NOTÍCIES BREUS
DE L’INSTITUT AGRÍCOLA

Informació

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.
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L’INSTITUT AGRÍCOLA PRESENTA AL·LEGACIONS AL PROJECTE
DE DECRET D’ORDENACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES.
En l’àmbit de les seves competències, el Departament d’Agricultura ha projectat/dissenyat
una nova disposició per a regular les explotacions ramaderes. Certament, ja tenim molta
normativa al respecte, però en aquest cas, es tracta, d’ordenar, compilar i complementar
la normativa existent. Alhora s’introdueixen noves definicions, diferenciant l’explotació
ramadera i la resta d’explotacions agràries, així com algunes de les altres instal•lacions,
intentant diferenciar els conceptes per aclarir les responsabilitats en funció de l’activitat
que es desenvolupa.
Encara que ens sembla majoritàriament un text adequat i encertat per definir conceptes
que eviten tota inseguretat jurídica, l’INSTITUT AGRÍCOLA va creure oportú fer-ne vàries
consideracions a fi i efecte de millorar el funcionament de les explotacions ramaderes.
A continuació us traslladem les nostres principals
observacions:
•
•
•
•

Incloure, com a explotació ramadera, les explotacions transhumants.
Coincidir el període per presentar les dades del
cens d’explotació amb el període de la DUN.
Simplificar els processos respecte dels Registres
de les explotacions.
Eliminar la discrecionalitat de l’Administració en
els terminis per resoldre i notificar les sol•licituds
d’autorització d’activitat. Sense cap mena de dubte,
s’ha de respectar i complir les exigències derivades
de les lleis de procediment administratiu.

EL GOVERN DE LA GENERALITAT TRAMITA LA REFORMA DE LA LLEI DE
COOPERATIVES.
Recentment el Govern català ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de Llei de reforma
parcial de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.
Us avancem, les novetats més rellevants que es presenten:
• Fomentar el poder de decisió de les cooperatives respecte de la seva organització i direcció.
• Simplificar i eliminar les càrregues administratives en el seu funcionament intern.
• Agilitzar i simplificar els tràmits amb l’Administració.
• Reforçar les vies de finançament, potenciant especialment la figura del soci col·laborador financer, que només aporta capital a l’empresa cooperativa.
• Permetre l’entrada de persones no sòcies a l’òrgan d’administració.

L’INSTITUT AGRÍCOLA INTERPOSA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
CONTRA L’AMPLIACIÓ DEL PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL (PEIN) A L’ESPAI
DE LA CONRERIA-SANT MATEU-CÉLLECS.
Tal i com us varem avançar en la Drecera de març - abril 2013, el Govern va aprovar el 9 d’abril de 2013,
el Decret pel qual s’aprova la modificació del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) aprovat pel Decret
328/1992, en relació amb l’espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

Recordem que s’amplia quasi el doble 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. Dins el període d’exposició pública
l’Institut Agrícola, en defensa de la propietat
privada i de l’exercici lliure de les activitats
agràries, ja hi va presentar tot un seguit
d’al·legacions i observacions, especialment
per la manca de justificació i motivació de la
referida ampliació, i per les excessives prohibicions i limitacions que se’n deriven. Totalment
en contra d’aquest tipus de disposicions, ara
esgotarem la via judicial per defensar els nostres drets i interessos més legítims.

L’INSTITUT AGRÍCOLA PARTICIPA EN LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE
L’ESTRATÈGIA D’ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT DE CATALUNYA.
La Unió Europea va demanar als Governs ―com a condició prèvia per accedir als fons europeus en el
període 2014-2020― elaborar estratègies regionals per a l’especialització intel·ligent a fi d’aconseguir un
creixement intel·ligent, sostenible i integrador per a Europa 2020. A dits efectes, el Govern de la Generalitat de Catalunya va exposar al públic la seva estratègia per a obtenir un nou model econòmic i social
molt més competitiu.
Amb el ferm compromís de contribuir a la reactivació econòmica i al creixement dels nostre sector,
L’INSTITUT AGRÍCOLA com a patronal agrària, va proposar, entre altres, les mesures següents:
• Promocionar i potenciar el sector agroalimentari català.
• Millorar la biotecnologia, com ara la investigació de nous cultivars per afavorir l’increment de la producció agrícola.
• Protegir el mercat productor interior de productes exteriors no comunitaris, especialment aquells que
no compleixen amb la normativa comunitària, i que duen a terme una competència deslleial.
• Augmentar la capacitat productiva i garantir la producció agrària, invertint en tecnologia i establint un
marc jurídic normatiu flexible.
• Promocionar l’ús d’energies alternatives existents en les explotacions agràries, com la biomassa.
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Informació

Ja que no estem conformes amb l’aprovació de la modificació i conseqüent ampliació superficial del
referit Decret, l’INSTITUT AGRÍCOLA ha interposat un Recurs Contenciós Administratiu contra l’ampliació
definitiva de l’espai protegit.
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L’INSTITUT AGRÍCOLA PRESENTA OBSERVACIONS AL PROJECTE DE DECRET
SOBRE LES ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT.

Informació

El Departament de Territori i Sostenibilitat va engegar la tramitació del referit projecte normatiu. Envers
la matèria que es regula varem creure oportú presentar vàries consideracions al respecte, amb l’objectiu
de clarificar i discernir les funcions d’aquestes entitats col•laboradores i poder conèixer els nostres drets
enfront inspeccions futures.
Tot seguit us recollim les principals esmenes presentades:
• Especificar més àmpliament les facultats que gaudeixen dites entitats a l’hora d’actuar. Es determina
que tenen funcions de comprovació en els diferents camps d’actuació establerts, però no es concreta
quins drets i obligacions tenen en el seu actuar.
• Determinar les potestats d’inspecció i control de les entitats col·laboradores. S’ha de concretar els
privilegis que tenen per poder realitzar aquestes comprovacions, i definir quines són les conseqüències jurídiques per l’empresa inspeccionada d’una comprovació.
• Concretar en la Resolució sobre l’habilitació quines facultats públiques o privades corresponen a les
entitats col•laboradores. D’aquesta forma es dóna més seguretat jurídica a l’habilitació.
• Determinar la periodicitat de les auditories ―anualment per exemple―, a fi i efecte de comprovar que
les entitats col•laboradores continuen complint els requisits exigits per la seva habilitació.

APROVADA LA LLEI DE SUPORT ALS EMPRENEDORS
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Finalment, el 28 de setembre de 2013, es va publicar al “Butlletí Oficial de l’Estat” (BOE) la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Sens dubte, aquesta norma
presenta mesures d'estímul i de suport als emprenedors necessàries per al creixement econòmic. Es
tracta d’una norma molt transversal, que duu a terme canvis i novetats normatives en varis àmbits. Especialment afecta a matèries mercantils, fiscals i tributàries, laborals i de seguretat social, administratives
i contractació pública, i d’estrangeria.
Una de les mesures tributàries més significatives és la introducció d’un nou règim especial d’IVA, anomenat “règim especial del criteri de caixa” que s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2014 per als
subjectes passius amb una facturació inferior a 2 milions d’euros. Aquest nou sistema consisteix en què
els subjectes que, de forma voluntària, decideixin acollir-se a aquest règim, no hauran d’avançar a
Hisenda l’IVA de les factures no cobrades fins que no rebin l’import de les mateixes o fins el 31 de
desembre de l’any immediatament posterior. No obstant, però, tampoc podran deduir-se l’IVA suportat
fins al moment del pagament. Tanmateix, els destinataris de les factures emeses per subjectes acollits
al règim especial del criteri de caixa, no estant aquests acollits a aquest règim, tampoc podran deduir-se
l’IVA fins al moment del pagament.
D’altra banda, destaquem altres aspectes molt importants de la Llei, com són:
• Els emprenedors que es donin d’alta a partir d’ara tindran una bonificació en un 80% a la quota
mínima d’autònoms durant els primers sis mesos d’activitat, en un 50% en els següents sis
mesos, i un 30% els sis posteriors.
• Es suprimeix el requisit de capital mínim per a crear una societat.
• Es crea la figura de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada per a protegir el patrimoni personal
de l’emprenedor davant dels possibles deutes de l’activitat empresarial. S’estableix que queda al marge
de les reclamacions dels creditors l’habitatge habitual sempre i quan no existeixi frau o negligència.
• S’estableix una nova deducció del 10% en la quota de l’Impost de Societats per als beneficis de
les petites i mitjanes empreses que, en comptes de repartir els beneficis entre els socis, reinverteixin
els beneficis en nous actius.
• Es crea un sistema més àgil per aconseguir un acord extrajudicial de negociació dels deutes amb
els creditors.
• S’afavoreix l’atorgament de l’autorització de residència a inversors, professionals altament qualificats
i emprenedors estrangers.

