Notícies breus
de l'Institut Agrícola
Tot seguit us informem de les darreres actuacions dutes a terme per l'Institut Agrícola

Informació

Aportacions al projecte que determina la composició del “Consejo Forestal Nacional”
Per part de la patronal CEOE se’ns va demanar parer respecte del projecte del Reial Decret pel qual es
determinen la composició, les funcions i les normes
de funcionament del “Consejo Forestal Nacional”.
L’INSTITUT AGRÍCOLA, com a membre actiu de dita
patronal i en representació del sector forestal, vàrem
fer un seguit de manifestacions. Totes elles dirigides
amb el sistema de determinació de la composició i
regles d’establiment de la representació dels empresaris i propietaris forestals al Consejo. Consell consultiu del Ministeri d’Agricultura en matèria de forests
i política forestal, previst a la Llei de forests del 2015.

La principal crítica al text facilitat ha estat que no
s’han determinat quines són les organitzacions de
propietaris forestals més representatives, i no hi ha
fixat un mecanisme al respecte. I tot i que sí hi ha
una normativa per establir la representativitat de les
organitzacions agràries al òrgans consultius, aquesta no pot aplicar-se per definir la representativitat de
dites organitzacions a nivell genèric. Així ho han determinat recents sentències de l’Audiència Nacional
i del Tribunal Suprem. Conseqüentment aquest punt
ha de quedar molt més clar i determinat, per evitar
inseguretat jurídica i irregularitats.
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Aportacions per a la Confederació Europea de Propietaris Forestals (CEPF) respecte de la reforma de
la PAC i el món forestal
Com a membres del CEPF, hem participat en el document de posició elaborat envers la reforma de la
PAC i la seva més que afectació a les empreses. Un
dels punts previs que hem manifestat és el de la confirmació d’existència de pressupost econòmic per
part de la Unió Europea. Doncs si, com sembla,
aquell dependrà de les contribucions dels Estats
membres, és més que probable que s’hagi de
detreure d’altres polítiques, per la qual cosa es pot
trencar el mercat únic i processos de competència
deslleial. També hem insistit en que s’ha de veure al
sector forestal com un sector econòmic, i no com un
element ambiental. Se l’ha de considerar com a generador d’ocupació, competitiu, de manteniment de la
població i generador de riquesa.

Cal, per això:
• Mantenir l’actual recolzament a la gestió forestal
sostenible i ampliar les possibilitats de finançament als nous desenvolupaments de l’activitat forestal (bioeconomia, per exemple).
• Reduir la burocràcia i possibilitat d’externalització
de les explotacions (optimització de recursos, empreses de serveis forestals, transferència tecnològica).
• Incloure, com a objectiu, la competitivitat del sector.
• Certificar per objectius i en base al resultat final
(despesa eficient).

Participació als Consells Territorials de Caça
L’INSTITUT AGRÍCOLA ha participat als Consells
Territorial de Caça de Lleida, de la Catalunya Central
i de Girona aportant esmenes a la proposta de Resolució que fixa les espècies objecte d’aprofitament
cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019. Especialment
les aportacions han anat en el sentit de millorar-ne el

seu redactat i llur aplicabilitat.
També s’ha fet un especial ressò respecte de la
gestió del cabirol, proposant que es gestioni com a
la temporada anterior. Respecte de les espècies
protegides que provoquen danys −com la cotorra de
Kramer− es demana que es continuï gestionant des
del Departament d’Agricultura.

Presentació d’al·legacions a l’Informe d’ampliació del PEIN del Massís del Montseny
• L’Informe justifica la protecció indicant la presència de determinades espècies protegides que cal
emparar en la nova delimitació de l’àrea a protegir, sense indicar la vàlua dels nous punts més
enllà del fet que són adjacents, ni sense comptar
amb inventaris reals i actuals.

• Oposició a l’ampliació per manca de justificació i
motivació. L’ampliació afectaria a 2.024 hectàrees,
un 7% de la seva superfície actual. I especialment
significaria l’aplicació d’una normativa molt restrictiva envers les activitats agràries. Doncs tot i
que es pretén justificar l’increment superficial amb
la protecció i conservació dels sistemes naturals,
enlloc consta l’estudi de viabilitat econòmica i social per tal de compatibilitzar els espais protegits i
els usos i activitats agràries que s’hi desenvolupen o podien desenvolupar-s’hi.

• Els terrenys forestals tenen una capacitat productiva ―fusta, pasta de paper, resina, fruits,
etcètera― que genera una rendibilitat econòmica, reduïda, però existent. També és important i
notòria la capacitat de producció de biomassa per
a finalitats energètiques. Això reforça la implicació dels boscos en el desenvolupament
sostenible ―reducció del consum de combustibles fòssils, juntament com a “consumidors” de
CO2. La Comunicació de la Comissió al Consell i
al Parlament de la Unió Europea de 15 de juny de
2006, relativa a un Pla d’acció de la Unió Europea
per als boscos, parla i fa referència a la funció
econòmica, ecològica i social dels forests. Per la
qual cosa defensem que no hem de prioritzar l’ús
social del bosc, sinó també l’econòmic i ecològic,
amb una gestió sostenible i regulada. L’ampliació
excessiva i sense justificació dels espais naturals
protegits només farà que limitar o prohibir aquesta gestió privada i econòmica dels boscos al nostre territori.

• No consten els mecanismes compensatoris per a
les activitats econòmiques i les propietats, en especial a les explotacions agràries del territori, per
la seva incorporació dins l’espai d’interès natural
–com ho estableix l’article 39 de la Llei 12/1985
d’Espais Naturals Protegits.

• Donat que la majoria de la superfície inclosa dins
el Parc és de propietat privada, cal una major
presència dels propietaris forestals privats, i de
les organitzacions empresarials que els representen, als òrgans de govern. Mínim, una representació superior al 25% de representants.

L’INSTITUT AGRÍCOLA, com a organització empresarial representativa del món forestal, hem presentat
al•legacions a dit Informe. Bàsicament són les
següents:

Participació en el Consell Agrari del Parc Agrari del Baix Llobregat
Dins de la nostra representació de les empreses i
propietari agraris del Baix Llobregat, vàrem assistir
al Consell Agrari del Parc Agrari. L’ordre del dia bàsicament consistia en el plantejament dels reptes més
immediats de dit òrgan i la seva posada en marxa.
Però com sempre passa, els gestors públics d’un espai privat no tenen la mateixa sensibilitat ni perceben
els mateixos problemes que els que dia a dia pretenen viure de la seva explotació. I així va ser com
els representants de les organitzacions agràries
vàrem exigir una resposta ràpida, urgent i contundent contra els danys provocats pels animals salvatges a les plantacions hortícoles, principal maldecap
dels agricultors inclosos al Parc Agrari.
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En aquest punt cal recordar que l’INSTITUT
AGRÍCOLA som els únics que hem portat aquest
tema davant els tribunals, per a defensar les explotacions agrícoles enfront un efecte directe de la
protecció dels espais naturals i la delicada convivència amb l’activitat agrària.
Com és evident, seguirem lluitant i fent les accions
que siguin adients per solucionar aquests greus
perjudicis que es causen. I especialment demanant
una gestió adient i acurada dels espais naturals
protegits, sense perjudicar a les explotacions agrícoles adjacents.

Informació

Aquest document s’inclou dins el Projecte de Decret
sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. Projecte que bàsicament pretén ampliar la superfície del
Parc, i donar compliment a la Sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya de 13 de març de
2017. Resolució judicial que declarà nul•la l’anterior
ampliació del Parc, i exigeix sotmetre dita ampliació
a una prèvia avaluació ambiental estratègica ordinària.
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