Notícies breus
de l'Institut Agrícola

Informació

Tot seguit us informem de les darreres actuacions dutes a terme per l'Institut Agrícola
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Aportacions al projecte de Directiva europea sobre pràctiques comercials deslleials en la cadena
alimentària
Des d’UEAPME ―l’Associació Europea d’Artesans, Petites i Mitjanes Empreses―, de la que
l’INSTITUT AGRÍCOLA en formem part, hem
participat en la consulta que ha fet la Comissió
Europea respecte del projecte de Directiva sobre pràctiques comercials deslleials a la cadena
alimentària. Creiem que aquesta norma pot ser
molt positiva pel sector agrari, especialment per
a les petites i mitjanes empreses que venen els
seus productes a les grans comercialitzadores.
Conseqüentment, no varem deixar passar
l’oportunitat de fer les nostres aportacions a
l’esborrany del text de la norma. Com a punts
més destacables, férem les següents manifestacions:
• Aquesta Directiva s'ha d’aplicar a qualsevol
relació de vendes de productes alimentaris,
amb independència de les dimensions del
proveïdor i dels comprador. El text exclou les
relacions quan el comprador és una petita o
mitjana empresa. Entenem que també ha de
ser aplicable a les pimes ―no micropimes―
que exerceixin com a comprador quan el
venedor sigui una micropime.
• S’ha d’exigir que l’acord de subministrament
estigui formalitzat per escrit, i recollir la normativa nacional i europea aplicable. D’aquesta manera s’evitarien pràctiques deslleials
com el canvi sobtat de la freqüència, el temps
o el volum del subministrament o lliurament,
els estàndards de qualitat o els preus dels
productes alimentaris. Apostem per l’ús dels
contractes de subministrament agroalimentaris per donar transparència i seguretat.
• Considerem que també s’ha d’incloure, com
a pràctica deslleial, l'abús de posició de do-

mini en un mercat alimentari de producte
periple concret. A efectes de la consideració
de mercat alimentari es tindrà en compte el
producte principal i de llurs principals derivats si aquests tenen un mercat rellevant,
així com l'existència de figures legals que
acotin la extensió real de mercat alimentari
―com les indicacions geogràfiques.
• Demanem que es creï un organisme europeu
de resolució de diferències, amb capacitat
d'adopció de decisions definitives, en relació
als conflictes entre autoritats nacionals en
matèria de les prohibicions de pràctiques
comercials deslleials ―pagament a més de
30 dies, cancel•lació d’ordres amb poc temps,
canvi unilateral de les condicions de l’acord,
pagament de les despeses dels productes a
les instal•lacions del comprador. La Directiva
no ho preveu i no es contempla la resolució
d’aquests conflictes entre varis Estats.
• Dit organisme de supervisió europeu serà el
responsable i actuarà com a única autoritat
competent d'aquells conflictes quan afectin a
més de dos Estats membres.

Amb la denominació de “Vies blaves” s’ha endegat un projecte de rehabilitació de la llera del
riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener. Es vol convertir en transitables més de tres
cents quilòmetres a la vora del riu per tal que
s’hi puguin fer excursions a peu o en mitjans no
motoritzats ―bicicleta o cavall. També inclou
actuacions per millorar el recorregut, recuperar
camins històrics i elements patrimonials i paisatgístics, i convertir en accessibles espais naturals. Té un pressupost de 25 milions d’euros.
En virtut de la nostra representació varem dur
un seguit d’aportacions a la consulta endegada,
especialment per a la defensa de la titularitat
d’alguns trams de camins, o l’afectació a explotacions agràries. Les principals aportacions
fores les següents:
• Cal fer un estudi adient de la titularitat dels
senders o camins que es volen utilitzar, especialment d’aquells que visualment o socialment poden estar considerats com de titularitat pública −potser per que així apareixen
considerats als plànols cadastrals o per una
interpretació massa extensiva de la zona de
servitud de les lleres− però que realment i
jurídicament són privats. El fet que el camí
sigui usat es deu, en molts casos, per mera
liberalitat dels propietaris, però no com una
cessió de propietat o amb la intenció de crear
una suposada servitud de pas pública. Per
tant, caldrà preveure i endegar el corresponent expedient d’expropiació forçosa ―amb
la indemnització pertinent― o permuta de
terrenys.

• S’ha d’incloure l’exigència que l’Administració gestora de les lleres públiques es faci
responsable de les seves accions, ja siguin
actives o per omissió, quan causin perjudicis
materials, personals o empresarials, ja sigui
a la pròpia “via blava” com a les propietats
privades que hi confrontin. És el cas, per exemple, de la reiterada manca de neteja de
moltes lleres. Aquest fet provoca que, en
període de fortes pluges, s’arrossegui molt
material vegetal que, en arribar a algunes infraestructures, fa de tap, i provoquen inundacions de zones, malmetent cultius, infraestructures o instal•lacions d’explotacions
econòmiques. Si les lleres estesin netes, no
en resultaries perjudicades.
• Cal incloure la previsió que aquesta “via blava” serà inundable en certs episodis ―intenses pluges o desgel―, però això no ha de
comportar que s’arribi a considerar, com
sembla entendre’s del projecte, que cal establir un altre camí paral•lel a la llera, a mode
de via blava “no inundable”, duplicant el
traçat i l’afectació a la propietat privada. Els
usuaris són plenament conscients que en
aquestes situacions algunes parts del traçat
seran impracticables.
• Estem disconformes amb que es vulgui prohibir el pas pels espais naturals protegits.
Considerem que un dels al·licients pels usuaris és justament poder passejar per aquests
espais de valor paisatgístic. Per tant, cal establir i preveure les actuacions adients per a
que els usuaris respectin dits espais naturals, però amb mesures no restrictives ni prohibitives.

Les Vies Blaves faran transitables
les lleres dels rius Llobregat, Anoia i
Cardener
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Participació en la consulta de l’avanç del Pla Director Urbanístic Vies Blaves (riu Llobregat)
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Comentaris a la proposta d’Informe del Centre de la Propietat Forestal a l’avantprojecte de Llei de
Territori

Informació

Com a membres del Consell Rector del Centre
de la Propietat Forestal, se’ns va demanar parer
en l’informe que s’estava elaborant envers a
l’avantprojecte de Llei de Territori. Tot i que
aquest projecte està en suspens donada la
manca d’activitat parlamentària, el Centre de la
Propietat Forestal va voler informar al respecte,
desprès de la petició feta pel Departament de
Territori i Sostenibilitat fa forces mesos.
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Des del primer moment l’INSTITUT AGRÍCOLA
hem mostrat la nostra perplexitat en aquest projecte, que pretén ser encara més restrictiu amb
l’activitat agrària al territori i modificar les regles
del joc de l’urbanisme. Per tant, varem dur a
terme un seguit de comentaris, per a que constessin a l’informe:
• Estem en desacord amb la prohibició general
d’urbanitzar i edificar en zona de risc d’inundació i de risc natural. Caldria preveure circumstàncies atenuants o excepcions per a
edificar en el cas que es duguin a terme les
mesures de protecció adients o existeixi un
estudi específic que demostri que el risc no
és previsible, per exemple.
• També s’hauria d’incloure la previsió que, en
determinades circumstàncies o necessitats,
els espais oberts poden passar a ser urbanitzats. Estem en contra d’una congelació dels

usos i aprofitaments dels espais oberts, i,
més, de la manca d’evolució urbanística dels
mateixos. Ha de poder-se implantar, reclassificant sòl dels espais oberts que no siguin
d’estricte protecció.
• Està mancat de motivació el requeriment de
la custòdia de les finques o la prevenció dels
incendis forestals per a que s’autoritzi implantar una construcció o obra en espais oberts.
• S’ha d’afegir, en la implementació de noves
activitats en els espais oberts ‒avui sòl no urbanitzable‒, l’obligatorietat d’un estudi de
l’impacte i no afectació a les activitats o empreses agràries ja existents i veïnes.
• Estem en desacord amb la creació de l’Agència de Protecció del Territori. Darrerament
sembla ser un costum dels polítics d’organitzar Agències per a tot. Això posa en entredit la pròpia organització i funcionament
dels treballadors públics i les seves competències. Així mateix, si aquestes agències
han de ser una vàlvula d’escapament pel
greu i notori endeutament de l’Administració,
no és de rebut. Les finances públiques pressupostades han de ser les òptimes i suficients
per a dur a terme les funcions administratives
sense requerir d’artefactes especials ni artificiosos.

Reunió amb tècnics de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, respecte l’ampliació del PEIN del
Massís del Montseny
A resultes de les al·legacions que recentment
va presentar l’INSTITUT AGRÍCOLA al projecte de Decret sobre l’ampliació del Parc Natural del Montseny, la Diputació de Barcelona
va voler tenir una reunió per a comentar-les.
Un resum de les al·legacions presentades les
podeu llegir a l’anterior Drecera.
Per part nostra es va tornar a insistir en dos
punts bàsics: l’exagerada mania de prohibir o
limitar l’activitat agrària al parc, i la poca
presència dels representants dels propietaris
privats als òrgans de decisió del parc. El primer aspecte va vinculat directament amb la permanència de la població i l’economia a un espai natural. Perque si es deixen de fer activitats,

moltes d’elles relacionades amb una explotació
forestal sostenible, el creixement natural dels
boscos els farà impossibles de gestionar i
s’agreujarà el despoblament rural. I pel que fa a
la presència de representants de la propietat
privada, és més que evident aquesta necessitat.
Cal recordar que la majoria de les finques del
Parc són de titularitat privada, per la qual cosa
cal que en la mateixa, o propera, proporció, els
seus propietaris tinguin veu i vot en les decisions.
Com sempre, ens varem oferir a seguir parlant i
dialogant per tal de poder arribar a un acord satisfactori per ambdues parts. És evident que per
part nostra exigirem el màxim de compromís envers les nostres al·legacions.

