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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 la 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  suposen 
l’omissió de les inspeccions obligatòries.

En el cas concret de Catalunya, cada any es venen 7.435 tones de plaguicides, 
herbicides, fito-reguladors,... 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:

1.-Si aquesta Direcció General ha realitzat estudis sobre la possible volatilitat 
del herbicida glifosat i dels seus coadjuvants, així com la seva afectació en la 
flora i la fauna. En cas afirmatiu, l’abast i les conclusions d’aquest estudi.
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 2.-  Els  procediments  o  protocols  el·laborats  per  aquesta  Direcció  General 
durant els dos darrers anys per a la detecció de males pràctiques agrícoles en l’ 
aplicació de plaguicides / herbicides i en concret del glifosat , en la gestió dels 
seus  residus  i  dels  seus  envasos  per  a  la  conservació  del  medi  natural  a 
Catalunya.
El  nombre  de  denúncies  realitzades  pels  Agents  Rurals  durant  l’any  2011 
degudes a males pràctiques agrícoles en l’ aplicació de plaguicides i / o en la 
gestió dels seus residus.
 
3.-El nombre de mortaldats de fauna terrestre i/o aqüícola investigades pels 
Agents  Rurals  en  els  darrers  dos anys provocades per  una acumulació  de 
plaguicides/herbicides  i  en  concret  del  glifosat.  Conclusions  dels  informes 
el·laborats com a conseqüència d’aquesta afectació del medi natural.

 4.-  El nombre d’inspeccions planificades per als Agents rurals,  durant l’any 
2012 per a la detecció d’abocaments de  residus de plaguicides / herbicides, 
especialment del glifosat en el medi natural.
Accions  preses  per  aquesta  Direcció  General  com  a  conseqüència  de  la 
contaminació dels aqüífers de Catalunya en l’herbicida glifosat.

 5.- Les persones i els càrrecs responsables de:

-la planificació de les inspeccions i  els criteris aplicats per a la detecció de 
males pràctiques agrícoles en l’ aplicació de plaguicides, herbicides i en concret 
del glifosat; i en la gestió dels residus d’aquestos biocides.

-La planificació i programació de les inspeccions de l’apartat anterior.

-Les execucions de les inspeccions.

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

En el cas de 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

c/Lleida nº 1-Baixos

25600-Balaguer (Lleida)
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