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Els plaguicides/ herbicides són productes químics de síntesi qualificats com de 
risc per a l'ésser humà, la fauna, la flora i tots els ecosistemes en general. La 
normativa referent a aquest productes els classifica segons la seva toxicitat per 
la salut  i  el  medi  ambient  i  la seva possible degradació. Aquesta normativa 
també estableix i obliga a l'administració competent a la inspecció, seguiment i 
control d’aquests productes.

La llei orgànica 10/1995 del Codi Penal del 23/11/1995, modificada per la llei 
orgànica  5/2010  del  22  de  juny  del  2010  tipifica  els  delictes  que  suposa 
l’omissió de les inspeccions obligatòries.

En el cas concret de Catalunya, cada any es venen 7.435 tones de plaguicides, 
herbicides, fitorreguladors... Quantitat que té un impacte potencial considerable 
sobre la salut de les persones i el medi natural.

L’article 45 de la Constitució espanyola, el conveni d’Aarhus, la llei 27/2006 que 
transcriu i recull les Directives 2003/4/CE i 2003/35/CE, per les quals es regula 
el  dret  a  la  informació,  a  la  participació  pública  i  a  l’accés a  la  justícia  en 
matèria de medi ambient.

SOL·LICITA:
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1.-  El nombre preses de mostres i analítiques realitzades a Catalunya durant 
l’any 2011 per a la detecció i quantificació de plaguicides en aigües continentals 
superficials i subterrànies de boca.

2.-  Els  resultats  obtinguts  en  les  analítiques  de  plaguicides  i  herbicides, 
especialment  del  glifosat  en  aigües superficials  i  subterrànies,  així  com els 
punts de mostreig (coordenades UTM), el municipi i la comarca corresponents 
al resultat.

3.-  El  nombre  d’avisos  que  aquest  Departament  ha  rebut  per  part  de: 
Ajuntaments,  entitats  d’abastament  d’aigua  i/o  procedents  de  l’Agència 
catalana  de  l’aigua,  degut  a  la  presència  de  plaguicides/  herbicides, 
especialment del glifosat, amb valors superiors al LMr establert legalment.

4.-  El nombre d’inspeccions i mostrejos planificats per a l’ any 2012 per a la 
detecció  de  residus de plaguicides/  herbicides,  especialment  del  glifosat  en 
aigües de boca.
 
5.- S’ha realitzat algun estudi per part d’aquesta entitat o se n'ha derivat algun 
cap a alguna altra entitat  referent  a:  l’impacte sobre la salut  que suposa la 
ingestió de residus de plaguicides/ herbicides, especialment del glifosat?
En cas afirmatiu, les conclusions d’aquest estudi.

 6.- Les persones i els càrrecs responsables de:

- la planificació de les inspeccions i els criteris aplicats per a garantir que les 
aigües  de  boca  de  diferents  procedència  de  Catalunya  tenen  uns  Lr  de 
plaguicides, herbicides i en concret de glifosat, inferiors al màxim legal establert 
per la llei.

- L'execució de les inspeccions de l’apartat anterior.

- la recollida i processat de tota la informació ambiental sol·licitada.

En el cas que alguna de les qüestions plantejades sigui competència d’un altre 
Departament  o  organisme,  es  sol·licita  que  es  trameti  aquest  escrit  al 
Departament competent, i s’ informi d’ aquest fet a aquesta part.
Es remeti  la  informació senyalada en format digital  en el  termini  d’un mes, 
d’acord amb l’article  nº 10 de la llei  27/2006 del  18 de juliol  a les adreces 
electròniques següents:

Ilp@somloquesembrem.org

CIF: G25712498
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