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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Moció per a l'abandó del glifosat i els herbicides de la
jardineia municipal pel compliment de la normativa
sobre biocides. Cap a una jardineria ecològica.

Localització de l'activitat

MOCIÓ PER A L'ABANDÓ DEL GLIFOSAT I ELS HERBICIDES DE LA JARDINEIA
MUNICIPAL PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE BIOCIDES. CAP A UNA
JARDINERIA ECOLÒGICA.

1. EL GLIFOSAT
És un herbicida sistèmic no selectiu desenvolupat per la multinacional Monsanto, que en va
ser propietària de la patent fins a l’any 2000. Es tracta de l’herbicida més usat a tot el món i
recentment l’Organització Mundial de la Salut l’ha classificat com a “possible cancerigen” tot i
que l’empresa l’ha venut sempre com a inofensiu. En els darrers anys, Monsanto ha
desenvolupat cultius transgènics resistents a tractaments amb aquest potent compost (no
autoritzats encara a la UE), però que n’han fet augmentar l’ús i la presència en els aliments
transgènics importats.
Des de fa poques dècades, ha passat d’un ús estrictament agrari a un ús molt més estès. Els
ajuntaments utilitzen habitualment en la gestió de parcs, zones enjardinades, camins,
carreteres i carrers.
Les fórmules comercials més comunes contenen l’ingredient actiu (glifosat), que impedeix la
fotosíntesi i afecta d’altres processos metabòlics de les plantes sensibles a l’herbicida i, entre
d’altres productes, surfactants que fan que el glifosat pugui penetrar a través de les cutícules
de les fulles de les plantes. Els problemes més importants que s’associen al glifosat són els
nombrosos efectes sobre la salut humana, la progressiva contaminació dels aqüífers i dels
medis aquàtics, els impactes negatius sobre els fongs i bacteris del sòl, sobre la fauna i flora
silvestre i també sobre els cultius i bestiar. Tots ells es detallen en l’argumentari de la
campanya.
Per contra, no hi ha cap motiu d’importància que en requereixi l’ús en la jardineria ni en la
gestió de les vies públiques. Cal deixar de veure la vegetació espontània com problema
estètic, entendre la funció que té en l’ecosistema i només actuar-hi quan suposi un problema
real. En aquest casos, es poden utilitzar mitjans manuals, mecànics, tèxtils, etc.
En qualsevol cas, l’eradicació del glifosat i dels herbicides dels espais municipals no s’ha
d’entendre com un fet aïllat, sinó com un primer pas que permeti avançar cap a una
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jardineria ecològica, basada en la reducció de consum hídric i en les espècies autòctones,
tant importants en la nostre vora riu.
2. LA NORMATIVA SOBRE BIOCIDES I ELS AJUNTAMENTS
Segons la normativa vigent, els ajuntaments tenen obligacions pel que fa a la informació
pública sobre els tractaments fitosanitaris que es fan en les vies i terrenys públics del
municipi i les seves proximitats, tant si són de caràcter urbà com rústic, tant si és el propi
consistori qui les realitza com si es tracta d’empreses o usuaris privats, tant si són usos
agraris com si no ho són. A més d’això, l’Ajuntament com a aplicador està subjecte al
compliment de la normativa sobre ús de biocides.
Generalment els ajuntaments no compleixen ni fan complir aquestes obligacions d’informació
i senyalització sobre tractaments amb biocides. En moltes ocasions tampoc compleixen amb
els requeriments com a aplicadors que es descriuen en les següents normatives:
>>> El marc general d’actuació per a ús de biocides s’estableix en Reial decret
1311/2012 de 14 de setembre.
>>> La resolució del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya de 15
de maig de 1984 que regula l’ús de plaguicides per prevenir danys a animals en
pastura
PROPOSEM ELS SEGÜENTS ACORDS AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MANLLEU:
a) Abandonar immediatament l’ús dels herbicides que continguin glifosat. Substituir l’ús
d’altres tipus d’herbicides, també tòxics, per tècniques de manteniment de la
vegetació espontània.
b) Revisar dins aquesta legislatura el model de manteniment dels parcs, jardins, àrees
públiques urbanes, marges de camins i vials i arbrat públic. Posar en marxa l’ús de
pràctiques alternatives de jardineria ecològica, afavorint l’ús d’espècies autòctones, i
evitant l’ús d’agrotòxics, les podes excessives, l'ús d’espècies no adaptades al medi o
amb necessitats hídriques excessives.
c) Dotar als treballadors municipals de la formació adequada per adoptar les noves
tècniques de jardineria sense tòxics.
d) Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de biocides en
espais i vies públiques urbanes i periurbanes que li atribueix la normativa vigent,
entre les quals hi ha les següents:
o Fer complir la normativa que estableix que les operacions de barreja i càrrega
dels equips de tractament amb biocides s’han de realitzar a una distància
mínima de 25 metres de masses superficials d’aigua i de 50 metres dels llocs
de captació d’aigua de consum humà, i que s’ha de deixar una banda sense
tractar d’almenys 5 metres al voltant de les masses d’aigua.
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o Informar els veïns, amb un mínim de 8 dies d’antelació, dels espais que es
vulguin tractar, del lloc i la data de realització dels tractaments, així com dels
productes que s’hi utilitzin.
o Fer complir que els responsables dels tractaments adoptin les mesures
necessàries per tal d’evitar l’accés de tercers a les zones afectades durant la
execució del tractament i al llarg del període de temps posterior que es
consideri necessari. Assegurar-se de que els tractaments es duen a terme en
horaris en què la presència de tercers sigui improbable.
o Abans de tractar espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis, guarderies,
places, zones de joc, centres d’assistència sanitària, residències de gent gran),
informar el director del centre perquè pugui adoptar les mesures preventives
necessàries.
o En cas de tractaments en finques no tancades adjacents amb vies o àrees
públiques urbanes, o bé quan l‘extensió del tractament o la toxicitat del
producte emprat ho facin necessari: garantir que el responsable de l’acció
compleixi amb l’obligació de transmetre la informació precisa a tercers,
mitjançant cartells o sistemes similars, del moment i les condicions en què
s’ha realitzat o és realitzarà l’aplicació.
e) Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de biocides que
puguin afectar l’activitat ramadera que li atribueix la normativa vigent, entre les quals
hi ha les següents:
o Fer saber a tots els propietaris de les zones que es vulguin tractar amb
biocides que han de comunicar-ho a l’Ajuntament amb 15 dies d’antelació, tot
indicant el producte a utilitzar, la seva classificació toxicològica i el seu termini
de seguretat, les zones afectades i els dies en què realitzaran els tractaments.
o Exposar públicament i difondre l’anunci de la realització dels tractaments
comunicats per tal d’assegurar que la informació arriba a la població i als
professionals afectats.
o Fer complir les obligacions que tenen els aplicadors de tractaments en els
terrenys i passos habituals de bestiar. Concretament, sobre la col·locació de
rètols clarament visibles en què s’adverteixi dels tractaments, com a mínim 48
hores abans, tot indicant la perillositat del fet, la data de tractament i la data
fins a la qual és perillosa l’entrada i el trànsit d’animals. Aquesta exigència és
aplicable, en general, a finques no tancades adjacents amb vies o àrees
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públiques urbanes, o bé quan l‘extensió del tractament o la toxicitat del
producte emprat ho facin necessari.
o En cas que, com a resultat del tractament, no quedin zones lliures per al pas o
la pastura del bestiar, establir la manera de fer els tractaments per tal de
facilitar els moviments dels animals.
o Fer complir la prohibició de vessar les restes de productes excedents dels
tractaments, així com la de rentar els equips de tractament a distàncies
inferiors a 50 metres de masses d’aigües superficials i pous.
f) Complir amb totes les obligacions que té com a aplicador de productes biocides i que
estan detallades en les normatives citades més amunt.
g) Difondre aquest acord entre el conjunt de la població, per tal de promoure la salut
pública, en un termini inferior a 2 mesos. En el mateix termini, iniciar una campanya
per advertir, a través dels mitjans de comunicació municipals, dels perills per a la
salut i dels riscos per al medi ambient que es deriven de l’ús d’herbicides i plaguicides
agrotòxics.
h) Adherir-se a la campanya de Som lo que Sembrem contra els herbicides amb glifosat
anomenada «glifosat herbicida cancerigen» i informarà a l’entitat sobre els acords
presos pel Ple.

