
MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA APROBACIÓN DUN PROTOCOLO

DE ACTUACIÓN DO CONCELLO DE CHANTADA PERANTE A APLICACIÓN DE

FITOSANITARIOS NO SEU TERMO MUNICIPAL  

Antom  Fente  Parada,  voceiro  do  Grupo  Municipal  Por  Chantada-CUP,

apresento  ao  abeiro  do  disposto  nos  artigos  94.1  e  94.2  do  Regulamento

Orgánico Municipal e 97.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e

Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais  a  seguinte  MOCIÓN para  a  súa

discusión e aprobación, se procede, relativa á  MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP

PARA APROBACIÓN DUN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DO CONCELLO DE CHANTADA PERANTE

A APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS NO SEU TERMO MUNICIPAL.

A  tal  efeito,  apresento  para  a  súa  discusión,  co  alvo  de  suscitar  a

UNANIMIDADE da CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Os fitosanitarios  conteñen compoñentes químicos que funcionan como

disruptores  endócrinos  nos  seres  vivos,  tamén  nos  humanos,  e  altamente

contaminantes  en  moitos  casos  para  o  medio  ambiente,  cando  non  de

probadas ligazóns na cancroxénese.

Nesta lexislatura unha moción da CUP1 aprobouse unanimemente o que

non  impediu  que  hai  agora  aproximadamente  un  ano  se  empregase  este

principio activo nun produto dado nas beirarrúas da vila por parte de operarios

1 Moción de Por Chantada para prohibir o emprego de herbicidas para usos non agrarios no concello de Chantada: 
https://porchantada.wordpress.com/2015/08/12/mocion-de-por-chantada-para-prohibir-o-emprego-de-herbicidas-para-

usos-non-agrarios-no-concello-de-chantada/. A moción aprobouse por unanimidade, mais unicamente no referente
ao glifosato, xa que o PSOE introduciu unha emenda amparándose na existencia de herbicidas ecolóxicos (sic.).

https://porchantada.wordpress.com/2015/08/12/mocion-de-por-chantada-para-prohibir-o-emprego-de-herbicidas-para-usos-non-agrarios-no-concello-de-chantada/
https://porchantada.wordpress.com/2015/08/12/mocion-de-por-chantada-para-prohibir-o-emprego-de-herbicidas-para-usos-non-agrarios-no-concello-de-chantada/


enmascarados sen que o Goberno local explicase a composición química do

produto, após reiteradas perguntas no pleno e denuncias da imprensa; ou que

meses despois nunha zona de exposición para crianzas e de contacto coa pel,

xunto ás piscinas, se empregasen fitosanitarios sen sinalizar (abono). Tamén

se apresentou unha moción sobre os produtos fitosanitarios e a formación e

asesoría  necesaria  para  poder  manexar  estes  produtos,  xunto  ás  eivas  na

xestión  por  parte  da  Xunta  da  Galiza2.  Recentemente,  empregáronse

novamente fitosanitarios,  aínda que desta vez algo avanzouse a sinalizouse

cun cartaz vertical o seu uso, aínda que sen delimitar a zona nin indicar que

produto se empregou.

2 MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP SOBRE O USO DE PRODUTOS FITOSANITARIOS: 
https://porchantada.files.wordpress.com/2016/07/mocic3b3n-sobre-o-uso-de-produtos-fitosanitarios.pdf 

Ilustración 1: En abril deste 2017 tratáronse espazos como o muíño 
da Alameda, o campo da feira vello, o Sangoñedo ou a zona de 
xardín infantil da Alameda.

https://porchantada.files.wordpress.com/2016/07/mocic3b3n-sobre-o-uso-de-produtos-fitosanitarios.pdf


Así as cousas, semella que existe un problema no Concello de Chantada á hora de

determinar que produtos e como deben empregarse e, sobre todo, que protocolos

deben  seguirse  para  minimizar  os  riscos  para  a  saúde  das  persoas  e  do  medio

ambiente.

Por  todo  isto  consideramos  de  importancia  facer  noso  e  adaptar  á  nosa

realidade local  o protocolo elaborado no seu día polo grupo ecoloxista fundado en

1990 e con nome Asociación para a Defensa da Natureza do Condado (ADENCO) para

a aplicación de fitosanitarios nos concellos.  Tamén agradecemos a colaboración de

Damián Copena, parceiro do GIEEA (Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica e

Agroloxía) da Universidade de Vigo3.

De igual xeito, é de salientar a campaña local #NonNoMeuNome que xa reuniu

adhesións de numerosas persoas por unha Chantada sen herbicidas, tanto a nosa

localidade como personalidades do exterior como eurodeputadas, deputadas, alcaldes

e concelleiros4.

Como resultado destes contactos e achegas e do desenvolvemento e debate

posterior nun grupo de traballo de Por Chantada-CUP dedicado a cuestións ambientais

saíu a seguinte proposta para a súa adopción, se procede, por parte do pleno da

Corporación de Chantada.

Proposta de Acordo

1.-  Sinalar  sempre  o  uso  de  produtos  químicos,  nomeadamente  os

denominados produtos fitosanitarios, así como o principio activo e a marca

comercial empregada en cada caso.

2.-  Aprobar  o  seguinte  Protocolo  de  actuación  do  Concello  de  Chantada

perante a aplicación de fitosanitarios no seu termo municipal (ANEXO I).

Lisboa, 24 de abril de 2017.

Asinado dixitalmente por Antom Fente Parada

3 http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/es/ 
4 https://nonnomeunome.wordpress.com/ 

https://nonnomeunome.wordpress.com/
http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/es/


Protocolo de actuación do Concello de Chantada perante a aplicación de fitosanitarios

no seu termo municipal 

No pleno do Concello de Chantada celebrado en 8 de maio de 2017, como parte do

acordo  aprobado  pola  Corporación  a  raíz  dunha  moción  proposta  desde  o  grupo

municipal Por Chantada-CUP, adoptouse o seguinte Protocolo de actuación do Concello

de Chantada perante a aplicación de fitosanitarios no seu termo municipal.

1.- Normativa básica e competencias

Basicamente, no caso que nos ocupa, salientamos o Real Decreto 1311/2012,

de 14 de setembro, polo que se estabelece o marco de actuación para conseguir un

uso  sustentábel  dos  produtos  fitosanitarios (BOE  15/09/2012)5.  Nesta  temática

específica, os Concellos contan con competencias derivadas da  Lei 7/1985, de 2 de

abril,  Reguladora das Bases do Réxime Local6, concretamente o disposto no artigo

25.2 do capítulo III relativo ás competencias do municipio:

O concello exercerá, en todo caso, competencias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades
Autónomas, nas seguintes materias:
(...)
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos residuos sólidos urbanos e
protección contra a contaminación acústica, lumínica e atmosférica nas zonas urbanas.
c) Abastecemento de auga potábel a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.
(...)

j) Protección da salubridade pública.

De por parte, o propio RD 1311/2012 indica no artigo 4.2:

A efeitos da necesaria coordinación co Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente,
do cumprimento das disposicións do presente real decreto e da planificación e execución das
accións e acordos que se adopten de conformidade co mesmo, cada comunidade autónoma e
Administración  local,  neste  caso  aos  efeitos  dos  artigos  49.7  e  52,  designará  un  órgano,
doravante  órgano  designado,  que  actuará  como  ponto  focal  no  seu  ámbito  territorial,  sen
prexuízo das competencias  que podan ter  os distintos  órganos da comunidade autónoma ou

administracións locais en relación coas disposicións deste real decreto.

2.- O que vai facer o Concello de Chantada cando se realizan aplicacións de

fitosanitarios no seu termo municipal

 

O RD  1311/2012,  de  14  de  setembro,  polo  que  estabelece  o  marco  de

actuación  para  conseguir  un  uso  sustentábel  dos  produtos  fitosanitarios resulta,

infelizmente, moi permisivo no tocante ás aplicacións desta clase de produtos. No

entanto,  existen  unha  serie  de  obrigas  e  de  condicionantes  que  o  Concello  de

5 https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-11605-consolidado.pdf 
6 https://www.boe.es/boe/dias/1985/04/03/pdfs/A08945-08964.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/1985/04/03/pdfs/A08945-08964.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-11605-consolidado.pdf


Chantada, en tanto en canto administración local, ten que verificar para exixir o seu

cumprimento e, no seu caso, denunciar as infraccións pertinentes. 

Este documento está fundamentado para os ámbitos de aplicación non agrarios.

Para os agrarios existen outros condicionantes específicos. Mais, se nos estamos a

referir, a aplicación de uso non agrario, principal problemática neste tema coa que nos

estamos a topar nas entidades municipais nos últimos meses, temos que ter conta o

capítulo  XI  do  RD  1311/2012  “Disposicións  específicas  para  o  uso  dos  produtos

fitosanitarios  en  ámbitos  distintos  da  produción  agraria”.  Así,  a  aplicación  de

fitosanitarios nas beiras das estradas, nomeadamente herbicidas, estaría encadrada

dentro da epígrafe e) do artigo 46 do RD 13111/2012 “Ámbitos distintos da produción

primaria agraria profesional”. Deste xeito, nesta epígrafe e) estarían as  «Redes de

servizos:  áreas  non  urbanas,  comprendidos  os  camiños  de  ferro  e  demais  redes

viarias, as de condución de augas de rega ou de avenamento, de tendidos eléctricos,

corta-lumes ou outras, de dominio público ou privado, cuxa característica é consistir

en  espazos  lineares  ou  redes  de  espazos  lineares,  particularmente  para  manter

controlada a vexetación espontánea».

● Elementos a ter en conta por parte do Concello de Chantada:

De seguido,  enumeramos de forma esquemática unha serie de elementos e

condicionantes a ter en consideración por parte do Concello de Chantada cando se

produce unha aplicación de fitosanitarios nun ámbito distinto ao da produción agraria.

1º) Verificar se se respectou unha banda de seguranza mínima a respeito das

masas de auga superficiais de 5 metros.

O artigo 31 do RD 1311/2012 –“Medidas para evitar a contaminación difusa das

masas de auga”– estabelece no seu ponto segundo que «cando se apliquen produtos

fitosanitarios respeitarase unha banda de seguranza mínima, a respeito das masas de

auga superficial, de 5 metros, sen prexuízo de que deba deixarse unha banda maior,

cando así se estabeleza na autorización e figuren na etiqueta do produto fitosanitario

utilizado».

Se coñecemos a zona e sabemos da existencia de cursos de auga (regos, ríos,

etc.) dentro das zonas de aplicación do produto este ponto do RD pode axudar a que o

Concello  de  Chantada  poda  deter  a  aplicación,  se  é  posíbel,  demostrando

graficamente a mesma para poder realizar a denuncia e paralización.



2º) Deixar nas aplicacións municipais unha marxe mínima de 50 metros a

respecto das masas de auga superficiais.

3º) Verificar se existe aplicación con controlo do vento existente.

O artigo  31.4  asinala  que  «evitaranse todo tipo  de tratamentos  con ventos

superiores a 3 metros por segundo». Esta verificación precisa ser feita con medios

técnicos  fiábeis  e  que  garantan  a  inexistencia  deses  ventos.  Para  este  fin,  como

autoridade encarregada de verificar o cumprimento do RD o Concello de Chantada

esixirá aos aplicadores que acrediten a existencia de ventos inferiores aos 3 m/s para

o que deberán de empregar un aparello medidor de vento debidamente homologado e

calibrado que conte con toda a documentación accesíbel e que se atope en vigor o seu

controlo.

4º) Verificar se existe solicitude de autorización ao Concello de Chantada.

O artigo 49 –“Condicionamentos xerais para os usos profesionais non agrarios”–

no seu ponto  7  estabelece  que «con ao menos 10 días  hábiles  de antelación  ao

comezo da cada tratamento, o usuario profesional ou empresa contratante solicitará

ao  órgano  competente  da  Administración  local  a  autorización  para  realizalo,

especificando que será un tratamento múltiplo en caso de que o pretenda realizar

para varios contratantes nas mesmas datas. A solicitude acompañarase do plano de

traballo, do documento ou documentos de asesoramento e do contrato ou contratos

respeitivos, conforme o exprimido nas epígrafes 1, 5 e 6». 

Por súa vez, o artigo 49.8 acrescenta: «no caso de que o plano de traballo

inclúa  a  necesidade  de  repetir  o  tratamento,  o  usuario  profesional,  ou  empresa

contratada, deberá comunicar ao órgano competente da Administración local, a data

en que realizará a repetición, con cando menos 10 días hábiles de antelación».

5º) As aplicacións municipais contarán cun plano de traballo específico e

público.

Estará ao dispor da cidadanía no site do concello e sinalizaranse as aplicacións

indicando na mesma:

• lugar e data

• o principio activo

• ingredientes  

• marca comercial 

• período de seguranza



• precaucións convenientes

6º) Informar á viciñanza desde o Concello de Chantada.

A cuestión da solicitude previa é relevante xa que o artigo 49.9 estabelece

obrigas para a Administración local que teñen que ser cumpridas:

A Administración competente (neste caso a local), no prazo máximo de dous días contados desde

o día seguinte da recepción da solicitude, deberá:

a) Informar aos viciños do interesado, ou interesados, directamente ou a través da empresa de

tratamentos que vaian realizar a aplicación, o lugar e a data de realización do tratamento obxecto

da solicitude ou comunicación referidas na epígrafe 7, así como a  identificación dos produtos

fitosanitarios que se vaian empregar, a fin de posibilitar que dispoñan de tempo suficiente para

adoptar as precaucións convenientes.

b) No seu caso, notificar ao solicitante se no plano de traballo, ou por outra información, se

apreciaron indicios fundados de risco ou de incumprimento do estabelecido no presente artigo,

determinantes da adopción dunha resolución denegatoria da solicitude, a efeitos de que poda

subsanar os defeitos ou achegar información complementar. O sentido do silencio administrativo

será estimatorio.

7º) Verificar se existe documento de asesoramento e contrato ou se hai

eximentes.

Para usos non profesionais o RD 13111/2012 explicita a necesidade dun servizo

de asesoramento e dun contrato. O artigo 49.1 dispón: 

Nos ámbitos contemplados no presente capítulo, salvo o previsto nos artigos 46.1.d) e 48,  a
aplicación  de  produtos  fitosanitarios  só  poderá  realizarse  por  usuarios  profesionais  previo
asesoramento sobre a xestión integrada de pragas e a subscrición dun contrato conforme o artigo
41.2.c) da Lei7, entre o interesado e o usuario profesional ou empresa que realice o tratamento,

todo isto conforme os requisitos estabelecidos no presente real decreto.

No entanto, o RD estabelece a posibilidade de que estes documentos non sexan

necesarios:

Non se require o asesoramento previsto na epígrafe 1 nos casos en que  o interesado teña a
condición de asesor ou teña adscrito ou contratado na súa institución ou empresa a un técnico
con nivel de asesor, que leve a cabo o correspondente asesoramento sobre a xestión integrada de
pragas. Asemade, non se requirirá o contrato previsto na epígrafe 1 cando o interesado cumpra
os  requisitos  de  usuario  profesional  ou  teña  adscrito  ou  contratado  a  unha  persoa  con  tal
condición e realice o tratamento cos seus propios medios. En tales casos, o interesado ou o
mencionado técnico deberá cumprir as obrigas que o presente real decreto estabelece para o

asesor e o usuario profesional.

Isto último é o que se supón que acontece coa aplicación de fitosanitarios nas

estradas.  Contodo,  é  preciso  requirir  a  verificación  da  existencia  desas

circunstancias,  pois  o  aplicador  ten  que  ser  profesional,  acreditándoo

documentalmente e ten que existir documento de asesoramento e contrato. No caso

dos eximentes destes documentos ten que existir  demostración documental de ter

7 Lei 43/2002, de 20 de novembro, de sanidade vexetal.



condición de asesor ou ter adscrito ou contratado na súa institución ou empresa a un

técnico con nível de asesor. 

8º) Verificar se se adoptaron as medidas pertinentes se a aplicación se

realiza tamén en áreas utilizadas polo público en xeral 

Debe  terse  en  conta  os  horarios  de  aplicación  para  evitar  a  presenza  de

terceiros.  No  artigo  50  –“Condicionamentos  específicos  para  os  ámbitos  non

agrarios”– aparecen os seguintes condicionantes: 

1.- Nos espazos utilizados polo público en xeral, o responsábel da aplicación deberá:
a) Adoptar as medidas necesarias para evitar que se produza o acceso de terceiros, tanto durante
a  execución  dos  tratamentos  como  durante  o  período  do  tempo seguinte  que  se  determine
necesario para cada caso.
b) Realizar os tratamentos en horarios en que a presenza de terceiros sea improbábel, salvo que
se trate de xardíns fechados ou que sexa posíbel estabelecer unha baliza sinalizada que advirta
ao público da prohibición de acceso á área comprendida dentro do perímetro sinalizado.
2.-  Nos  espazos  utilizados  por  grupos  vulnerábeis8,  para  alén  de  cumprir  o  especificado  na
epígrafe 1, requírese o coñecemento previo do directo do centro afectado conforme ao exprimido
na epígrafe 1.a), para que poda adoptar as medidas preventivas que procedan. O director do
centro, con cando menos 48 horas de antelación ao tratamento, poderá propor xustificadamente

unha data ou hora máis apropriada.

9º) Verificar se se gardaron as distancias pertinentes perto de espazos de

captación de augas.

De  conformidade  co  artigo  33  –“Medidas  específicas  para  evitar  a

contaminación en zonas de extracción de auga para consumo humano”– na epígrafe b

«deixarase, no mínimo, unha distancia de 50 metros sen tratar respeito dos pontos de

extracción de auga para consumo humano nas masas de auga superficiais, así como

nos pozos utilizados para tal fin».

Por outra banda, a propria Consellaria do Medio Rural indica no seu site sobre

as obrigas dos usos nos agrarios:

e) Redes de servizos: áreas non urbanas, comprendidos os camiños de ferro e demais

redes  viarias,  as  de  condución  de  augas  de  rega  ou  de  desaugue,  de  tendidos

eléctricos, devesas ou outras, de dominio público ou privado, cuxa característica é

consistir  en  espazos  lineares  ou  redes  de  espazos  lineares,  particularmente  para

manter controlada a vexetación espontánea.

Os tratamentos nas redes de servizos, pola posibilidade que os escorrementos poidan

confluír de forma abundante en certos pontos, co conseguinte risco de contaminación

das augas superficiais ou subterráneas próximas, soamente se poderán realizar con

produtos fitosanitarios autorealizados para estes usos, naqueles casos ou tramos en

que  non  sexa  viábel  a  utilización  de  medios  mecánicos  ou  outros  alternativos,  e

sempre en épocas en que sexa menos probábel que se produzan choivas.

8 Por exemplo nos colexios, centros de saúde, residencias da terceira idade, parques infantís, etc.



Ver a seguinte ligazón: 

http://mediorural.xunta.gal/es/areas/agricultura/sanidad_vegetal/fitosanitarios/usos_

non_agrarios

Consideracións finais

No  caso  de  detectar  algún  incumprimento  da  lexislación  en  vigor  (RD

1311/2012)  é  preciso  realizar  a  denunciar  perante  a  autoridade  competente.  Se

resulta imposíbel ni proprio momento da aplicación que fique constancia por parte da

autorizada competente  das infraccións (Policía  Municipal  ou Garda Civil)  e  que se

paralice a aplicación.

Tamén resulta de interese a posibilidade de trasladar as infraccións a outros

órganos  como  a  Confederación  Hidrográfica  Miño-Sil  e  a  Consellaría  de  Medio

Ambiente. 

Para apoiar as denuncias cómpre acreditar, na medida do posíbel, as actuacións

infractoras con documentos gráficos como fotografías e documentos audiovisuais para

poder acompañar á pertinente denuncia.

http://mediorural.xunta.gal/es/areas/agricultura/sanidad_vegetal/fitosanitarios/usos_non_agrarios
http://mediorural.xunta.gal/es/areas/agricultura/sanidad_vegetal/fitosanitarios/usos_non_agrarios
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