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1. EIX SALUT AMBIENTAL 

1.1. Redacció d’una guia per a la minimització i progressiva eliminació 
de l’ús del glifosat en la gestió dels espais verds urbans 

 

La minimització i racionalització de l’ús de productes fitosanitaris en la gestió i manteniment 

d’espais verds urbans, espais agrícoles i d’infraestructures és, actualment, un objectiu 

perseguit per les administracions competents degut a la preocupació existent pel seu possible 

impacte en la salut de les persones i en el medi ambient. 

 

El Glifosat és un herbicida organofosforat autoritzat, inclòs al registre de productes 

fitosanitaris del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Representa un 

dels herbicides més utilitzats a tot el món. És un herbicida sistèmic no selectiu. 

 
 

Objectiu 

 

Per aquest motiu es planteja la redacció d’un document que tracti els efectes del glifosat 

(herbicida) i les solucions alternatives al seu ús. 

Redacció d’un document de caràcter divulgatiu que pugui servir de guia per als gestors 

d’espais verds urbans de l’àmbit metropolità, tant per a tècnics municipals com a serveis de 

subcontractació. A la vegada el document ha de fomentar alternatives per afavorir l’augment 

de la biodiversitat i l’augment del verd en determinades estructures dels teixits urbans. 

 

  

Metodologia 

 

‐ Grup de Treball. Diagnosi actual i plantejament d’altres sistemes de gestió que evitin 

l’ús de glifosat 

‐ Benchmarking. Què estan fent altres ciutats i municipis tant del nostre entorn proper 

com de caràcter internacional 

‐ Entrevistes a experts o entesos en la matèria 

‐ Sessions de treball si s’escau amb municipis que ja ho estiguin aplicant 
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Calendari i pressupost 

 

Aquesta mesura es proposa que es realitzi en 3 mesos a partir de la data de 21 d’abril de 

2016. 

S’estima un pressupost de 8.240,00 euros. (sense IVA1)  

                                                 

1 Operació no subjecta en virtut de l’article 7.8è de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor 
Afegit 
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1.2. Redacció d’un Protocol metropolità d’actuació davant d’episodis 
d’alta contaminació atmosfèrica 

La qualitat de l’aire al territori metropolità afecta principalment als òxids de nitrogen i les 

partícules inferiors a 10 micres. A l’AMB hi ha 21 municipis que tenen estacions de vigilància 

de la contaminació atmosfèrica i 26 municipis metropolitans en la Zona de protecció especial 

de l’ambient atmosfèric.  

La comunitat científica en nombrosos treballs de recerca ha manifestat l’impacte dels 

contaminants atmosfèrics sobre la salut. Les zones del continu urbà sovint són els àmbits on 

es produeixen les superacions dels límits establerts per la UE. El protocol pretén ser una eina 

que permeti l’anticipació i l’aplicació de mesures que estiguin encaminades a minimitzar els 

nivells dels episodis, actuar abans de que es produeixi l’episodi. Per tal, serà un protocol 

preventiu que coordini les mesures i actuacions a aplicar pels municipis metropolitans. 

Cal considerar que l’AMB no té un greu problema de puntes de contaminats NO2 i PM10, sinó 

que té problemes estructurals de contaminació. És a dir, els valors que superen els límits són 

de mitjana, no horaris ni puntuals. Gran part d’aquesta contaminació és produïda per les 

emissions resultants del trànsit rodat, així com altres sectors emissors. Per tant cal plantejar 

mesures que puguin ralentitzar o disminuir l’augment de contaminants per tal d’intentar evitar 

un episodi de contaminació de forma preventiva. 

 
 

Objectius 

 

Redacció del protocol preventiu d’actuació davant d’episodis de contaminació atmosfèrica a 

l’entorn metropolità.  

Establiment de mesures que permetin atenuar o minimitzar el possible episodi.  

Establir mesures de coordinació a nivell dels municipis metropolitans.  

Establir els diferents nivells d’alerta o avís pre-episodi i proposar sistemes per elaborar un  

protocol de comunicació i si s’escau, de coordinació amb d’altres administracions 

 
 

Metodologia 

 

‐ Anàlisi del comportament horari i diari de les estacions de la XVPCA de l’àmbit 

metropolità 

‐ Grup de Treball per plantejar mesures per a la minimització de la contaminació en 

cas de que les emissions vagin en augment i es pugui produir un episodi 

‐ Redacció de les mesures 
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‐ Sessions de treball amb els municipis, la Generalitat de Catalunya i el Comitè 

científic expert 

Calendari i pressupost 

 

Aquesta mesura es proposa que finalitzi el 31 d’octubre de 2016. Hi haurà lliuraments parcials 

en funció de les sessions de treball amb el grup redactor i els grups de seguiment. 

 

S’estima un pressupost de 9.000,00 euros. (sense IVA2) 

  

                                                 

2 Operació no subjecta en virtut de l’article 7.8è de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor 
Afegit 
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2. RESUM PRESSUPOST 

A mode de resum, es detallen els pressuposts dels treballs i estudis proposat en el marc del 

PSAMB per a que es realitzin al llarg de l’any 2016. El pressupost és de 17.240,00 euros 

(sense IVA3). 

 

 

 Treball 2016  cost sense IVA 

1.1   Redacció Guia Glifosat 8.240,00 €3 

1.2   Redacció protocol Qualitat de l’Aire  9.000,00 €3 

    

    

 Total 17.240,00 €3 

 

                                                 

3 Operació no subjecta en virtut de l’article 7.8è de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor 
Afegit 














