
El Grup Municipal Comú de Lleida, i en el seu nom, el regidor Sergi Talamonte Sánchez, realitza  a la 
Comissió Informativa de les Polítiques de gestió dels drets de les persones i relació amb la 
comunitat, la següent:

PETICIÓ D’INFORMACIÓ

Atès que el propietari de les finques amb referència cadastral 3739301CG0133H0001JO (urbana) i 
25900A013002080000LM (agrari) fa ús de productes fitosanitaris en vies urbanes del municipi de 
Lleida sense cap anunci, advertència, precaució o comunicació prèvia.

Atès que l’esmentat propietari ha afectat, de forma reiterada i durant anys, amb l'ús de productes 
fitosanitaris de ple al nucli urbà de Llívia, municipi de Lleida, en zones comunes i zones privades, i 
en especial a habitatges.

Atès que el mateix ha utilitzat de forma reiterada i durant anys mitjans mecànics, amb nebulització 
neumàtica per atomitzadora, sense respectar cap distància mínima de seguretat a edificis 
plurifamiliars on viuen desenes de famílies del barri de Llívia.

Aquests fets podrien constituir un delicte contra la salut pública, l’incompliment del real decret 
1311/2012, de  1311/2012, de 14 de septiembre, “por el que se establece el marco de actuación 
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios i incompliment del Pla General de 
Lleida i de les normes i ordenances vigents al municipi de Lleida.” 

Queda palès la gravetat dels fets exposats. La utilització de mitjans neumàtics per aplicar 
plaguicides, insecticides, o altres productes fitosanitaris, no només generen de forma reiterada 
evidents molèsties de sorolls a altes hores de la matinada en nucli urbà i àrees urbanes consolidades,
sinó que a més són un greu atemptat contra la salut dels veïns i veïnes afectats en zones d’alta 
densitat urbana.

El real decret esmentat dóna potestat a les administracions locals a regular de forma específica l'ús 
de productes fitosanitaris en àmbits no agraris i en especial en zones d’especial necessitat de 
protecció.

Atès que el propietari de les finques amb referencia cadastral 3739301CG0133H0001JO (urbana) i 
25900A013002080000LM (agrari) fa us de productes fitosanitaris en vies urbanes del municipi de 
Lleida sense cap anunci, advertència, precaució o comunicació prèvia.

Per aquests fets el grup municipal del Comú de Lleida formula a la comissió la següent petició 
d’informació:

1- Còpia de l'autorització expressa i obligatòria, referent a les activitats assenyalades anteriorment, 
per ús de productes fitosanitaris en zones amb alta densitat urbana expedit per l'òrgan competent.

2- Còpia del registre obligatori o «cuaderno de explotación» dels productes fitosanitaris utilitzats en
aquesta finca els últims 5 anys. 



3- Còpia de les factures de productes fitosanitaris de l’explotació dels darrers 5 anys. 

4- Còpia dels certificats d'inscripció, de o dels propietaris i/o explotadors de dites finques, al 
Registro Oficial de Productores i Operadores de productes fitosanitaris i del carnet d’aplicador 
regulat pel real decret 1311/2012, de  1311/2012, de 14 de septiembre. 

En cas que l’ajuntament no disposi de dita documentació sol·licitem que es requereixi còpia de la 
documentació a l'interessat o a l’autoritat competent encarregada de dita documentació. 

Sergi Talamonte Sánchez


