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Sr. Presidente
)

Deputación Provincial de Ourense
Rúa Progreso 32
32003 Ourense

Serafin González Prieto, ria súa cualidade de Presidente da Sociedade Galega de HistoriaNatural (SGHN),
e domicilio a efecto de notificacións en Apartado deCo¡reos 330 - 15780 Santiago de Compostela,

ExpóN:
Que existe unha grande preocupación de socios e simpaüzantes da SGHN diante da extensión do uso de
fitosanitarios de acción herbicida en espacios prlblicos, especlficamente en diversas zonas da rede viaria da
provincia de Ourense.
Que o RD 7371,/2012 en materia de utilización de fitosanitarios establece disposicións específicas para os
ámbitos disüntos da producción primaria agraria profesional, especlficamente redes de servicio e zonas
industriais, inclufrdo o ilesenvolvemento de estratexias para o uso sosüble dos praguicidas mediante a
reducción do risco e os seus efectos sobre a sarlde humana e o medio ambiente.
Que se aprecia un significaüvo desaxuste entte a filosofla e condicións recollidas na lexislación vixente e as
condicións reais de emprego con aplicac!ón indiscriminada destes produtos perigosos pola Deputación de
Ourense. Sendo tamén notoria a aparente conhadicción destas actuacións coas novas de prensa referidas a

promoción dunha campaña de boas prácticas medioambientais para a difusión de iniciativas que melloren
o medioambiente.

Pot todo o cat, SGHN, ao abeiro da lexislación europea (Directiva2003/4/CE), española (Lei 38/1995 e I-ei
27 / 2006) e galega {-ei 1/1995) qne regulan o dereitó de acceso á información sobre o medio ambiente, así
como a Lei 4/2006 que regulamenta a transparencia, as boas prácticas

ea

participación cidadá no ámbito da

Administración p(rblica de Galicia,

SOLICITA:

1..

Deputación de Ourerue que Vde. preside faciüte a SGHNá información referida ás actuacións
desenvolvidas nos riltimos meses pola óeputación de Ourense nas bei¡as das estradas da provincia
de Ourense para a eliminación da vexetación mediante a aplicación de produétos herbicidas; en
concfeto:

Que

a

a.

Como se garante o cumplimento dos requisitos especificados no capltulo XI do RD
1311-/ 20\2 nomeadamerite os incluídos no artigo 50.

b.

Cales sonas restriccións para utilización de productos fitosanitarios en áteas ambientalmente

sensibles, espazos riaturais obxecto de especial protección e zonas de protección de hábitats
e especies ameazadas como se recolle no "Ph¡ áe acción nacional para el uso sosteniblp de
los productos fitosanitarios".
Entidade Cie¡tific¿ sen ánimo dé lucro fundada en I 9?3. Inscrita no Rexistro Nácional de Asociacións co n' 584.9 t 8. Rexishda no folio I I das Asociacións Protectoras
do Medio Ambiente (xunta de calicia). N' Ao/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Cultumis Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente.
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Cales son os criterios técnicos que se inclúen no documento de asesoramento e que xustifican
a necesidade destes tratamentos fitosanitarios xeralizados.
2.

Que a Deputación de Ourense que Vde. preside revise urxentemente destes criterios valorando a
reducción de riscos paraa saúde humana e o medio ambiente desbotando definitivamente este tipo
de actuacións indiscriminadas empregando outros métodos de control ou medios distintos dos
productos fitosanitarios de naturezaquimica como sinala o citado RD 13L1 /2012.

En Sanüago de Compostela a 13-46-201,4

Serafín González
Presidente SGHN

Entidade Cientlfic¡ sen áninio de lucro fi¡ndeda en I 973. Inscrit¡ no Rexistro Nacional dé Asociacións co n' 584.91 8. Rexistr¿da no folio I I das Asociacións Protectoms
do Med¡o Ambiente (Xunl¡ de Galicia). N" AO/C-OOO/382 do Rexislro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consel¡o Cralego de Medio Ambiente.

