NOTÍCIES BREUS
DE L’INSTITUT AGRÍCOLA
Tot seguit posem de relleu un resum de novetats del nostre sector, així com algunes de les
actuacions darrerament dutes a terme per l’Institut Agrícola.

Informació

L’INSTITUT AGRÍCOLA aconsegueix que la petició feta al Parlament Europeu,
referent al Þnançament del Canal Segarra - Garrigues continuï oberta.
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Recentment, es va debatre al Parlament Europeu, el possible tancament de la Petició presentada per
l’INSTITUT AGRÍCOLA respecte de la justiÞcació del Þnançament europeu i la viabilitat econòmica
del canal Segarra-Garrigues, quan més de la meitat de la superfície projectada com a regable ara ja
no pot ser-ho per haver estat inclosa dins la “Xarxa Natura 2000”. Al llarg del procés d’investigació,
la Comissió Europea a qui el Parlament Europeu ha demanat explicacions a resultes de la nostre
petició es limita a respondre que “segons les autoritats espanyoles els projectes “Canal de reg del
Segarra Garrigues” i “Abastament des del Canal Segarra-Garrigues” han estat dissenyats per separat i seguint un procediment independent”. Essent, doncs, al seu criteri, projectes independents. No
obstant, però, a la vista d’aquest plantejament, i vist que hi ha endegat un possible Þnançament europeu de 15,5 milions d’euros pel segon projecte citat, per mitjà d’una eurodiputada varem transmetre els nostres dubtes envers aquesta independència. I es que, com és que un projecte pren aigua
de l’altre, com el seu propi nom indica? Potser la implantació de la “Xarxa Natura 2000” dins l’àmbit
del reg del canal Segarra-Garrigues haurà servit per a derivar part del cabal d'aigua concedit per
a ús agrari per a d’altres
usos urbans que no
eren els inicials? Resta
evident, que hi han peces
que no lliguen. Evidentment, no es pot acceptar,
ni molt menys subvencionar, un projecte derivador
d'un cabal d'aigua, concedit per a reg d'unes explotacions agràries, per
que passi a usos d'aigua
de boca, amb l‘excusa
d’una protecció mediambiental.
Quedi clar, com hem
repetit abastament, que
l’INSTITUT AGRÍCOLA
no està en desacord amb que es facin abastaments d’aigua a les poblacions. El que ens crea neguit i
rebuig és que no es faci quasi res per aconseguir que el projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues no s’executi en tota la seva plenitud i abastint d’aigua de reg a tota la superfície inicialment projectada. A tenor d’aquest plantejament, i de la nostra pressió i insistència, com a garants de l’exercici
de l’activitat agrària, vam aconseguir, com a mínim la Petició d’informació al Parlament Europeu,
envers el Þnançament del Canal Segarra Garrigues, i projectes derivats, segueix oberta.

El Pla Director de les Muntanyes del Baix es
va aprovar deÞnitivament pel Ple del Consell
Comarcal del Baix Llobregat de 17 de desembre de 2012. Acord que es publicà al “Butlletí
OÞcial de la Província de Barcelona” de 6 de
febrer de 2013.
Donat que l’INSTITUT AGRÍCOLA no estem conformes amb l’endegament del referit
Pla, per la manca de motivació de la norma i
l’excessiu proteccionisme que presenta, varem interposar, el 5 de març de 2013, Recurs
de Reposició contra la seva aprovació deÞnitiva.
Recordem, que el Pla Director comprèn unes
12.000 hectàrees i abasta aproximadament
la zona muntanyenca existent entre el riu
Llobregat i el massís de l’Ordal i del
Garraf. L’objectiu preferent i prioritari és protegir i “blindar”, una vegada més, unes zones
forestals i de muntanya, per convertir el
territori en una espècie, o avantsala, de “parc”.
Alhora que es creen més organismes Þscalitzadors i intervencionistes en l’activitat
agrícola i forestal.
Recentment, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, per Decret de 20 de març de
2013, ha resolt els recursos administratius
interposats contra aquella aprovació per
part de l’INSTITUT AGRÍCOLA, així com per
altres entitats i propietaris de la comarca
del Baix Llobregat. Donat que no s’han
atès part de les nostres al·legacions, interposarem els preceptiu recurs contenciós
administratiu davant els òrgans de justícia.
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L’INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA
accepta part de les al·legacions
presentades al Pla de l’Energia i
Canvi
Climàtic
de
Catalunya
2012-2020
La majoria de les nostres aportacions es
fan per tal que tant l’Administració, com el
sector productiu i l’industrial prenguin
coneixement i accions per activar i donar sortida a la biomassa. Producte aquest, procedent majoritàriament del sector forestal i que
pot ajudar a rendibilitzar les explotacions.
S’estimen, entre altres, les següents
propostes fetes per l’INSTITUT AGRÍCOLA:
• Reconèixer al sector industrial com a
consumidor Þnal de la biomassa sòlida.
• Implantar mecanismes per garantir el
subministrament de biomassa donant
seguretat jurídica a llarg termini tant
al comprador com a l’obtentor de la
mateixa.
• Impulsar el cooperativisme forestal i les
empreses de serveis forestals, particularment en relació a les tasques forestals
i a la maquinària necessària.

Informació

L’INSTITUT
AGRÍCOLA
interposa
Recurs de Reposició contra l’aprovació
deÞnitiva del Pla Director de les
Muntanyes del Baix.
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Informació

L’INSTITUT AGRÍCOLA proposa esmenes
al projecte de Reglament del Domini Públic
Hidràulic.
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El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient ha iniciat la tramitació del referit Projecte.
L’Institut Agrícola ha formulat una sèrie d’esmenes
a l’articulat, tant per a simpliÞcar i agilitzar els
processos administratius respecte les concessions
d’aigües, com per protegir i garantir els usos de
l’aigua. Entre elles, destaquem:
• DeÞnir el cabal ecològic, establint límits quantitatius que delimitin clarament les disponibilitats
dels recursos hídrics i la vàlua i preferència
dels títols concessionals, per evitar reducció
dels aproÞtaments.
• ClassiÞcar, com a darrera prioritat en els usos
de l’aigua, l’ús ambiental de l’aigua.
• Excloure que s’entenguin les rehabilitacions o
reconstruccions de pous en funcionament com
una actuació modiÞcativa de les concessions,
encara que impliquin un augment del diàmetre
o de la profunditat, sempre que no comporti un
augment del volum d'extracció
• Incloure la possibilitat d’inscriure’s en el Catàleg d’Aigües Privades resolucions administratives o judicials posteriors a 27 d’octubre
de 2001 termini màxim establert per la Llei
10/2001. Pot donar-se algun cas d’inscripció
que sigui reconeguda com a privada posteriorment a la referida data, per haver-se endegat
un procediment administratiu o judicial abans
de dita data i ser resolt posteriorment.

L’INSTITUT AGRÍCOLA proposa que es
modiÞqui la periodicitat de la ITV pels
vehicles d’ús agrari amb congruència amb
la normativa europea.
Amb la voluntat de reduir càrregues burocràtiques
i costos addicionals, la nostra patronal, ha proposat al Ministeri d’Indústria, d’Energia i Turisme,
modiÞcar la periodicitat de la Inspecció Tècnica
pels Vehicles (ITV) d’ús privat que transporten
mercaderies, amb una massa total inferior a 3,5
tones, conforme la Directiva 2009/40/CE anexe
I Categoría 5. No té cap sentit que aquest tipus de
vehicles no siguin equiparats als vehicles privats
dedicats al transport de persones, tal i com estableix la normativa europea. Per la qual cosa,
i apel·lant als nostres drets més legítims, hem
demanat que tant els vehicles d’ús privat dedicats
al transport de persones, amb capacitat Þns a nou
places inclòs el conductor, com els vehicles d’ús
privat que transporten mercaderies o coses inferiors a 3,5 tones, passin la ITV amb la mateixa
periodicitat, que és la següent:
• Fins quatre anys: exempt
• De més de quatre anys: biennal
• De més de deu anys: anual (…)”.
Actualment, a partir dels deu anys, la periodicitat
és semestral.

L’INSTITUT AGRÍCOLA presenta una instància al Departament d’Agricultura demanant
informació i solucions per les incidències de les declaracions dels drets de vinya en la
Declaració Única Agrària (DUN).
Com a entitat col•laboradora de la Declaració Única Agrària, i volent defensar els nostres drets més
legítims, vàrem presentar un escrit al DARPAM fent palès les nostres inquietuds envers les noves
instruccions rebudes al respecte de la inclusió, en la DUN d’enguany, de totes les parcel·les amb vinya.
Cal dir que certs paràmetres exigits són del tot incoherents, incongruents, i, en alguns casos, Þns i tot
poc legals. Per la qual cosa, hem exigit de forma contundent que es modiÞquin adientment els criteris
i conseqüències dels diferents supòsits de les Declaracions Úniques agràries del 2013, pel que fa a la
correlació amb el Registre Vitivinícola de Catalunya. I així hem de garantir el funcionament correcte del
sistema i salvaguardar i protegir els drets dels titulars i usuaris del camps i plantacions, que, en vista a
la uniÞcació de dades poden veure’s afectats o malmesos els seus drets.

Recentment, per Acord de Govern de 9 d’abril de 2003, s’ha aprovat l’ampliació del Pla d’espais
d’interès natural (PEIN) a l’espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs. S’amplia la superfície de
l’espai, passant de les actuals 4.710 a 7.456 hectàrees, en els termes municipals d’Alella,
Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Montornès del Vallès,
Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Teià, Vallromanes, Vilanova del Vallès, Vilassar de
Dalt i Òrrius. L’Institut Agrícola, en defensa de la propietat privada i de l’exercici lliure de les
activitats agràries, va presentar les corresponents al•legacions durant el procés d’elaboració.
Alhora, va donar suport a altres socis i simpatitzants, per tal que també presentessin les seves
al•legacions. Especialment per la manca de justiÞcació i motivació de la referida ampliació,
i per les excessives prohibicions i limitacions que se’n deriven. Amb l’aprovació Þnal, s’ha
mantingut fonamentalment tot l’increment superÞcial, que dobla quasi l’actual delimitació. Per
la qual cosa, l’INSTITUT AGRÍCOLA interposarà recurs contenciós administratiu al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, per a defensar l’exercici de la lliure empresa i la propietat
privada, evitant les continues i constants immissions de l’Administració.

Informació

L’INSTITUT AGRÍCOLA presenta al·legacions a la modiÞcació del Pla d’espais
d’interès natural (PEIN) a l’espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs
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