
AJUNTAMENT DE POLLENÇA
A L'ATENCIÓ DE BATLIA I REGIDORIES DE SERVEIS I MEDI AMBIENT 

Marina Llobera Vicens, amb  DNI. XXXXXXXX, regidora de l'Ajuntament de Pollença, amb
domicili a efectes de notificació XXXXXXXXXX de Pollença i adreça electrònica
alternativaperpollenca@gmail.com i actuant en representació del grup municipal
Alternativa per Pollença 

EXPOSA QUE:

Des d'Alternativa per Pollença veiem amb preocupació com per part d'aquest govern
municipal s'ha tornat a apostar per utilitzar herbicides per a la conservació de camins. Així
ja ho va anunciar el batle Bartomeu Cifre Ochogavía a la ràdio municipal el passat juliol
(on va dir que es plantejaven tornar a aplicar herbicides, remarcant que tot es faria dins la
legalitat) i en els passats dies hem vist com han aparegut cartells de «Camí tractat amb
herbicides» a diferents indrets de Pollença.

En primer lloc volem recordar que el Ple de l'Ajuntament va aprovar una moció el maig del
2013, sense cap vot en contra, per tal d'abandonar l'ús dels herbicides. L'acord,
concretament, deia: «L’Ajuntament de Pollença es compromet a deixar d’utilitzar la
fumigació amb herbicides i plaguicides agrotòxics, concretament els productes emprats a
l’actualitat que inclouen en la seva composició química glifosat i cipermetrina, en
particular Clinic N, Roundup energy Pro i Fastac, per al control de la vegetació que creix a
les voreres de carreteres i camins. Tenint en compte primerament les zones més
perilloses de ser contaminades com les zones humides, zones boscoses, el casc urbà,
torrents o síquies. En cas de considerar-se necessari el control del creixement de la
vegetació s’empraran sistemes ambientalment menys impactants i no contaminants, com
el desbrossat amb maquinària específica o de forma manual o pràctiques alternatives de
jardineria fonamentades en l’ús de productes biològics acceptats en la pràctica de
l’agricultura ecològica.»

Queda clar que no entra dins els plans de l'equip de govern el fet de complir els acords
presos pel Ple, però si no fan comptes respectar la voluntat política expressada
democràticament, sí que els recordam que tenen l'obligació de complir la llei i vetlar per a
què es compleixi. Ens referim a la normativa relativa a la utilització de productes
fitosanitaris que, per altra banda, ha de conèixer bé el batle de Pollença ja que ell mateix
està inscrit en el Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO) de mitjans de
defensa fitosanitària amb un nivell de capacitació qualificat.

Deixam aquí de banda l'anomalia que suposa que el servei per al tractament de camins
no hagi estat contractat per part de l'Ajuntament mateix, sinó per l'empresa municipal de
serveis EMSER, que només pot ser explicat per l'intent d'esquivar el control de la
Intervenció municipal i els límits pressupostaris ja que, encara que en l'objecte social
d'EMSER hi hagi la conservació de camins, ni té mitjans propis ni personal per a executar-
ho, ni l'Ajuntament no li ha fet cap encomana de gestió al respecte (ni tampoc tendria
sentit que li fes si a continuació EMSER hagués d'externalitzar el servei, tal com ha fet). 

Tornant a la normativa respecte l'ús de fitosanitaris, és d'aplicació el Reial Decret
1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un
ús sostenible dels productes fitosanitaris; reial decret que suposa el desenvolupament
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normatiu de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, i és d'aplicació també
en àmbits no agraris, com és el cas que ens ocupa.  

Des d'Alternativa per Pollença tenim seriosos dubtes que s'estigui complint la normativa
en els aspectes que a continuació exposam i que acompanyam amb la realitat concreta, a
mode d'exemple, d'un dels molts camins que es tracten, com és el camí de Ternelles.

A)
El Reial Decret 1311/2012 preveu mesures de protecció del medi aquàtic i l'aigua potable.
En destacam dues: 
-Per evitar la contaminació difusa de les masses d'aigua és obligatori deixar una banda de
seguretat mínima de 5 metres sense tractar (art 31. 2)
-Per evitar la contaminació en zones d'extracció d'aigua per a consum humà, és obligatori
deixar una distància de 50 metres sense tractar de punts d'extracció d'aigua per a consum
humà com per exemple, pous (Art 33. b). 
En el camí de Ternelles, que ha estat tractat amb herbicides, trobam diversos safareigs
arran de camí, així com dos pous (un públic i un privat) d'aigua per a consum humà també
arran de camí.

B)
El Reial Decret 1311/2012 estableix també tota una sèrie de disposicions específiques per
a l'ús de productes fitosanitaris, com són els herbicides, en àmbits distints de la producció
agrària, entre ells les xarxes de serveis, en les què s'inclouen les xarxes viàries (art 46.e).
En aquest àmbit concret, el dels camins, que és el cas que ens ocupa, la llei estableix una
sèrie de restriccions i condicionaments concrets:

-L'aplicació del producte per part de l'empresa només es pot fer amb un assessorament
previ sobre gestió integrada de plagues (que queda recollit i firmat en el «document
d'assessorament»), de conformitat al qual redacti un pla de treball per a la realització del
tractament. (Art. 49. 1, 3  i 5)
-Deu (10) dies abans de començar el tractament, l'aplicador o el contractant han de
sol·licitar a l'Administració local l'autorització per començar, acompanyant la sol·licitud
amb el contracte, el document d'assessorament i el pla de treball. (Art 49. 7). El document
d'assessorament per a usos no agraris i el pla de treball per a usos no agraris han de
contenir com a mínim el que s'estipula als annexos IX i X del Reial Decret esmentat.
No ens consta que res d'això s'hagi fet en tant que, havent demanat als diferents tècnics
municipals (tècnic de medi ambient, encarregat de l'àrea de serveis, gerent de l'empresa
municipal) només hem trobat documentació relativa a l'expedient de contractació per part
d'EMSER, però cap sol·licitud ni autorització per començar, ni pla de treball, ni document
d'assessorament.

-L'administració, dos dies després de rebre la sol·licitud ha d'informar els veïns
(directament o a través de l'empresa) del lloc i data de realització del tractament, així com
la identificació del producte a usar. (Art 49. 9. a) 
L'única informació que s'ha donat als veïns no compleix allò estipulat, ja que es limita a
alguns cartells en el camí que posen simplement «Camí tractat amb herbicides» i que no
identifiquen el producte a usar, ni quan es farà, ja que el cartell es posa a la vegada o a
posteriori del tractament.

C)
El Reial Decret estableix que està prohibit l'ús de productes fitosanitaris en condicions



distintes a les que s'estableixen a la normativa, així com a l'autorització de cada producte
(art. 47 1 c) i els tractaments que es facin a les xarxes de serveis (això inclou les viàries)
només es podran fer amb productes autoritzats per aquest ús en els casos o trams en que
no sigui viable la utilització de mitjans mecànics i sempre en èpoques amb poca
probabilitat de pluges. El document d'assessorament ha d'incloure una avaluació de
l'impacte ambiental del tractament que es vol fer, atenent les condicions específiques de
cada un dels trams afectats. (Art 50 .4. a)
És obvi que és viable la utilització de mitjans mecànics (de fet el contracte amb l'empresa
és per desbrossar i després fumigar) i estam en època de molta probabilitat de pluges, pel
que no estaria justificat usar herbicides. No ens consta que s'hagi fet aquesta avaluació
de l'impacte ambiental ja que tampoc no hem trobat el document d'assessorament.

D)
Per informacions verbals que ens han comunicat tant el regidor com l'encarregat de l'àrea
de serveis, sabem que els productes utilitzats són Garlon i Dorai Kusa-Diqua.

-Segons l'autorització vigent per part de la Direcció General de sanitat de la producció
agrària del producte Garlon – GS hi ha entre els seus usos el de camins, però es fa
referència a que s'ha d'evitar la deriva del producte a zones de cultiu de fulla ampla i
plantacions d'arbres fruiters, cítrics, vinya... També s'estipula que per protegir les plantes
que no són l'objectiu s'ha de respectar una distància de 5 metres, i que per protegir les
aigües subterrànies es limita el seu ús, pel que no es pot aplicar entre l'1 de setembre i el
31 de desembre. Igualment, per a protegir els organismes aquàtics, s'ha de deixar sense
tractar un espai de seguretat de 5 metres fins a les masses d'aigua superficials. 
Prenent com a exemple el camí de Ternelles, trobam diversos safareigs arran de camí
(com ja hem fet notar més amunt), i finques amb arbrers fruiters i cítrics. Però a més, s'ha
usat el producte dins el període prohibit, amb l'agreujant que efectivament ha plogut.

-Segons l'autorització per part de la Direcció General de sanitat de la producció agrària del
producte Diqua, autorització cancelada a data del 26/04/19 encara que amb data límit de
venda fins 04/11/19, entre els seus usos no hi ha el de camins. Es fa referència a que és
perjudicial per a insectes beneficiosos, animals de companyia i ramat. Igualment, per a
protegir els organismes aquàtics, s'ha de deixar sense tractar un espai de seguretat de 5
metres fins a les masses d'aigua superficials. 
Tenguem en compte que, a part d'allò ja dit relatiu als safareigs, el camí de Ternelles és
molt transitat per persones que van a caminar i a passejar els seus animals de
companyia. 

E)
En resum, 
-no s'hauria respectat la distància de seguretat respecte els punts d'extracció d'aigua per
al consum humà
-no s'hauria respectat la distància de seguretat respecte les masses d'aigua superficials
-no s'hauria fet el document d'assessorament ni el pla de treball o, com a mínim, no
s'hauria presentat a l'Ajuntament per sol·licitar l'autorització per començar el tractament
-no s'hauria informat als veïns de manera reglamentària
-no s'hauria respectat la condició de només fumigar quan no siguin viables els mitjans
mecànics ni de fer-ho en època de poca probabilitat de pluja
-en el cas del producte Garlon no s'hauria respectat la indicació de no aplicar-lo entre 1 de
setembre i 31 de desembre
-en el cas del producte Dorai Kusa-Diqua no hi ha entre els seus usos els de camins.
-i no s'hauria respectat la prohibició l'ús de productes fitosanitaris en condicions distintes a



les que s'estableixen a la normativa, així com a l'autorització de cada producte

Quant a infraccions el Reial Decret remet a, entre altres lleis, la Llei 43/2002 de sanitat
vegetal. Aquesta llei preveu com a infraccions lleus l'incompliment dels requisits establerts
respecte documents d'acompanyament i altres documents exigits (art 54. d) i com a
infraccions lleus o greus (en funció de si posa en perill la salut humana, animal i el medi
ambient o no) l'ús de mitjans de defensa fitosanitària sense respectar les condicions d'ús
o altres requisits exigits (art 54. f i art 55. i). 

Per tot allò exposat, SOL·LICITA:

-que, sense perjudici que ho posem en coneixement de les autoritats competents, se
suspengui immediatament el tractament amb herbicides als camins de Pollença.

-que, si existeix, se'ns faciliti còpia de qualsevol altra documentació (distinta de l'expedient
de contractació d'EMSER, que ja l'hem sol·licitada) relacionada amb el tractament
d'herbicides que s'està fent als camins del municipi.

Pollença, 7 d'octubre de 2019

DOCUMENTS ANNEXOS:

-Recull fotogràfic
-Autorització de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del producte
Garlon
-Autorització de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del producte
Diqua



RECULL FOTOGRÀFIC DEL CAMÍ DE TERNELLES

Inici del camí de Ternelles, on s'indica de manera no ajustada a la normativa, que el camí
ha estat tractat amb herbicides.

Pou privat d'extracció d'aigua per a consum humà, arran del camí de Ternelles que ha
estat tractat amb herbicides.



Pou públic d'extracció d'aigua per a consum humà (pou de l'Estret de Ternelles), arran del
camí de Ternelles que ha estat tractat amb herbicides. 

Vista del pou de l'estret de Ternelles des de l'altra perspectiva.



Safareig arran del camí de Ternelles que ha estat tractat amb herbicides.

Safareig arran del camí de Ternelles que ha estat tractat amb herbicides.


