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Proposta institucional

• l’ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària del 24 de

novembre de 2015 una moció per declarar BADALONA CIUTAT LLIURE DE

GLIFOSAT i va acordar prohibir expressament l’ús d’herbicides

sistèmics que tinguin com a matèria activa el glifosat, en l’àmbit de les

seves competències, i per tant es dictaran instruccions de treball dirigides

a:

Espai públic

• Personal municipal

• Espais d’horts municipals

• Contractes de manteniment de zones verdes i arbrat

• Contractes de neteja viària i recollida de residus

• Contractes de manteniment o neteja d’instal·lacions municipals

• Contractes d’obres ordinàries i d’urbanització municipals



A particulars

• Als promotors de projectes d’urbanització d’iniciativa privada, se’ls hi 
exigirà, que el projecte contempli les mesures alternatives al glifosat per 
eliminar les “males herbes”. 

• Es farà difusió de l’esmentada declaració institucional, amb tot un seguit de 
recomanacions, per tal d’evitar que els particulars utilitzin en la seva 
pràctica diària el glifosat i, en concret:

– Mancomunitat de propietaris o comunitat de propietaris d’espais 
qualificats com espais privats d’ús públic, que duguin a terme, total o 
parcialment, el manteniment de zones verdes de la seva titularitat 
(zones 18, Can Mercader,...)

– Als propietaris de finques de muntanya, perquè mantinguin en 
condicions de neteja i manteniment òptima les zones forestals, 
prescindint de l’ús de l’herbicida.

– Als directors de guarderies públiques i privades, CEIP’s, IES, perquè en 
els esmentats espais no s’empri l’esmentat producte, atenent als seus 
usuaris, població especialment sensible.

– Als Directors de centres de Salut perquè supervisin l’execució de 
tasques que s’externalitzin  i que pugui comportar l’ús del mencionat 
producte, per evitar-ne el seu ús.

– Així mateix, es farà difusió entre la ciutadania en general, per tal 
s’intenti evitar o minimitzar l’ús de l’herbicida en la jardineria domèstica. 



TIPUS DE SUPERFÍCIES m2

ÀREES VERDES 631.192,69

SAULÓ 155.521,73

ÁREES GOSSOS 9.353,00

SOLARS 230.134,98

ARBRES I PALMERES VIARI 28.973

ARBRES I PALMERES PARCS 5.053

TOTAL 34.026



La solució

• Desbrossadores mecàniques

• Eines manuals

• Increment de freqüències



Moltes gràcies

www.badalona.cat

Amb el recolzament de:

http://www.badalona.cat/

