
ELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC-CP, D'ERC-MES-AM, D'ICV-EUiA, DE SI QUE ES POT/SI SE PUEDE 

...... DE SANT JOAN DESPÍ A PETICIÓ DE L'ASSOCIACIÓ L'ESPLET PER A LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 

DEL CONSUM ECOLÒGIC I RESPONSABLE, PRESENTEN LA MOCIÓ PER L’ABANDÓ DEL GLIFOSAT I 

TOTS ELS HERBICIDES QUÍMICS DE SÍNTESI DE LA JARDINERIA MUNICIPAL. PEL COMPLIMENT DE 

LA NORMATIVA SOBRE BIOCIDES. CAP A UNA JARDINERIA ECOLÒGICA. 
 
Atès que Monsanto, va tenir la patent de l’herbicida fins l’any 2000. Actualment existeixen al 
mercat diferents marques comercials, totes elles utilitzen el glifosat com a matèria activa, en 
diferents concentracions i en solució amb altres substàncies (Roundup, Aquaneat, Aquamaster, 
Rodeo, Genesis Extra II, Razor Pro, Buccaneer, i d’altres). 

Atès els múltiples usos dels herbicides en horticultura, fructicultura, silvicultura, i molt 
especialment en jardineria pública i privada, marges de camins, franges de protecció d’incendis i 
per contenir els brots entre les escletxes en zones pavimentades. 

Atès que 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. 

Atesa la Directiva 2001/99/CE de la Comissió, de 20 de novembre de 2001, per la que es modifica 
l’Annex I de la Directiva 91/414/CEE del Consell, relativa a la comercialització de productes 
fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives glifosat i tifensulfurón-metilo. 

Atès el Reglament (CE) nº 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 
2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel que es deroguen les Directives 
79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell. 

Atesa la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, per 
la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels 
plaguicides. 

Atesa la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, de 10 de novembre, per la que es modifica la 
Directiva 91/414/CEE del Consell, en allò relatiu a les dates de caducitat de la inclusió de 
determinades substàncies en el seu annex I. Pel supòsit del glifosat, la seva inclusió va caducar el 
31 de desembre de 2015. 

Atès el Reglament d’execució (UE) núm 540/2011, de la Comissió, de 25 de maig de 2011, pel que 
s’aplica el Reglament (CE) núm 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, pel que respecta a 
la llista de substàncies actives autoritzades, pel qual es considera autoritzat el glifosat fins a 31 de 
desembre de 2015. 



Atès el Real Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per 
aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. 

Atès que la Directiva 2009/128/CE, indica que els Estats membres vetllaran perquè es minimitzi o 
prohibeixi l’ús de plaguicides en les següents zones específiques: al llarg de les carreteres, en els 
espais utilitzats pel públic en general o per grups vulnerables, com els parcs i jardins públics, 
camps d’esport i àrees d’esbarjo, àrees escolars i de joc infantil, així com en les immediacions de 
centres d’assistència sanitària. 

Atès que malgrat el mandat als Estats perquè es minimitzi o fins i tot es prohibeixi l’ús de 
plaguicides en determinades zones, especialment sensibles, l’Estat espanyol, en la seva regulació, 
mitjançant el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, recull mesures d’informació, via 
senyalització de la pràctica dels tractaments i la necessitat de  consentiment per a la seva aplicació 
en determinats casos, permetent-se, amb determinades limitacions, l’ús de plaguicides, entre els 
que es troba el glifosat. 

Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (IARC), 
dependent de l’OMS, ha anunciat que el glifosat és un producte “probablement carcinogen pels 
humans”  incloent-lo en els productes i accions de risc 2A (probablement carcinogen), tot 
reconeixent  la seva relació amb el desenvolupament de limfomes no Hodgkins en estudis 
epidemiològics de poblacions humanes i les “evidències convincents” de que provoca càncer en 
animals de laboratori. 

Atès que malgrat aquest antecedent, l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA) ha 
publicat en data 12 de novembre de 2015, el seu informe sobre el glifosat. En aquest informe de 
reavaluació, que serà la base per a què la Comissió Europea com a molt tard al juny del 2016 
renovi el permís de comercialització d’aquesta substància, la EFSA creu improbable que l’exposició 
al glifosat suposi una amenaça carcinògena per al sers humans. Així, resulta més que probable que 
la Comissió Europea mantingui el glifosat en la llista de substàncies actives autoritzades per a la 
pròxima dècada. 

Atès que 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  
productes fitosanitaris (el marc general d’actuació per a ús de biocides s’estableix en Reial decret 
1311/2012 de 14 de setembre, i a 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). 



Atès que, en paraules del ministre d’Agricultura, Espanya no prendrà cap acció preventiva sobre 
els herbicides que continguin glifosat mentre no es tinguin els resultats de l’avaluació encarregada 
per la Comissió Europea, 

Atès que entenem que s’ha d’aplicar el principi de precaució i adoptar mesures per protegir la 
salut de les persones, en l’àmbit de les seves competències. 

 
 
PROPOSEM AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT JONA DESPÍ L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Abandonar progressivament en el termini d'un any l’ús dels herbicides que continguin 
glifosat i substituir l’ús de tot tipus d’herbicides químics de síntesi, per altres tècniques de 
manteniment de la vegetació espontània, posant en marxa l’ús de pràctiques alternatives de 
jardineria ecològica. 

SEGON.- Dictar instruccions de treball per part de l’Alcaldia o Regidories responsables dels 
diferents Àmbits o Àrees, al personal de Parcs i Jardins, al personal de manteniment d’edificis, els 
conserges d’Escola, al personal de la Guàrdia Urbana, entre d’altres, relatives a la prohibició 
expressa d’utilitzar glifosat i qualsevol tipus d'herbicida químic de síntesi, en l’exercici de les seves 
funcions. Caldrà dotar de pressupost i al personal municipal de la formació adequada per adoptar 
les noves tècniques de jardineria. 

TERCER.- Prohibir expressament la utilització del glifosat i d'altres herbicides químics de síntesi en 
l’execució del contracte, dirigides als diferents adjudicataris al servei de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí i susceptibles de fer servir aquests productes en l’execució de les seves tasques. Els 
contractistes hauran de subscriure una declaració jurada en la que es comprometen a no utilitzar 
el glifosat ni d'altres químics de síntesi, sota cap concepte, en l’execució del contracte. Als 
promotors de projectes d'urbanització d'iniciativa privada, se'ls hi exigirà que el projecte 
contempli les mesures alternatives al glifosat i d'altres químics de síntesi per eliminar les “males 
herbes”. 

A les noves contractacions administratives, s’incorporarà en els Plecs de Clàusules Administratives, 
com a condició especial d’execució del contracte, l’obligació que en l’execució del contracte, les 
“males herbes” s’eliminin amb mètodes sostenibles i alternatius a l'ús de glifosat i d'altres químics 
de síntesi. En el moment del requeriment documental, l'adjudicatari haurà de presentar també 
una declaració jurada amb els mètodes alternatius a l'ús de glifosat i de qualsevol herbicida  
químic de síntesi, que s’empraran en l’execució del contracte per eliminar la vegetació no 
desitjada. 



El plec de clàusules administratives també inclourà la possibilitat que l'adjudicatari es sotmeti a 
auditories externes (anàlisis) que mostrin el compliment en l'abandó de l'ús del glifosat i qualsevol 
altre herbicida químic de síntesi. 

Pel que respecta als Parcs que són mantinguts per altres Administracions, ambdós mantinguts per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), s'acordaran conjuntament els mecanismes alternatius a 
l'ús del glifosat i qualsevol herbicida químic de síntesi, i un cop establerts, es dictaran les 
instruccions oportunes perquè l’AMB traslladi als seus contractistes, la prohibició de la utilització 
de glifosat i qualsevol altre herbicida químic de síntesi, en el manteniment dels esmentats parcs.  
 
Així mateix, reclamar al Ministeri de Foment, al Departament de Territori i Sostenibilitat i a ADIF, 
que no facin servir glifosat ni qualsevol altre herbicida químic de síntesi en la neteja dels marges 
de carreteres i vies del tren del terme municipal de Sant Joan Despí. 

QUART.-Incorporar a les noves llicències pel cultiu d'un hort urbà, de forma visible, la prohibició 
expressa d'utilitzar glifosat o qualsevol altre herbicida químic de síntesi en les zones d'horta de 
titularitat municipal. 

CINQUÈ.- Assumir totes les responsabilitats que li atribueix la normativa vigent sobre el control en 
les aplicacions d'altres biocides en espais i vies públiques urbanes i periurbanes, entre les quals hi 
ha les següents: 
 

a. Fer complir la normativa que estableix que les operacions de barreja i càrrega dels equips 
de tractament amb productes fitosanitaris 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. 

b. Informar els veïns i veïnes, amb un mínim de 8 dies d’antelació, excepte quan hi hagi 
plagues que requereixin una actuació fitosanitària urgent (en aquests darrers casos 
s'informarà el més aviat possible). Es publicarà a la pàgina web municipal una previsió dels 
espais que es vulguin tractar, del lloc, data i horari de realització dels tractaments, objecte 
del tractament, identificació dels productes que s’hi utilitzin, nom del producte i nº de 
registre fitosanitari, tècnica d'aplicació, així com mesures de precaució i dades de contacte 
per si la ciutadania vol obtenir una informació addicional. També es mantindrà la 
informació in situ, en els llocs on estigui previst fer el tractament.    

c. Fer complir que les persones 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. 

 



d. Abans de tractar espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis i escoles bressol), informar 
el/la director/a del centre perquè pugui adoptar les mesures preventives necessàries. 

 

SISÈ.- Difondre aquest acord entre el conjunt de la població en un termini inferior a 2 mesos. 
Iniciar una campanya sensibilització per promoure la salut pública a través dels mitjans de 
comunicació municipals, informant dels perills per a la salut i dels riscos per al medi ambient que 
es deriven de l’ús d’herbicides químics de síntesi i d'altres plaguicides agrotòxics. 

SETÈ.- Donar trasllat d'aquest acord a les entitats de Sant Joan Despí inscrites al registre, al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, a l'entitat de l'Àrea  Metropolitana de Barcelona, a la Diputació de 
Barcelona, a la Generalitat de Catalunya (departaments de Salut, i de Territori i Sostenibilitat) i al 
Ministeri de Foment. 

 
En qualitat de ___________________________ 
 
Signa: 
 
 
 
 

Data: 


