
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA-

ANOVA), a iniciativa dos seus deputados Antón Sánchez García, Xosé M. Beiras 

Torrado, Juan M. Fajardo Recouso, Xabier Ron Fernández, Ramón Vázquez Díaz e 

da súa deputada Eva Solla Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Desde hai meses a Xunta de Galiza deixou de financiar a entidades de carácter asociativo 

para realizar cursos de fitosanitarios. Por outra parte desde o 26 de novembro do ano 

2015, é obrigatorio estar en posesión do carné para mercar, manipular e calquer outro tipo 

de operación relativa aos produtos fitosanitarios. O propio Real Decreto 1311/2012 

establece que o Agricultor profesional está obrigado a ter o carné. Tamén o decreto di que 

unha persoa que non sexa agricultor profesional pode aplicar produtos pero sempre con 

envases preparados para esas persoas non profesionais. 

 

A empresa "RABCOR 2014 SL" de Ponferrada daba ditos cursos en modalidade on-line. 

Pero a Xunta de Galicia non autorizara ata xaneiro deste ano estes cursos en modalidade 

on-line, moitos agricultores galegos  se desprazan a León ou Zamora a sacar o carné. 

Porén, existen sospeitas de que a CCAA de Castela e León non estea a inspeccionar 

correctamente a esta empresa razón detrás da cal podería estar o feito de que os cursos 

presenciais se impartan en fin de semana (algo que xera queixas nos usuarios galegos), e 

que podería estar a aplicar criterios excesivamente laxos nos seus cursos para conseguir 

o carné fitosanitario. 

 

 

 



 

 

 

A Junta de Castela e León recoñeceu que existen denuncias sobre esta cuestión e indicou 

que no que respecta aos cursos impartidos a cidadáns galegos “Castela e León só expide 

os carnés daqueles solicitantes que teñan o seu domicilio postal na nosa comunidade 

autónoma; é dicir, para os alumnos con domicilio en Galicia o responsable de expedir o 

carné é a Xunta de Galicia”. 

 

En atención ao referido, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda 

presenta a seguinte Proposición non de lei: 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

 

1) Que demande á Junta de Castela e León unha correcta inspección dos cursos 

ofrecidos pola empresa RABCOR 2014 SL. 

 

2) Que demande que a empresa ofreza os seus cursos presenciais tamén durante a 

semana. 

 
Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2016. 
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