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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S’incrementen les adhesions d’Ajuntaments a la nostra Petició de moratòria de l’Impost sobre les
emissions dels vehicles.
Com ja hem anat informant-vos, l’INSTITUT
AGRÍCOLA, ara tot just fa un any, va presentar una Petició al Parlament de Catalunya
demanant una moratòria en l’aplicació de
l’Impost sobre les emissions dels vehicles
matriculats a pobles o ciutats amb deficiència de transport públic. Durant tot aquest
temps nombrosos Ajuntaments s’hi han adherit i ens han donat suport. Cosa que, evidentment, agraïm i ens esperona a seguir
endavant amb aquesta reclamació que entenem del tot justa.
Així mateix, desprès de la represa de l’activitat parlamentària, la pròpia Comissió de Peticions del Parlament ens ha informat que la
nostra demanda ha estat objecte de debat i
se n’ha acordat la seva continuïtat en la tramitació. Això inclou la petició al Departament

competent en transport i medi ambient per a
que elabori un informe envers la viabilitat del
que demanem i la seva connexió amb la Llei
del canvi climàtic, impugnada al Tribunal Constitucional.
Evidentment entenem que és una bona notícia, especialment veure que el món municipal
ens dóna suport, i que el propi Parlament
deixa activa dita Petició duent a terme actuacions per tal d’analitzar el seu impacte i acceptació de posada en marxa. Esperem que el
propi Departament de Territori i Sostenibilitat
també admeti la nostra demanda i dugui a
terme un informe favorable a dita moratòria,
per tal de no incrementar la pressió fiscal dels
ciutadans i poblacions amb deficient transport
públic, i que necessiten dels vehicles privats
per a desplaçar-se en el dia a dia.

Inscripció de la nova Junta Directiva de l’INSTITUT AGRÍCOLA resultant de les eleccions d’abril 2018.

Recentment el Departament de
Treball, Afers socials i Famílies ha
dut a terme la corresponent inscripció dels nous membres de la
Junta Directiva de l’INSTITUT
AGRÍCOLA. Membres resultants
de la proclamació de la única candidatura presentada a les darreres
eleccions de 28 d’abril de 2018.
Evidentment els desitgem un mandat del tot engrescador i profitós.

President: Baldiri Ros Prat; vicepresident econòmic i
tresorer: Ramon d'Abadal Lacambra; vicepresident territorial: Joan Pons Font; vicepresident RRII: Joan Cols
Catasús; secretari vocal: Mateu Comalrena de Sobregrau
Esteve; Comptador: Pere Castells Germès.
VOCALS: Mª Carmen Bruach Galián, Joan de Figarolas
Bosch, Marc Garrigasait Colomés, Josep Maria Majó Codina, Carlos Pagès Ambrós, Mª José Sala Brosa, Lluís
Terradas Miarnau, Mª Asunción Baldrich Fortuny, Mª Rosa
Blanch Salesas, Marc Comalrena de Sobregrau Esteve,
Irene d'Abadal Mas, Monika d'Habsburg-Lothringen, Jordi
González Domínguez, Francesc Launes Andilla, Jordi
Llopis Faura, Ernest Mestres Huguet, Baltasar Parera
Coll, Josep Tombas Magrané.

Petició del projecte del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa.

Participació en l’enquesta duta a terme per la Comissió Europea envers el procediment de delimitació dels espais de Xarxa Natura 2000 i l’avaluació ambiental de plans i projectes.
Durant tot el mes de maig la Comissió Europea ha tingut oberta una enquesta respecte
l’aplicació pràctica de certs aspectes de la
Xarxa Natura 2000. Concretament el procediment per a delimitar i escollir els espais que
en formen part i el procés derivat de l’avaluació ambiental prèvia que s’ha de dur per a
projectar o planificar dins espais de dita Xarxa
Natura 2000.
Com és normal no varem deixar aquesta oportunitat per a manifestar el nostre posicionament al respecte, i que portem fent des de fa
temps. A mode de punts més importants, varem destacar:
• La selecció dels espais Natura 2000 a Catalunya va ser realitzada sota criteris diferents als de la Directiva. La tria dels espais
es va realitzar el febrer de 2005, basant-se
en una delimitació d'espais de l'any 1985,
sense fer cap estudi científic ni actualització
de la necessitat del manteniment de l'espai
com d'interès o de si complia amb els objectius de la Directiva.
• Sovint s’ignora deliberadament la importància relativa de l'espai amb relació al conjunt
de la regió biogeogràfica. S'han contrastat
diversos casos d'espais protegits en els
quals la presència de certes espècies d'aus
que, tot i que el nombre d'exemplars és reduït, són poc representatius del total d'exemplars a nivell nacional.
• Un exemple concret és el projecte del nou
regadiu a les zones estepàries de la Plana
de Lleida. Davant la presumpta perspectiva

INFORMATIU AGRARI DE L’INSTITUT AGRÍCOLA - núm. 169 maig - juny 2018

d'una possible afectació a certes poblacions d'aus, es va decidir disminuir dràsticament la superfície. Reducció que es va
fer sense cap estudi científic que analitzés
la compatibilitat de l’activitat agrària amb la
pervivència de les aus. Estudis exigits per
la Declaració d'Impacte Ambiental del projecte de 22 d'octubre de 2010.
• En la planificació s'aborden solucions alternatives, però poques vegades es contempla la compensació de superfícies, o la compensació econòmica per al supòsit del pla o
projecte que justifiqui una inversió i rendibilitat econòmica per al territori i que no obtingui l'avaluació positiva.
• No es perceben beneficis reals respecte de
la planificació estratègica i l'avaluació ambiental. En canvi sí es perceben com procediments burocràtics molt més llargs i tediosos, fruit dels quals s’incrementa la
inseguretat jurídica de les activitats
econòmiques. La tardana transposició de la
Directiva va provocar que els processos
d'avaluació ambiental estratègica tinguessin lloc amb posterioritat, obligant a la revisió de les avaluacions ambientals
aprovades i la revisió de molts plans sectorials i territorials en curs o ja aprovats.
Esperem que la Unió Europea prengui consciència de la poca claredat i manca de criteris en la implementació de la Xarxa Natura
2000 a Catalunya i es pugui esmenar, pel bé
de tots, tant dels propis propietaris i empresaris agraris, com dels gestors dels espais.

Informació

Hem tingut coneixement de l’existència d’un projecte del Pla Especial de protecció del medi
natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa. Però tot i la nostra representació dels propietaris i empresaris agraris catalans, per part de l’Administració no se’ns ha fet arribar cap còpia del mateix.
Conseqüentment se li ha demanat que ens el faci arribar, per tal de poder-hi fer els comentaris
adients. Especialment per veure quins són els usos i aprofitaments permesos en dit territori, així
com la compatibilitat dels mateixos amb la protecció de l’espai, i les compensacions escaients,
pel cas de que això no sigui possible.
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