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SOLICITUDE DE INFORMACIÓN DE POR CHANTADA – CANDIDATURA DE

UNIDADE POPULAR PERANTE O USO DE HERBICIDA NO CASCO URBANO 

Antom Fente Parada  e Cruz Fernández Rodríguez integrantes do grupo municipal Por Chantada-

CUP e concelleiros de pleno direito do Concello de Chantada,  con enderezo de notificación en

cupchantada@gmail.com.  

ANTECEDENTES

➢ Moción de Por Chantada para prohibir o emprego de herbicidas para usos non agrarios no

concello de Chantada (aprobada en 2015, en sesión plenaria ordinaria, por unanimidade).

➢ Por Chantada denuncia publicamente o emprego de herbicida sen sinalizar en casco urbano

(maio 2016). 

➢ “Creada en Chantada una plataforma contra el uso de herbicidas” in El Progreso, 8/07/2021.

➢ Moción de Por Chantada sobre o uso de produtos fitosanitarios (xullo 2016).

➢ Moción para a aprobación dun protocolo de actuación do Concello de Chantada perante a

aplicación de fitosanitarios no seu termo municipal (2017).
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FUNDAMENTOS LEGAIS

➢ Directiva 2009/128/CE do Parlamento europeu e do Consello de 21 de outubro de 2009 pola

que se estabelece o marco da actuación comunitaria para conseguir un uso sustentábel dos

praguicidas.

➢ Directiva 2000/60/CE do Parlamento europeu e do Consello, de 23 de outubro de 2000, pola

que se estabelece un maraco comunitario de actuación no ámbito da política de augas.

➢ 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).

➢ A Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De  acordo  cos  antecedentes  sinalados  a  Corporación  acordou  en  2015  non  empregar

produtos  fitosanitarios,  nomeadamente  o  glifosato  polo  seu  carácter  canceríxeno.  Porén,  como

recolleu a imprensa e denunciamos o Goberno municipal incumpre o acordado unanimemente e

contínua empregando glifosato con regularidade.

Recentemente,  neste mes de decembro apareceron varias rúas da vila  queimadas polo

uso de herbicidas: Avenida de Lugo, Avenida de Portugal, Avenida dos Pilos, Rúa Carlos Otero

Díaz, Rúa Benigno Ledo, Rúa da Ribeira Sacra, Rúa Poeta Añón, Rúa de Portomarín, Rúa Uxío

Novoneyra... Nalgún caso ao pé do CEIP Xoán de Requeixo, do IES Lama das Quendas ou do

Centro de saúde. Non semella esta práctica ser coherente cos valores e principios que fundamentan

o certame Vilas en flor da Fundación Juana de Vega.  Tampouco é tolerábel que non se sinalice

axeitadamente nen se advirta á poboación.

Na  normativa  de  aplicación  sinalada,  cómpre  salientar  que  os  Concellos  contan  con

competencias derivadas da LRBRL, 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.



3/4 cupchantada@gmail.com

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.

Para usos non agrarios debemos ter en 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 1311/2012 “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».

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  vulnerábeis,  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.

Por último, lembrámoslle que a Resolución lexislativa do Parlamento Europeo, de 13 de

xaneiro de 2009, especialmente no relativo ao capítulo IV nos artigos 11 e 12. Nestes artigos, entre

outras cousas recóllese:

Reduzir o mais possível ou eliminar as aplicações de pesticidas em ou nas imediações de

estradas,  linhas  de  caminho-de-ferro,  superfícies  muito  permeáveis  ou  outras  infra-
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estruturas  próximas  de  águas  de  superfísie  ou  de  águas  subterrâneas,  ou  ainda  em

superfícies impermeáveis onde o risco de escorrimento para águas de superfície ou sistemas

de esgotos seja elevado.

Tamén se subliña que non se empreguen pesticidas «nas zonas utilizadas pelo público em

geral ou por grupos vulneráveis», por exemplo en «parques e jardins públicos, campos desportivos e

recreativos,  recintos  escolares  e  parques  infantis,  e  na  vizinhança  imediata  de  instalações  de

prestação de cuidados de saúde».

SOLICITAMOS

1º.- Que se nos traslade a documentación que certifique que produtos se botaron, en que rúas

e baixo que protocolos e condicións. 

2º.- Que o Concello de Chantada aprobe un protocolo para o emprego correcto de calquera

produto fitosanitario, tal e como xa reclamou este grupo en 2017. En todo caso debe informar

e sinalizar correctamente o uso de produtos fitosanitarios.

3º.- Que se aclare cal é o órgano designado do Concello de Chantada de acordo co artigo 49.7

e 52 do RD 1311/2012.

Chantada, 19 de decembro de 2021.


