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SURT A EXPOSICIÓ PúBLICA L’APROvACIÓ
INICIAL DE LA REvISIÓ DEL PLA ESPECIAL
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Al “Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”
del passat 14 d’abril va sortir publicat l’anunci de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel qual s’obre un
període d’exposició pública de l’aprovació inicial de
la revisió del Pla Especial del Parc Agrari del Baix
Llobregat. El termini fixat és de 45 dies, finalitzant
el 10 de juny de 2014.
Alhora es suspenen, durant dos anys, la tramitació
de plans urbanístics derivats i de projectes de
gestió urbanística i d’urbanització, així om de
l‘atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació
o enderrocament de construccions i d’altres
autoritzacions.

LES EXPORTACIONS DE LA INDúSTRIA
ALIMENTÀRIA BATEN EL SEU RÈCORD
La indústria de l’alimentació i les begudes segueix sent la punta de llança de les exportacions espanyoles. Les exportacions del sector
van sumar 22.594.000 d’euros el 2013, un 1,5 %
més que l’any anterior i una xifra rècord, segons
l’anàlisi de les dades desglossades que ha elaborat la patronal del sector FIAB. Aquesta dada
suposa que les vendes a l’exterior de productes
d’alimentació i begudes representen ja el 10 %
de les exportacions totals de béns de l’economia
espanyola. Mentrestant, les importacions de la
indústria d’alimentació i begudes es van reduir un 0,8% el 2013, fins als 19.127.000 d’euros.
Per tant, la balança comercial del sector es va
saldar amb un superàvit de 3.466 milions d’euros (500 més que el 2012) i la taxa de cobertura
va ser del 118%, la millor de tota la sèrie històrica.
El creixement de les exportacions d’aquesta indústria (l'1,5%) va ser menor que el del total de
béns (3,6% ), però va ser el que major increment
va registrar entre les principals potències europees. Per exemple, les vendes a l’exterior de les
indústries alimentàries i de begudes d’Alemanya
van caure un 1,7 %; les d’Holanda, 0,8%; i les
de Bèlgica, un 5,3 %. Van pujar les de França
(gairebé tant com Espanya, un 1,4 %) i les d’Itàlia ( 0,1% ).

De fet aquesta és la segona vegada que s’aprova
inicialment aquesta revisió, motivada, especialment,
per la forta oposició que el text inicial va provocar.
L’INSTITUT AGRÍCOLA, el passat mes de desembre
de 2013 ―com ja us varem informar en “La Drecera”
anterior―, va presentar tot un seguit d’al·legacions al
text revisat i presentat llavors.
Donada la importància que representa el Pla Especial
del Parc Agrari, i especialment per a la realització i gestió
de les empreses i propietats agràries, us encoratgem
que consulteu el text de la revisió que es proposa i
dueu a terme les al·legacions pertinents. Igualment,
no tingueu dubte que, des de l‘INSTITUT AGRÍCOLA,
així ho farem. I més quan des dels inicis de la creació
del Parc Agrari del Baix Llobregat, sempre ens hem
oposat a la seva existència per les enormes traves i
perjudicis que causa, i seguirà causant, a l’agricultura
i a la propietat agrària de la comarca.

Pel que fa als mercats de destinació, el comportament
de les exportacions de la indústria d’alimentació i begudes és, segons FIAB, “paral·lel al canvi de tendència que està tenint lloc en l’economia mundial”: mentre
s’alenteix el creixement dels països emergents, les
vendes a països de la Unió Europea ( UE ) segueixen
pujant amb força (4%). Especialment, al Regne Unit
(12%), Alemanya (8%) i Portugal (6%). L’exportació
del sector a altres grans potències va seguir, igualment , tirant amb força. Per exemple, als EUA (3%),
Japó (11%), Suïssa (5%) o Austràlia (4%)
A la banda negativa de la balança, el 2013 van caure
les vendes a països com la Xina (un -6 %, incloent
Hong Kong), Rússia (-36 %, “en gran part per les restriccions a la importació de carnis“, segons FIAB), Sudàfrica (-25% ), Brasil (-8% ) o Mèxic (-4%). La llista de
productes més exportats es va mantenir estable , amb
un rànquing encapçalat pel vi , amb 2.583 milions d’
euros (un 5% més ) ; la carn de porc, amb 2.388.000
(2% més) i l’oli d’oliva , amb 1.950 milions (3%). Els
segueixen el peix congelat, els sucs, els productes de
fleca, els licors i aiguardents, les olives, les conserves
de peix i l’oli de soja. Com ja va avançar el Ministeri
d’Economia, en el conjunt del sector agroalimentari incloent-hi els productes no transformats, com fruites
i verdures -, les exportacions van créixer un 3,7 % el
2013, fins als 36.685.000. És a dir, un 16% del total de
les exportacions de béns de consum del país .

