El Govern Estatal endega dos projectes de Llei
d’especial incidència en el territori:

la regulació i gestió
dels parcs nacionals i de les forests

Forestal

En els darrers mesos, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha projectat amb celeritat
dues normes molt importants pel territori. Sembla ser que regular els espais naturals està de moda.
Si més no, tot apunta a que per fi el Govern Espanyol s’ha donat compte del potencial econòmic
i de desenvolupament existent en el territori. Per això, ha cregut necessari modificar dues lleis de
transcendència ―ara en tramitació al Congrés dels Diputats― com són la Llei de Parcs Nacionals
i la Llei de Monts. En el seu moment oportú, l’INSTITUT AGRÍCOLA va presentar les al·legacions
escaients per ambdós projectes normatius. Tot seguit, us resumim els principals avantatges i
inconvenients que susciten les modificacions endegades.

PrOJECtE dE llEI quE mOdIfICA lA llEI
43/2003 dE mOnts
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La referida norma realitza diversos canvis, que sens
dubte garanteixen una millora en la gestió dels boscos,
aprofundint en el desenvolupament actiu del territori
forestal. Així, es perfecciona l’equilibri entre els tres pilars de la sostenibilitat: l’econòmic, l’ecològic i el social.
Seguidament exposem les novetats que considerem
més favorables:
•

Es reconeix la multifuncionalitat dels monts espanyols. Sens dubte, recolzem i donem tot el nostre suport a la nova inclusió de funcionalitat caracteritzant a la muntanya com un "suport d'activitats
econòmiques". L’INSTITUT AGRÍCOLA sempre
estarà d'acord amb que s'afavoreixi la viabilitat i
l’exercici d'una activitat econòmica en el territori
forestal. Així mateix, lloem el canvi de títol del respectiu article que queda identificat com "Multifuncionalitat de les muntanyes". Ja era hora que es reconegués el territori rural com una font de recursos
i activitats productives i rendibles. És tot un encert
reconèixer a la muntanya com una possible activitat econòmica més. Especialment on actualment
hi ha un debat encès sobre aprofitaments forestals
com ara la biomassa, els bolets, les pinyes, o tants
d’altres.

•

S’incideix en la protecció de les muntanyes davant
incendis, incorporant els instruments de gestió adequats per a tot tipus, extensió i complexitat de les
masses forestals.

•

Es simplifiquen i agilitzen els tràmits administratius
necessaris per posar en pràctica la planificació de
la muntanya.

•

S'estableix el compromís de les Administracions
públiques d'assegurar la legalitat de l'origen dels
productes forestals, per evitar la introducció, en
el mercat europeu, a través del nostre país, de
fusta i productes forestals quin origen no sigui
legal, d'acord amb el Reglament CE 2173/2003
de 12 de Desembre i el Reglament 995/2010, del
Parlament Europeu i del Consell, de 20 de Octubre. Tanmateix, s’incorporen les obligacions i les
sancions corresponents a la lluita contra la tala
il•legal.

•

Es regula la normativa bàsica envers alguns aspectes cinegètics amb transcendència i efecte en
més una comunitat autònoma.

Encara que ens sembla majoritàriament un text adequat i encertat per incorporar uns nous conceptes
necessaris per a un bon aprofitament forestal,
l’INSTITUT AGRÍCOLA va creure oportú fer-ne vàries
consideracions a fi i efecte de millorar i perfilar el text.
A continuació, us traslladem les nostres principals
aportacions:
•

Concretar i definir el concepte dels monts com “infraestructures verdes”. Amb la finalitat d'assegurar
el principi de seguretat jurídica garantit per la Constitució Espanyola ―article 9.3―, aquesta entitat
entén que la inclusió d'un nou principi a la Llei de
Monts, ha de ser molt més clara, contundent i precisa. I aquest concepte no queda de cap manera
definit enlloc.

Com a novetat, s’aplica la normativa forestal als
terrenys agrícoles que estiguin aprofitats per espècies forestals de cicle curt. Per evitar inseguretat jurídica, caldria incorporar quin és el termini de
"torn" pel qual s'entén que és curt i quin és llarg.
Especialment perquè des de fa temps es realitzen
estudis i aprofitaments forestals amb destinació
diferent al de producció de fusta ―com seria biomassa―, amb les mateixes espècies o similars,
però amb cicles màxims de 10 a 15 anys.

•

S’incorpora la possibilitat que l'Administració
gestora pugui paralitzar el transcurs del còmput
perquè es doni la prescripció adquisitiva d'una
muntanya patrimonial exercint determinades actuacions. Considerem necessari especificar què
s'entén per "l'Administració gestora" ―atès que
no existeix la seva definició en la normativa― i
quines competències abasta, amb la finalitat
de no atorgar unes facultats massa àmplies a
l'Administració. Especialment per que el sistema
d’adquisició d’una propietat és
quelcom que pertany a la regulació de caràcter civil, no administrativa.
•
Les activitats econòmiques i
empresarials que, a la data de la
declaració de un mont protector,
estiguin actives, i siguin incompatibles amb el caràcter protector,
han de ser informades d’aquest
fet i indemnitzades per la pèrdua
de béns i drets que en resulta. Del
text projectat no se’n deriva cap
compensació. I això no podem
permetre-ho.

Forestal

•
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PrOJECtE dE llEI dEls PArCs nACIOnAls
Tal i com us vàrem parlar a la Drecera anterior ―Novembre-Desembre2013―, l’Institut Agrícola va considerar encara excessiva la protecció i restricció als Parcs
Naturals respecte als usos i activitats permeses en el
projecte de Llei dels Parcs Nacionals, actualment en
tràmit parlamentari.
La nostra entitat va presentar al•legacions per entendre
que certament hi havia aspectes molt millorables ―restriccions envers les activitats recreatives i cinegètiques,
manca de representació respecte dels propietaris de
terrenys afectats per la declaració del Parcs, manca
de claredat respecte als usos realment compatibles,
manca de justificació de nous òrgans d’administració i
gestió pels Parcs, etcètera. Si més no, però, i aprofitant
l’avinentesa cal reconèixer que el nou articulat presenta
altres novetats, certament avantatjoses e interessants
pel nostre sector. Aquestes són les següents:
•

Voluntat de voler fomentar més les activitats
econòmiques en benefici del particular propietari.
Aspecte vinculat amb el que ja hem dit anteriorment
respecte de la multi funcionalitat.
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•

Autorització d’activitats de turisme rural o altres
activitats concretes relacionades específicament
en alguns espais predeterminats.

•

Impulsa el desenvolupament sostenible de les
comarques properes, intentant que hi hagi un
transvasament d’activitats cap aquell sector.

•

Permet la intervenció estatal directa, coordinada
amb les Comunitats Autònomes, davant catàstrofes o situacions extraordinàries que posin en perill
els valors d'aquests espais.

Com hem fet des de sempre, l’INSTITUT AGRÍCOLA
vetllem per que dins els espais naturals, protegits o
no, s’hi puguin dur a terme totes aquelles activitats
que, potencialment, siguin viables i aprofitin, tant com
es pugui, els recursos naturals i l’entorn que, des de
generacions, s’ha anat mantenint. Qualsevol fre o menysteniment al respecte serà denunciant i al·legat per
part nostre. Esperem que el nostre discurs i defensa
vagi calant poc a poc en el pensament dels nostres
governants.

