Ajuntament de Rubí
Sra. Alcaldessa de Rubí
Els plaguicides/ herbicides són productes químics de síntesi qualificats com de risc per al esser
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 .
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 .

SOL.LICITA:

1.- El nombre de parcs, jardins, reserves naturals si s’ escau tutelats per aquest Ajuntament;
així com la seva enumeració i situació en coordenades (UTM)
2.-Els productes fitosanitaris utilitzats per al manteniment de cada parc, jardí o reserva natural,
especificant:
-nom del producte utilitzat i principi actiu
-nombre de tractaments anuals de cada producte per a cada parc, jardí o reserva
natural.
-mes de l’ any en el que s’ aplica i circunstàncies en les que s’ aplica.
-Professionals que preparen els productes a aplicar, forma de preparació.
-Seguiment de la degradació dels residus dels productes fitosanitaris en parcs, jardins i
reserves naturals.
3.-Si l’ ajuntament ha contractat aquest servei a una Empresa privada,
s’ adreça aquesta petició anterior a l’ empresa en qüestió.
4.-Si l ‘ ajuntament alerta o publicita d’ alguna manera els tractaments fitosanitaris que efectua,
per tal d’ informar a la població general i en particular als col.lectius sensibles a aquests tipus
de productes (asmes, alèrgies, sensibilitat química múltiple ..).
5.-Nom del responsable/responsables de la gestió dels jardins, parcs o reserves naturals. Nom
del Regidor/ a encarregada d’ aquesta àrea.
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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,
acr@acr.cat.

Alternativa Ciutadana de Rubí.
Rubí, 2 maig 2012
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