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Informació

Tot seguit us informem de les darreres actuacions dutes a terme per l'Institut Agrícola.
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Aportacions dins la consulta pública del projecte de llei estatal de Canvi Climàtic
L’INSTITUT AGRÍCOLA ha participat en la consulta pública realitzada pel Ministeri d’Agricultura
i Pesca, Alimentació i Medi Ambient respecte de
la Llei de canvi climàtic i transició energètica.
L’elaboració de la Llei és un compromís per a
complir amb els objectius recollits a l’Acord de
París i en el marc de la Unió Europea ―veure les
Dreceres de novembre-desembre 2015 i gener-febrer 2016. Respon a la necessitat de definir
un marc a mitjà i llarg termini per a garantir una
transició ordenada de la nostra economia cap a
una economia baixa en carboni i resilent al clima.
Donat que aquesta normativa afecta directament
a les activitats econòmics agràries i agroalimentàries, varem efectuar les nostres aportacions. D’entre d’elles, destaquem:
• Objecte de la llei: Donar claredat i un full de
ruta precisa d'aquesta transició. A més del sector energètic, multitud de sectors econòmics es
veuran afectats. Especialment els vinculats
amb elements naturals: agroindústria, transport, agricultura-ramaderia-forestal, etcètera.
Tots ells també han de ser contemplats, per
aconseguir una regulació unitària i coordinada.
Ha d'abordar les modificacions legislatives
necessàries per permetre processos de mitigació i d'adaptació en àmbits com la gestió de
residus, recursos hídrics, smartització dels
sectors primaris, i modificació dels patrons ambientals.
• Principis Rectors: Seguretat jurídica per a
l'aplicació i objectius de la Llei. Promoure beneficis econòmics clars i estables per a les activitats que s'implantin mètodes d'adaptació al
canvi climàtic. Apostar per l'eficiència en els
costos i la millora de la competitivitat com a

motor d'èxit de la innovació en l'àmbit de les
polítiques ambientals. Estímuls necessaris per
esdevenir una eina de millora de la competitivitat i dels costos. Seguretat Jurídica, tant per a
les inversions com per la conducta de les activitats regulades que sovint han de situar-se en
uns llimbs normatiu subjecte a indefinició.
• Principis Rectors per a la transició energètica: Ús d'energies renovables madures.
Seguretat Jurídica. Contemplar de forma diferenciada l'energia per a usos tèrmics de l'energia per a usos elèctrics.
• Elements per aconseguir l'adaptació: Mesures d'adaptació i mitigació a la modificació
dels hàbitats de les espècies d'insectes i animals, en particular en previsió de la introducció de nous vectors. Són d'especial interès per
al sector agropecuari i forestal, el sector turístic
i el sector de la salut pública i emergències.
Mesures d'adaptació i mitigació en l'àmbit de
la gestió de residus i recursos hídrics. Ha d'incorporar incentius fiscals positius al desenvolupament d'eines i a la capacitació, i establir
punts de referència per a l'accés lliure a la informació de referència, per a la reconversió o
adaptació energètica, smartització dels sectors primaris, foment d'activitats i gestió de recursos hídrics. Foment de l'I + D + I.
• Mecanismes de revisió: Són del tot necessaris, d’altre manera no servirà de res. Especialment a la vista dels continus avenços i estudis
que sobre el tema es generen. Una periodicitat
decennal pot ser suficient amb possibilitat de
revisions en un menor termini si l’avança de la
tecnologia i els termini de l’adaptació ho justifiquen.

Presentada una petició al Parlament Europeu referent a la llei del canvi climàtic catalana, en defensa de la
propietat privada i la llibertat d’empresa

L’INSTITUT AGRÍCOLA entén que aquesta previsió per aconseguir uns boscos madurs vulnera
flagrantment el dret a l'ús de la propietat privada i
la llibertat d'empresa. Drets reconeguts per la
pròpia Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea. Concretament l'article 17 de dita Carta
estableix el dret de propietat, el qual es configura
de la següent manera: "1. Tota persona té dret a
gaudir de la propietat dels béns que hagi adquirit
legalment, a usar-los, a disposar-ne i a llegar-los.
Ningú pot ser privat de la seva propietat més que
per causa d'utilitat pública, en els casos i condicions previstos en la llei i a canvi, en un temps
raonable, d'una justa indemnització per la seva
pèrdua. L'ús dels béns podrà regular-se per llei
en la mesura que sigui necessari per a l'interès
general. (...)”.
Catalunya és eminentment forestal, amb un total
de 2,034 Mha forestals, de les quals 1,35 Mha
són boscos. La superfície forestal representa un
63% de la superfície total de la Comunitat Autònoma catalana. Si es considera únicament la superfície arbrada, es constata que un 41% del país
està cobert per boscos ―1.32 Mha―, percentatge força elevat si es compara amb la d'Espanya
(25%), França (27%), la Unió Europea (25 %) o
els Estats Units d’Amèrica (35%).
El sector forestal a Catalunya representa el
0,03% del producte interior brut (PIB). I si s'hi inclouen el conjunt de les activitats econòmiques
incloses en la cadena forestal, abasta el 1,6% del
PIB català. A part que l'activitat forestal produeix
efectes multiplicadors en la resta de sectors.
Evidentment la prohibició dels aprofitaments forestals en les reserves forestals significa la pèrdua
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de l'exercici del dret de propietat i de l’exercici de
la lliure empresa. Aquesta prohibició, sense la deguda contraprestació compensatòria econòmica,
afecta directament dits drets fonamentals. I
d'acord amb el text normatiu citat de la Llei del
canvi climàtic, no es contempla cap indemnització
per aquesta limitació.
A Catalunya la superfície forestal és, en la seva
major part ―un 75%― de propietat privada. I
d'aquesta un 30% ―uns 0,46 Mha― ja disposa
d'un instrument d'ordenació forestal per a gestionar-la correctament. Per la qual cosa, la implementació dels boscos madurs influirà negativament en les economies i explotacions forestals
particulars. La gestió forestal garanteix la persistència de les masses forestals compatibilitzant-la amb l'aprovisionament de béns o serveis
i la multifuncionalitat dels boscos. L'aprofitament
sostenible dels recursos forestals cobreix les necessitats d'un sector econòmic clau per al territori
i permet la persistència i millora dels boscos davant els riscos com són els incendis forestals, les
inundacions o el canvi climàtic.
La diversitat dels boscos existents suposa, a
més, una disparitat de productes. A la fusta i llenya, s'han d'afegir altres productes no fustaners
com els bolets, tòfones, pinyons, suro, pastures,
fustes i llenyes, biomassa, resina, plantes
aromàtiques, mel•líferes, ornamentals, condiments i medicinals, aprofitaments cinegètics i piscícoles continentals, o el turisme rural. Alguns
d'aquests tenen una producció irregular, però
tenen un valor econòmic associat, un comerç i
una indústria específica.
Conseqüentment, la previsió legal de la xarxa de
boscos madurs incideix directament en els aprofitaments forestals dels propietaris i empresaris
forestals, molts d'ells amb l'autorització administrativa pertinent. Per la qual cosa hem demanat al
Parlament Europeu que ens informi i estudiï
aquest cas, per si entén, com nosaltres, que
aquesta previsió incompleix directament la normativa comunitària i no pot ser viable sense l’adient compensació.

Informació

La recent aprovada Llei 16/2017 del canvi climàtic
de Catalunya inclou un article 17.4 que instaura
una xarxa de reserves forestals destinades a la
lliure dinàmica natural dels ecosistemes forestals
de Catalunya. És el que es coneix com als boscos madurs i d'alt valor natural. Per definició en
aquests es prohibeix terminantment qualsevol
aprofitament o extracció forestal ―llenya, fusta,
biomassa, bolets, pinyes, caça, etcètera.
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Informació

Al·legacions al Decret de comercialització i consum de carn de caça
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Primer centre de recollida de
senglars que ha obert la
Diputació al Montseny per
poder comercialitzar la seva
carn amb totes les garanties
sanitàries

Recentment es va publicar l’Edicte d’informació
pública del projecte de Decret relatiu a la recollida,
el transport, el condicionament, la comercialització
i el consum de caça silvestre. A dit text l’INSTITUT
AGRÍCOLA hi hem presentat un seguit de d’al·legacions, que resumim en les següents:

• Pel transport de les peces de caça silvestre com
ara el senglar, l'extracció dels ullals requereix
bullir el crani i, per tant, la pèrdua de la mostra
apte per analitzar presència de triquinosis. Hauria d’establir-se alguna excepcionalitat o sistema alternatiu.

• Les condicions dels punts de reunió i actuacions
prèvies relatives al moviment de les peces de
caça silvestre no diferencien si és per al consum
privat o per comercialització. Per la qual cosa,
caldria clarificar-ho, doncs genera inseguretat.

• Es demana l’exempció de la formació en matèria
de sanitat i higiene ‒per homologació directe‒
als Enginyers Tècnics Agrícoles en Indústries
Agroalimentàries, Enginyers Agrònoms, o titulats de Graus universitaris equivalents.

• Pel que fa a l’obligatorietat d’haver de moure les
peces senceres, dificulta, per no dir impossibilita, la comercialització d'espècies capturades a
alta muntanya en caceres individuals i col·lectives on el temps d'extracció és llarg. Això por
comportar una dificultat afegida en la gestió de
poblacions.

• La presència de tancats on hi ha senglar i es
permet la caça actualment impedeix el compliment de la regulació projectada. Donat que, de
fet, demana l’eradicació del senglar en terrenys
cinegètics tancats.

Adhesió a les al·legacions presentades per foment de treball respecte del registre dels grups d’interès
L’INSTITUT AGRÍCOLA, com a representant del
sector agroalimentari català, s’ha adherit a les
al•legacions presentades per la patronal “Foment
del Treball” davant la creació del Registre de
grups d’interès.
Estem en contra de l’obligatorietat pretesa que
les associacions i organitzacions empresarials
s’hagin d’inscriure en un Registre per a exercir la
seva representació. Legalment ja tenim reconeguts els nostres drets per la Constitució i per lleis
desenvolupadores de drets constitucionals.

Les associacions empresarials, com l’INSTITUT
AGRÍCOLA, estem plenament legitimades i tenim
la facultat de participar directament en la defensa
dels interessos econòmics i socials propis mitjançant l’article 6 de la Llei 19/1977 reguladora de
la llibertat sindical o l’article 7 de la Constitució.
Per tant, en cap cas es poden incloure a les associacions empresarials com entitats obligades a inscriure’s en el Registre de grups d’interès per exercir els seus drets representatius, per tenir ja
plenament reconeguts per llei els seus drets de
participació i de representació. Així ho defensa
“Foment del Treball”, i nosaltres li donem suport.

