treball en els diferents sectors professionals.
El problema es troba, fonamentalment, en les dificultats de les persones afec
tades per assolir una justa reparació del dany que han sofert, havent de recór
rer a llargs processos judicials, on per començar ja tenen problemes per poder
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identificar o localitzar l'empresa responsable del dany, donat el temps que pot
haver transcorregut entre l'exposició i l'aparició de la malaltia.
A més, cal afegir les Importants despeses econòmiques i emocionals que han
d'afrontar les persones afectades i les seves famílies, que es podrien minimit
zar sensiblement amb la creació d'aquest fons econòmic que comportés un
funcionament àgil i ambiciós en relació a les cobertures requerides.
L'any 2007 es va constituir a Catalunya el Registre de Treballadors Exposats a
Amiant (RETA). Des de l'aprovació del programa PIVISTEA (Programa de vigi
lància de la salut dels treballadors exposats a l'amiant) a Catalunya s'han re
gistrat 2.206 treballadors exposats i 2.641 post-exposats, amb un total de
1.230 baixes del programa. Ei nombre de treballadors susceptibles de segui
ment és de 4.847 (96% homes).
Les darreres dades d'avaluació del programa PIVISTEA es van publicar l'any
2021, i corresponen a les dades recollides fins 201 8.
En el procediment d'esmenes a la Proposició de Llei al Congrés dels Diputats,
van ser d'especial importància les que va presentar el Partit Socialista, atenent
al seu pes en el govern de l'Estat, i van significar una esmena a la totalitat a la
Proposició de Llei proposada pel Parlament Basc, reduint a l'absurd les possibi
litats que una víctima d'amiant es pogués beneficiar del fons.
D'aquesta posició del PSOE es van fer ressò CCOO, UGT i la Federació
d'Associacions de Víctimes de l'Amiant (FEDAVICA), que en una nota de premsa
conjunta van manifestar el seu rebuig a que les esmenes presentades pel grup
socialista s'apliquessin.
Tanmateix el Parlament Basc, per mitjà d'un Proposició No de Llei urgent ha fet
una crida als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats per a trobar con
sensos des del respecte a l'esperit inicial de la Proposició de Llei.
Altres Parlaments, com el gallec i el navarrès, han donat suport a la iniciativa
del Parlament Basc, i han reclamat que no es desvirtuï la Proposició de Llei que
van registrar al Congrés dels Diputats.
Per aquests motius, el Crup Parlamentari d'Esquerra Republicana presenta la
següent:
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El Parlament de Catalunya considera Imprescindible que el Congrés dels Dipu
tats culmini la tramitació de la Proposició de Llei per a constituir un fons de
compensació per a les víctimes de l'amiant el més aviat possible i ho faci res
pectant l'esperit de la proposta original remesa pel Parlament Basc i que la
normativa que finalment resulti aprovada no desvirtuï el text inicial, procurant
el màxim consens possible amb la finalitat d'aconseguir una ràpida reparació
de les víctimes i de les seves famílies

Palau del Parlament, 23 de maig de 2022

Portaveu del GP ERC
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