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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER ADJUDICAR EL SERVEI DE CONTROL I
GESTIÓ DEL TRACTAMENT FITOSANITARI ALS ESPAIS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE
SANT CELONI

1. ANTECEDENTS
El Ple municipal va acordar, en sessió ordinària de 21 de març de 2013, aprovar la moció del
grup municipal CUP en defensa de la salut i contra l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics en
els espais públics.
Per a la revisió del model de gestió municipal de productes fitosanitaris es va constituir una
comissió el 16/04/2013, amb dos objectius de treball: donar indicacions per que fa a l’ús de
productes fitosanitaris durant el 2013 i elaborar un estudi sobre la gestió del tractament
sostenible de fitosanitaris.
En sessió de 6 de novembre de 2013, el Ple municipal va acordar l’aprovació el document
“Estudi sobre els treballs fitosanitaris que es realitzen en l’arbrat viari i zones verdes del
municipi de Sant Celoni en relació a la moció del grup municipal CUP en defensa de la salut i
contra l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics en els espais públics” tal i com va ser redactat
per la Comissió.
L’informe tècnic de 14 de novembre de 2014 concretava les actuacions realitzades al respecte
durant el 2014 i feia una proposta genèrica per al 2015. A partir d’aquests informes i acords,
per al 2015 es va fer una proposta de gestió integrada del servei de tractament fitosanitari, que
va ser aplicada segons plec i contracte a una empresa externa. Aquest mateix format s’ha
repetit el 2016 de manera satisfactòria.
Per tal de disposar del servei durant els propers anys, es planteja una contractació per dos
anys prorrogables dos anys més.

2. GENERALITATS
Al municipi de Sant Celoni el tractament fitosanitari es du a terme per resoldre dos tipus de
problemàtica:
-

Plagues en arbrat públic
Males herbes en espais públics

Les plagues en arbrat públic són, normalment, afectacions per diferents tipus de pugó, que es
compliquen amb atacs fúngics. Així mateix, també s’hi inclou el control de la processionària del
pi. No totes les espècies d’arbrat públic tenen el mateix nivell d’afectació, ni cada any responen
de la mateixa manera, per la qual cosa és necessari fer un seguiment periòdic durant la
primavera i estiu, i valorar la necessitat de fer actuacions preventives o de tractament directe.
Els tractaments plaguicides es realitzen a través de la contractació d’empreses externes
especialitzades, i s’inclou en un registre de tractaments municipal.

En el cas de les males herbes, els tractaments amb productes fitosanitaris s’han anat reduint
gràcies a la implantació de mesures alternatives (sega, desbrossat, eliminació manual). Quan
s’ha de fer un tractament amb producte químic, es recullen les dades en el registre de
tractaments municipal i es porten a terme les mesures bàsiques per reduir els riscos per al medi
i la salut de les persones. Aquests tractaments els fa personal municipal qualificat amb carnet
d’aplicador i manipulador, per la qual cosa no és necessari contractar un servei extern de
seguiment i control.

3. OBJECTE
Constitueix l’objecte d’aquestes especificacions tècniques la prestació del servei de control i
gestió del tractament fitosanitari als espais públics del municipi de Sant Celoni. Concretament,
l’objecte del servei és:
a) En relació a l’arbrat públic:
o Seguiment periòdic de l’estat de salut de l’arbrat públic
o Avaluació i proposta de mesures de prevenció/tractament
o Elaboració de document d’assessorament i pla de treball
o Execució de mesures de prevenció/tractament
b) En relació a les males herbes:
o Redacció del document d’assessorament anual per a l’ús d’herbicides

4. CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
4.1. Seguiment i tractament de l’arbrat municipal
-

-

-

Plaga de pugó, cotxinilles i caparretes
o Visita i informe quinzenal a partir del mes d’abril fins el mes de juliol (ambdós
inclosos) per tal de valorar l’estat de la plaga i les actuacions de prevenció i
tractaments adequats.
o La relació i localització (no exhaustiva) de peus s’indica a l’annex I.
o Execució de la modalitats de tractament/prevenció més adequada, tenint en
compte, també, afectació i tractament per fongs (negreta...).
Plaga del tigre del plàtan
o Visita i informe quinzenal a partir del mes de maig fins a l’agost (ambdós
inclosos) per tal de valorar l’estat de salut dels exemplars i de la plaga i les
actuacions i tractaments adequats.
o La relació i localització (no exhaustiva) de peus s’indica a l’annex II.
o Execució del tractament o de les alternatives de prevenció que es considerin
adients. Caldrà tenir en compte, també, afectació i tractament per fongs
(oïdi...).
Processionària del pi.
o Visita i informe mensual a partir del mes de juny fins el mes de desembre
(ambdós inclosos) per tal de valorar l’estat de la plaga i les actuacions i
tractaments adequats.
o La relació (no exhaustiva) de zones amb possibles afectacions per
processionària del pi s’indiquen a l’annex III.
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o

Execució de tractament segons modalitat.

4.2. Redacció del document d’assessorament anual per a l’ús d’herbicides als espais indicats
per l’Ajuntament (annex IV).
4.3. Així mateix, l’empresa haurà d’atendre les consultes que els serveis municipals puguin ferli en relació a l’estat de salut de l’arbrat municipal.

5. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA
-

-

-

-

-

-

-

L’empresa haurà d’adscriure a aquest servei una persona responsable que actuï com a
assessor en gestió integrada de plagues i que disposi de la documentació acreditativa
habilitant.
Les mesures de prevenció/tractament que es proposin es prioritzaran en base a
l’objectiu principal de reducció de l’impacte sobre el medi i sobre la salut de les
persones.
Qualsevol dels tractaments o actuacions de prevenció que es faci hauran d’haver estat
validats prèviament per l’Ajuntament de sant Celoni.
L’empresa haurà d’elaborar els documents d’assessorament i plans de treball dels
tractaments segons la legislació vigent. En el cas de l’aplicació d’herbicides per part de
la colla de jardineria municipal, l’empresa elaborarà un document anual per als espais
indicats per l’Ajuntament.
Els tractaments hauran d’estar fets segons pla de treball establert i per professionals
que puguin acreditar la seva capacitació mitjançant carnet d’aplicador i manipulador de
productes fitosanitaris.
L’empresa facilitarà la documentació necessària per emplenar el Registre de
tractaments segons la legislació vigent.
Deu dies abans de començar el tractament, l’empresa haurà d’haver-ho notificat a
l’Ajuntament i facilitarà un full amb les recomanacions als veïns afectats per tal que
l’Ajuntament en faci la difusió oportuna.
L’empresa es farà càrrec de la senyalització de la zona de tractament, si cal.
Quan es faci un tractament fitosanitari en espais utilitzats pel públic en general,
l’empresa adoptarà les mesures necessàries perquè no hi accedeixin persones alienes
al tractament el temps que es consideri adient durant i després de l’aplicació. També
proposarà fer els tractaments en hores on l’accés de terceres persones sigui més
improbable.
La gestió dels residus i envasos de productes fitosanitaris que es generin per l’activitat
dels tractaments realitzats anirà a càrrec de l’empresa i es farà segons normativa
vigent.

6. DOCUMENTS A PRESENTAR EN L’OFERTA
-

Plantejament del control integrat.
Proposta de mesures preventives i alternatives als productes químics a utilitzar.

-

Productes plaguicides amb els quals, quan sigui imprescindible, es treballarà (matèria
activa, nom comercial i nº de registre)
Equip humà
Equips de tractament i sistemes d’aplicació; característiques de la maquinària.
Mesures de prevenció i normes de seguretat.
Calendari de vistes
Nom del tècnic assessor en gestió integrada de plagues assignat.

Sant Celoni, 20 de juliol de 2016

Marta Miralles Cassina
Tècnica de l’Àrea de Territori
Ajuntament de Sant Celoni
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ANNEX I
Relació no exhaustiva i localització d’arbrat públic a Sant Celoni per al tractament contra el
pugó, cotxinilla i fongs
Espècie

Nom específc

Carrer

Alzina surera

Quercus suber

Eduard Domènech

Alzina surera

Quercus suber

Joan Minuart/Miquel
Martí i Pol
Lluís Montané
(Biblioteca)
Miquel Martí i Pol

Alzina carrasca

Quercus sp.
pyramidalis
Quercus ilex subsp.
ballota

Tram

1
6

Alzina surera

Quercus suber

Illa zona verda
davant pont Sant
Ponç
Pça. de la parada de bus La Batllòria

Alzina

Quercus ilex

Pça. de la parada de bus La Batllòria

Quercus/Acer

C/ Can Pàmies

Erable

Acer platanoides

C/ Bruc

Erable

Acer platanoides

C/ Eivissa

Erable

Acer platanoides

C/ Campins

Erable
"Crimson King"
Erable
"Crimson King"
Erable
"Crimson King"
Erable argentat

Nº
d'exemplars
1

La Batllòria

1

4
16
8
46
4
24

de Bruc a Pg
Rectoria Vella
de Pg rectoria Vella
a Avda Catalunya
d'Avda Catalunya al
final del carrer

Acer crimsonking

C/ Esteve Cardelús

Acer crimsonking

C/Esteve Cardelús

Acer crimsonking

C/Esteve Cardelús

Acer saccharinum

Pavelló
Pça. Bestiar

Til·ler

Tilia cordata
Tilia sp

8
13

Plaça Sax Sala

12

Til·ler

Tilia sp

Avda de la Pau

3

Arbre de l'amor

Cercis siliquastrum

C/ Breda

Arbre de l'amor

Cercis siliquastrum

Pça. Comte Montseny

1

Arbre de l'amor

Cercis siliquastrum

Pça. del Gos

2

Arbre de l'amor

Cercis siliquastrum
Bignomia catalpa

Avda de la Pau

Til·ler

Catalpa

La Batllòria

Consolat de Mar

TOTAL

Plànol localització arbrat amb problemes de pugó i fongs a Sant Celoni:

67
21
60

2

4
16
318

Ubicació arbres amb
problemes de pugons i
cotxinilles (annex I)
1

1
4

14

8 - Til·lers Pça. Sax Sala
13 9 - Til·lers Avda de la Pau

5

6
7

2 11
12

10

1 - Acer C/Bruc- Esteve Cardelús
2 - Acer C/Campins
3 - Acer C/Eivissa
4 - Acer Aparcament pavelló
5 - Catalpa C/Consolat Mar
6 - Q. pyramidalis C/ Montané
7 - Til·lers Pça. Bestiar

3

10 - Arbre amor Avda de la Pau
11 - A. amor Pça Gos/Comte Montseny
12 - Suro C/E. Domènech
13 - Suro C/Miquel Martí i Pol
14 - Alzina carrasca C/M. Martí i Pol
15 - Alzina Pça. La Batllòria
16 - Suro Pça. la Batllòria
17 - Quercus/Acer C/Pàmies la Batllòria

9
8
17

16

15
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ANNEX II
Relació no exhaustiva i localització d’arbrat públic a Sant Celoni per al tractament contra el tigre
del plàtan i fong
Espèci
e
Plàtan
Plàtan
Plàtan
Plàtan
Plàtan
Plàtan
Plàtan
Plàtan
Plàtan
Plàtan
Plàtan
Plàtan
Plàtan

Nom específc
Platanus x
hispanica
Platanus x
hispanica
Platanus x
hispanica
Platanus x
hispanica
Platanus x
hispanica
Platanus x
hispanica
Platanus x
hispanica
Platanus x
hispanica
Platanus x
hispanica
Platanus x
hispanica
Platanus x
hispanica
Platanus x
hispanica
Platanus x
hispanica

Carrer

Tram

Grup Escolar

Pati Soler Vilardell

Plaça Estació
Plaça Mercè
Rodoreda

Nº
d'exemplars
4
14
3

Pg Esports

Mercat-Ramis

16

Pg Esports

Ramis-Cardelús

33

Pg Esports

Cardelús-RV
Parc inferior (no carril bici ni
Pertegàs)

15

Carril bici + Pertegàs

70

Rectoria Vella
Rectoria Vella
Placeta de la
Batllòria
Carretera Vella de la
Batllòria
Plaça de l’església
de la Batllòria
Safareig de la
Batllòria
Camp de futbol de la
Batllòria

Bar
C-35-C la Tordera

TOTAL

Plànol localització plàtans (Platanus x hispanica) a Sant Celoni i la Batllòria:

52

1
46
6
10
10
280

Ubicació plàtans
(annex II)

1 - Grup escolar
2 - Plaça estació
3 - Plaça Mercè Rodoreda
4 - Pg. Esports

5

5 - Rectoria Vella
6 - Safareig la Batllòria

4
1

7 - Crta. Vella La Batllòria
8 - Placeta la Batllòria
9 - Plaça de l’Església de la

Batllòria
10 - Camp futbol la Batllòria
3

2
6

7

8

9

10
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ANNEX III
Relació no exhaustiva de zones d’arbrat públic a Sant Celoni amb possible afectació per
processionària del pi
Espècie

Nom específc

Carrer

Pinus sp.

Pistes d’atletisme

Pinus sp.
Pinus sp.i
Cedrus sp.

Bosc d’en Gurri

Pinus pinea

Escola Pallerola

Pinus sp.

Jardins Rectoria Vella

<10

Pi pinyer

Pinus pinea

Cementiri Sant Celoni

10-20

Pi pinyer

Pinus pinea

Porta de Llevant

20-50

Pi pinyer

Pinus pinea

Rotonda c/Bruc

2

Pi pinyer

Pinus pinea

Plaça Cardenal Cisneros

3

Pi pinyer

Turó del Puig

Tram
Zona
perimetral
Zona
perimetral

Nº d'exemplars
Indeterminat
Indeterminat
Indeterminat
2

TOTAL

Plànol localització arbrat amb risc de presència de processionària del pi a Sant Celoni:

1

4
3
2

8

9

7

Ubicació zones amb
pins (annex III)

5

1 - Pistes d’atletisme
2 - Rectoria Vella
6

3
4
5
6

- Escola Pallerola
- Cementiri
- Turó del Puig
- Pça Cardenal Cisneros

7 - Rotonda C/ Bruc
8 - Bosc de can Gurri
9 - Porta de Llevant
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ANNEX IV. Relació de possibles zones amb tractament herbicida durant el 2017
Altres dades
d’interès fitosanitari

Identificació
Número Número
ordre
Nucli urbà
activitat lloc

Localització

Identificació concreta zona
tractament

Aprofitament

Superfície Sistema
2
(m )
de reg

Freqüència
estimada

1

SC01

Sant Celoni

Moreres C/ Dr. Barri

Grava de la zona de les
moreres i solar mig
encimentat

2

SC03

Sant Celoni

Pista Turó Mare de Déu

Pista de bàsquet

Esportiu

-

0 o 1 cop l'any

2

SC04

Sant Celoni

Turó Bellver (dipòsit antic)

Part superior dipòsit

Recreatiu

-

0 o 1 cop l'any

1

SC06

Sant Celoni

Plaça Cardenal Cisneros i voltants

Zona pavimentada i escales

Recreatiu

-

2 o 3 cops l'any

2

SC07

Sant Celoni

Parc de Sax Sala

Perímetre pista esportiva

Recreatiu

-

2 o 3 cops l'any

1

SC09

Sant Celoni

C/ Artesania, C/ Agricultura i C/ Dos de
Maig

Zona pavimentada i espai
tancat. Caminet no
Viari
pavimentat (C/ Dos de Maig)

-

2 o 3 cops l'any

1

SC11

Sant Celoni

Plaça de l'estació

Zona aparcament vehicles i
pavimentació perimetral

Aparcament

-

0 o 1 cop l'any

1

SC16

Sant Celoni

Plaça del Bestiar i voltants

Zona pavimentada interior
plaça

Recreatiu

-

0 o 1 cop l'any

1

SC18

Sant Celoni

Torre de la Força

Torre i muralla

Recreatiu

-

2 o 3 cops l'any

1

SC20

Sant Celoni

Pistes de petanca municipal i voltants

Pista petanca i perímetre
(zona contacte amb el mur)

Recreatiu

-

2 o 3 cops l'any

1

SC21

Sant Celoni

Plaça Illes Belles

Pont i zona pavimentada

Recreatiu

-

0 o 1 cop l'any

Recreatiu

-

2 o 3 cops l'any

1

SC23

Sant Celoni

Cementiri

Zona grava i zona
pavimentada

Recreatiu

-

4 a 6 cops l'any

1

SC25

Sant Celoni

Urbanització Can Sans

Voreres

Viari

-

0 o 1 cop l'any

1

SC26

Sant Celoni

Porta de Ponent

Paviments i zones amb
graves

Viari

Tec-line

2 o 3 cops l'any

1

SC27

Sant Celoni

Aparcament La Salle

Vores de paviment

Aparcament

-

0 o 1 cop l’any

1

SC28

Pistes d’atletisme i camp de futbol

Marges zona pavimentada i
sauló camp de joc

Esportiu

-

2 o 3 cops l’any

1

LB01

La Batllòria

Parc de l'entrada i voltants (C/ Escoles)

Sota bancs i sauló fora zona
Recreatiu
jocs

-

0 o 1 cop l'any

1

LB02

La Batllòria

Cementiri

Zona pavimentada

Recreatiu

-

4 a 6 cops l'any

1

LB03

La Batllòria

Aparcament passatge de l'Esperança

Solar

Aparcament

-

0 o 1 cop l'any

1

LB06

La Batllòria

Plaça de l'església i passatges

Zona pavimentada i
passatges propers

Recreatiu

-

0 o 1 cop l'any

2

LB08

La Batllòria

Camp de futbol

Interior camp

Esportiu

-

2 o 3 cops l'any

3

LB09

La Batllòria

Pati interior Casal d'avis

Paviment i zona grava

Recreatiu

-

2 o 3 cops l'any

1

LB12

La Batllòria

Placeta

Zona pavimentada

Recreatiu

-

0 o 1 cop l'any

2

SC27

Sant Celoni

Sant Celoni

