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El tractament de les plagues de rates: Gestior Quimics 

Gestior Quimics (www.gestiorquimics.com) treballa a Badia del Vallès des 

de 1992, actualmente està treballant en 120 municipis. Què passa amb les 

rates a Badia? És el municipi, de tots els municipis on treballa Gestior 

Químics, on més rates hi ha. El cas de les rates a Badia és especial. Tenim 

un tècnic que es dedica exclusivament a Badia, i que viu a Badia. 

Les causes de l’alta presència de rates a Badia:  

Badia està feta a sobre  terres de cultiu. Es va construir en molt poc temps, 

amb uns fonaments de no massa bona qualitat. Hi ha clavegueres i 

subclavegueres, com a tots els municipis. Ara bé, els empalmes entre 

ambdues es van fer malament. A més, la terra en la qual està construïda 

Badia és la terra idònia per fer caus de rates (és terra flonja). A més, hi ha 

horts al voltant de Badia, és a dir, les rates tenen menjar a la vora. A més, 

els jardins dels blocs sovint no estan segats i les plantes són molt altes, 

això vol dir terra per on no trepitja ningú, un lloc ideal per l’aparellament de 

les rates. A més, sovint hi ha brossa al carrer, i això vol dir menjar. Per 

acabar, cal dir que el riu està a prop. En resum, Badia és un lloc ideal per 

als rosegadors.  

Gestior Quimics ha parlat amb el Departament de Salut i els han dit que 

continuïn amb la tasca que estan fent. També han parlat amb la Diputació 

de Barcelona, i també els diuen que continuïn.  

Això es podrà arreglar?  

És molt difícil, és un cas força excepcional. En tot cas, és pot millorar, i per 

això cal que actuem tots: Veïns/es + Ajuntament + Gestior Quimics.  

Protocol d’actuació:  

El contracte amb Gestior Quimics és “de portes cap enfora”. A excepció dels 

equipaments municipals. És a dir, és un servei municipal, que actua en 

l’espai públic. De fet, és així en tots els municipis, cap ajuntament pot oferir 

cobertura a particulars. El contracte amb l'ajuntament per tant és de portes 

enfora dels habitatges, si alguna persona vol els serveis de Gestior Químics 

ha de costejar-ho el propi veí/na 

Gestior Quimics no treballa per particulars 

http://www.gestiorquimics.com/


El protocol d’actuació és de 24h en casos lleus, de 12h en casos moderats i 

en 3h en casos greus. El protocol és que Gestior Quimics rep la trucada de 

l’Ajuntament i aleshores actuen. Els veïns no poden trucar directament a 

Gestior Quimics per casos de rates en espai públic o equipaments públics, 

sinó a l’Ajuntament. Es pot utilitzar la Línia Verda, funciona molt bé i a més 

permet fer un seguiment de la teva notificació.   

Per serveis a particulars, els veïns poden trucar a Gestior Quimics, però ha 

de quedar ben clar que és un servei privat i per tant cobren per aquest 

servei.  

 

El verí:  

El verí mata en 72 hores. Per això la rata quasi mai mor al carrer, perquè 

van al seu cau a morir. El verí és actua en la coagulació de la sang de 

manera que la rata queda com assecada.  

Existeix també un tractament amb verí líquid que és més letal, però al ser 

líquid és impossible de controlar a on va. La legislació és va endurir molt 

per garantir la seguretat,  ara la regulació és molt estricte. Només poden fer 

aquelles actuacions que el Departament de Salut autoritza. Ara bé, també 

han millorat molt en tècnica. Ara els treballadors de plagues són sobretot 

biòlegs que coneixen molt el cicle de les rates.  

Finalment, la forma més rudimentària acaba sent la més eficaç. Tapen uns 

500 caus a l’any. Localitzen el cau, posen el verí, posen terra i posen 

ciment.  

Van provar de posar ciment més vidre, com es fa sovint a les cases, però no 

els va donar resultat. Perquè al ser espai exterior les rates obren un altre 

forat al costat. A més és un procediment que actualment no està autoritzat 

pel Departament de Salut. 

Destinen 200 kg. de pastilles de verí a Badia. Per fer-nos una idea, ens fan 

saber que el Departament de Salut els diu que és moltíssim.  

  

 

 

Cal començar per les mesures correctives:   

Menjar al carrer:  

El verí es posa en unes pastilles de menjar que porten verí. Per tant, si la 

rata troba menjar al carrer pot triar entre restes de menjar que els veïns 



han tirat al carrer i menjar amb verí. I aquí comença el problema, si  les 

rates  trien el menjar de les deixalles enlloc del verí , o  bé mengen només 

una mica del menjar amb verí perquè no estan afamades, l'efecte del verí 

no és tan efectiu.  

Per tant, més menjar al carrer vol dir competència amb el verí.  

Arbustos:  

Els arbustos alts faciliten la reproducció de les rates perquè saben que allà 

no hi camina ningú. Les heures faciliten que hi hagi rates. Els rosers grans 

sense cuidar també. A més, als treballadors de Gestior Quimics els és difícil 

entrar perquè el terra està molt humit i no és de fàcil accés. 

En la reunió es va parlar dels  jardins comunitaris per aclarir de qui eren 

propietat, el regidor d'urbanismes va aclarir que el terreny no és propietat 

de la comunitat, és propietat de l’Ajuntament, però que ja fa molts anys  

l’Ajuntament va cedir  l’ús d'aquest espai  a la comunitat a canvi que 

aquesta en faci el manteniment.  

La Fundació Tallers fa tasques de manteniment per assegurar uns mínims, 

sabent que algunes comunitats no fan manteniment, però passen per cada 

jardí un o dos cops l’any. Per tant, igualment els veïns se n’han de fer 

càrrec.  

 

Si es destina més pressupost es millorarà el problema? No. No perquè 

el problema no és econòmic. L’Ajuntament no escatima diners en aquest 

problema.  

El problema és que no s’estan aplicant les mesures correctives: Reduir 

brossa al carrer, reduir menjar tirat pel carrer, arbustos massa alts.  

A banda, hi hauria uns canvis estructurals que a dia d’avui són impensables, 

que són canviar el sistema de clavegueram i el subsòl de Badia.  

Per tant, cal posar-nos molt estrictes amb el tema de la brossa al carrer i 

així el problema millorarà. I seguir treballant com fins ara, perquè si que 

s’han notat millores. Cal pensar que sense la tasca de Gestior Quimics el 

problema seria molt més greu del que és. Cal partir d’aquesta realitat. 

Queda camí, però la població de rosegadors ha disminuït molt.  

Actualment els llocs on hi ha més rates de Badia són c/Mediterrani i 

c/Via de la Plata.  

 



Gestior Quimics té un arxiu fotogràfic del treball realitzat en els darrers 14 

anys a Badia de més de 500 fotografies. Si el voleu consultar els el podeu 

demanar.  

 

Les incidències recollies per Gestior Quimics es poden consultar. Les podeu 

demanar a la Vanessa Chavero de Medi Ambient de l’Ajuntament de Badia.  
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El tratamiento de las plagas de ratas: Gestior Quimics 

Gestior Quimics (www.gestiorquimics.com) trabaja en Badia del Valles 

desde 1992, actualmente está trabajando en 120 municipios. ¿Qué pasa 

con las ratas en Badia? Es el municipio de todos en los que trabaja Gestior 

Quimics donde más ratas hay. El caso de las ratas en Badia es especial. 

Tienen un técnico que se dedica exclusivamente a Badia.  

Las causas de la alta presencia de ratas a Badia:  

Badia está construida sobre tierras de cultivo. Se construyó en muy poco 

tiempo, con unos fundamentos de poca calidad. Hay alcantarillas y 

subalcantarillas, como en todos los municipios. Pero los empalmes entre las 

dos se hicieron mal. Además, la tierra en que está construida es idónea 

para las madrigueras de las ratas, es tierra esponjosa. Además, hay huertos 

alrededor, y tienen comida. Además, los jardines de los bloques a menuda 

no están segados y las plantas son muy altas, eso es ideal para que las 

ratas se apareen porque saben que nadie va a pasar por ahí. Además, en la 

calle suelen haber restos de comida en las basuras. Por último, el rio está 

muy cerca. En resumen, Badia es ideal para los roedores.  

Gestior Quimics ha hablado con el Departamento de Salut y les han dicho 

que sigan con la tarea, también han hablado con la Diputación de Barcelona 

y les han dicho lo mismo, que por favor, continúen.  

 

 

http://www.gestiorquimics.com/


 

 

¿Tiene solución? 

Es muy difícil, es un caso bastante excepcional. En todo caso, se puede 

mejorar mucho. Para ello hace falta actuar conjuntamente: Vecinos, 

Ayuntamiento y Gestior Quimics.   

 

Protocolo de actuación:  

El contrato con Gestior Quimics es como en todos los municipios “de 

puertas para fuera”. A excepción de los equipamientos municipales. Si 

alguna persona solicita el servicio de Gestior Quimics dentro de su piso lo 

hace como privado y tiene que asumir el coste, o bien llamar a otra 

empresa.  

El protocolo de actuación es de 24h en casos leves, 12h en casos 

moderados y 3h en casos graves. El protocolo es que Gestior Quimics recibe 

la llamada del Ayuntamiento y entonces actúan. Los vecinos no pueden 

llamar directamente, tienen que llamar al Ayuntamiento o bien usar el 

servicio de Línea Verde. 

El veneno:   

El veneno mata en 72 horas. Por eso la rata muere en su madriguera. Actúa 

por coagulación de la sangre así la rata queda disecada.  

Existe un veneno líquido más letal, pero al ser líquido es imposible controlar 

donde va. Y la legislación es muy dura para garantizar la seguridad. Solo 

pueden hacer aquellas actuaciones que el Departamento de Salud autorice. 

Por otro lado, han mejorado mucho en la técnica. Ahora los trabajadores de 

plagas son sobre todo biólogos que conocen muy bien el ciclo de las ratas.   

Finalmente, la forma más rudimentaria acaba siendo la más eficaz: Tapar 

madrigueras. Tapan unes 500 al año en Badia. Ponen veneno, ponen tierra 

y luego cemento.   

Probaron el sistema de poner cristal en el cemento, como se hace en las 

casas, pero no dio resultado. Porque en el espacio exterior abren otra 

madriguera al lado. Además es un procedimiento que no está autorizado 

por el Departamento de Salud porque los perros o los niños pequeños se 

podrían dañar con los cristales.  

Destinan 200 kg. de pastillas de veneno en Badia. Para hacernos una idea, 

el Departamento de Salud les dice que eso es muchísimo.    



 

Medidas correctivas:  

Comida en la calle: 

El veneno se pone las pastillas de comida que llevan veneno. Así que si la 

rata se encuentra comida por la calle de las basuras puede elegir, y el 

veneno ya no será tan efectivo. Porque si puede elegir entre un bocadillo y 

una pastilla con veneno pues se lo pensará. Aquí empieza el problema. Las 

ratas de Badia no pasan hambre. Y cuesta más que coman veneno.  

Arbustos:  

Facilitan la reproducción de las ratas y además a los trabajadores de Gestior 

Quimics también les cuesta más entrar.  

En la reunión se habló de jardines comunitarios para aclarar de quien eran 

propiedad, el Regidor de Urbanismo aclaró que el terreno no es propiedad 

de la comunidad, es propiedad del Ayuntamiento, pero que ya hace muchos 

años que cedió el uso a los vecinos a cambio de que hicieran el 

mantenimiento. La Fundación Tallers hace tareas de mantenimiento para 

asegurar unos mínimos, pasan una o dos veces al año por cada jardín. 

  

¿Si se destina más presupuesto se mejorara el problema? No.  

No porque el problema no es económico. El Ayuntamiento no escatima 

dinero en este tema. El problema es que no se están aplicando las medidas 

correctivas. Reducir basura en la calle y arbustos altos.  

Además, tendría que haber cambios estructurales que a día de hoy son 

impensables, como cambiar las alcantarillas y el subsuelo de Badia.   

Así que hay que ponerse muy estricto con el tema de las basuras en la 

calle. Y seguir trabajando como hasta ahora, porque sí que se han notado 

mejoras. Es importante saber que sin la tarea de Gestior Quimics el 

problema sería mucho más grave.  

Actualmente los enclaves en los que hay más rates son 

c/Mediterrani i c/Via de la Plata.  

Gestior Quimics tiene un archivo fotográfico de los últimos 14 años en Badia 

de más de 500, si alguien lo quiere consultar lo puede pedir.  

Las incidencias recogidas por Gestior Quimics también se pueden consultar.  

 

 


