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Moció conjunta: Sra. Gema Isabel Gálvez
Sra. Mª Dolores Belén, regidora del Grup Socialista, Sra.
regidor d'EU- ERPV, proposem per a la seua elevació al plenari la següent moció:

A proposta de la Colla ecologista El
l'Ajuntament de Crevillent proposem
zona lliure de transgènics. L'alliberament d'organismes modificats genèticament (coneguts
a OMG o transgènics) en el medi ambient
provocar efectes irreversibles i imprevisibles
per esta contaminació genètica. És un fet provat que el cultiu d'organismes genèticament 
modificats representa un risc important de contaminació per a la flora i la fauna si
són objecte de confinament. La impossibilitat de controlar en cultius a l'aire lliure el creue 
mitjançant la pol·linització de cultius naturals amb els modificats genèticament ni
animals destinats a consum humà s'han alimentat amb aliments transgènics determina la 
impossibilitat de controlar la contaminació en tota la cadena alimentària, l'eliminació fàctica del 
principi de lliure elecció del consumidor i la posada en
seguretat alimentària. S'ha comprovat a més que la introducció del blat transgènic comporta la 
desaparició a curt termini del cultiu de blat ecològic, suposant una greu amenaça també per 
l'aposta per una agricultura de
2004 Espanya ha passat a formar part dels 14 països (la major part en vies de desenvolupament) 
que en el món compten amb més de 50.000 hectàrees dedicades al cultiu de transgènics. I és 
l'únic país de la Unió Europea amb terres sembrades amb llavors modificades genèticament amb 
finalitat comercial (Alemanya i França compten amb hectàrees només a títol experimental). El 
panís transgènic ha estat prohibit en diversos països de la Unió Europea com Àustria, 
França, Hongria o Grècia d'acord amb
i les seues incerteses sobre la salut pública. I 180 regions i més de 4500 autoritats locals de tota 
la UE ja han pres mesures per demanar la prohibi
L'expansió i generalització de cultius d'organismes modificats genèticament és un horitzó 
probable per a l'agricultura en el conjunt de l'Estat si no es prenen, en aplicació del principi de 
precaució, mesures urgents i adequades davant la gravetat dels fets per les autoritats locals, 
autonòmiques i estatals en el seu àmbit de competències.

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. Manifestar públicament el rebuig de tots els grups 
així com la seua distribució i venda al

2. Promoure en el Consell Agrari Municipal que l'agricultura del nostre municipi aposte 
per estratègies agrícoles 

3. Instar a les distintes administracions, i en especial al Ministeri de Sanitat a què 
tanque les portes del mercat d'aliments transgènics no
Espanya. 

MOCIÓ “Declaració del Municipi de Crevillent com a zona lliure de transgènics

  

Gálvez García, regidora de Medi Ambient del Grup Popular de l'Excm. 
Belén, regidora del Grup Socialista, Sra. Dory Cortés regidora de Compromís i Sr. Vicent Selva 

per a la seua elevació al plenari la següent moció: 

A proposta de la Colla ecologista El campanà de Crevillent, els grups
l'Ajuntament de Crevillent proposem esta moció per a la declaració del nostre municipi com a 

transgènics. L'alliberament d'organismes modificats genèticament (coneguts
o transgènics) en el medi ambient suposa un risc per a la biodiversitat i per a la salut, i pot 

provocar efectes irreversibles i imprevisibles sobre els ecosistemes afectats 
contaminació genètica. És un fet provat que el cultiu d'organismes genèticament 

isc important de contaminació per a la flora i la fauna si
són objecte de confinament. La impossibilitat de controlar en cultius a l'aire lliure el creue 

de cultius naturals amb els modificats genèticament ni
animals destinats a consum humà s'han alimentat amb aliments transgènics determina la 
impossibilitat de controlar la contaminació en tota la cadena alimentària, l'eliminació fàctica del 
principi de lliure elecció del consumidor i la posada en qüestió del dret dels ciutadans a la 
seguretat alimentària. S'ha comprovat a més que la introducció del blat transgènic comporta la 
desaparició a curt termini del cultiu de blat ecològic, suposant una greu amenaça també per 
l'aposta per una agricultura de qualitat, més respectuosa amb el medi ambient.

Espanya ha passat a formar part dels 14 països (la major part en vies de desenvolupament) 
que en el món compten amb més de 50.000 hectàrees dedicades al cultiu de transgènics. I és 

a Unió Europea amb terres sembrades amb llavors modificades genèticament amb 
finalitat comercial (Alemanya i França compten amb hectàrees només a títol experimental). El 
panís transgènic ha estat prohibit en diversos països de la Unió Europea com Àustria, 

d'acord amb evidències científiques sobre els seus impactes ambientals 
i les seues incerteses sobre la salut pública. I 180 regions i més de 4500 autoritats locals de tota 
la UE ja han pres mesures per demanar la prohibició del cultiu d'OMG
L'expansió i generalització de cultius d'organismes modificats genèticament és un horitzó 
probable per a l'agricultura en el conjunt de l'Estat si no es prenen, en aplicació del principi de 

ts i adequades davant la gravetat dels fets per les autoritats locals, 
autonòmiques i estatals en el seu àmbit de competències. 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

Manifestar públicament el rebuig de tots els grups polítics als aliments transgènics 
així com la seua distribució i venda al públic. 
Promoure en el Consell Agrari Municipal que l'agricultura del nostre municipi aposte 

 sostenibles, evitant els cultius transgènics.
intes administracions, i en especial al Ministeri de Sanitat a què 

tanque les portes del mercat d'aliments transgènics no permitent
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García, regidora de Medi Ambient del Grup Popular de l'Excm. Ajuntament, 
Cortés regidora de Compromís i Sr. Vicent Selva 

illent, els grups polítics de 
moció per a la declaració del nostre municipi com a 

transgènics. L'alliberament d'organismes modificats genèticament (coneguts com 
suposa un risc per a la biodiversitat i per a la salut, i pot 

sobre els ecosistemes afectats 
contaminació genètica. És un fet provat que el cultiu d'organismes genèticament 

isc important de contaminació per a la flora i la fauna si estos cultius no 
són objecte de confinament. La impossibilitat de controlar en cultius a l'aire lliure el creue 

de cultius naturals amb els modificats genèticament ni conéixer quins 
animals destinats a consum humà s'han alimentat amb aliments transgènics determina la 
impossibilitat de controlar la contaminació en tota la cadena alimentària, l'eliminació fàctica del 

qüestió del dret dels ciutadans a la 
seguretat alimentària. S'ha comprovat a més que la introducció del blat transgènic comporta la 
desaparició a curt termini del cultiu de blat ecològic, suposant una greu amenaça també per 

qualitat, més respectuosa amb el medi ambient. L'any 
Espanya ha passat a formar part dels 14 països (la major part en vies de desenvolupament) 

que en el món compten amb més de 50.000 hectàrees dedicades al cultiu de transgènics. I és 
a Unió Europea amb terres sembrades amb llavors modificades genèticament amb 

finalitat comercial (Alemanya i França compten amb hectàrees només a títol experimental). El 
panís transgènic ha estat prohibit en diversos països de la Unió Europea com Àustria, Luxemburg, 

evidències científiques sobre els seus impactes ambientals 
i les seues incerteses sobre la salut pública. I 180 regions i més de 4500 autoritats locals de tota 

OMG en el seu territori. 
L'expansió i generalització de cultius d'organismes modificats genèticament és un horitzó 
probable per a l'agricultura en el conjunt de l'Estat si no es prenen, en aplicació del principi de 

ts i adequades davant la gravetat dels fets per les autoritats locals, 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS: 

polítics als aliments transgènics 

Promoure en el Consell Agrari Municipal que l'agricultura del nostre municipi aposte 
sostenibles, evitant els cultius transgènics. 

intes administracions, i en especial al Ministeri de Sanitat a què 
permitent la seua entrada en 
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4. Instar a les distintes administracions a què prohibisquen els cultius de produccions 
d'aliments transgènics. 

5. Instar a les distintes administracions a què es realitzen els tràmits oportuns per 
declarar el País Valencià com a País lliure de transgènics i s'integre en la Xarxa 
Europea de Regions Lliures de Transgènics.

Vots A FAVOR  21 (PP - PSOE - COMPROMÍS 

 

Instar a les distintes administracions a què prohibisquen els cultius de produccions 

Instar a les distintes administracions a què es realitzen els tràmits oportuns per 
declarar el País Valencià com a País lliure de transgènics i s'integre en la Xarxa 
Europea de Regions Lliures de Transgènics. 

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA)  

 

Instar a les distintes administracions a què prohibisquen els cultius de produccions 

Instar a les distintes administracions a què es realitzen els tràmits oportuns per 
declarar el País Valencià com a País lliure de transgènics i s'integre en la Xarxa 

Crevillent, octubre de 2011 

 

 


