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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Renovació de la inscripció al Registre de Transparència de la Unió Europea
Dins l’activitat normal de presència de l’INSTITUT AGRÍCOLA als organismes comunitaris, es va seguir el procediment de renovació de la nostra inscripció al Registre de
Transparència.
Aquest Registre de Transparència és el que
serveix d’acreditació a qualsevol entitat que
actua en representació d’un grup d’interès, i
que duu a terme actuacions i propostes davant projectes normatius comunitaris o aplicacions de les polítiques comunitàries. Especialment aquesta inscripció és un requisit per
tal de ser rebut per les autoritats pertinents o
per a poder demanar la seva presència en
reunions pròpies.

Per tant, donat que cada cop més duem a terme
més accions i actuacions en el marc dels ens i
organismes comunitaris, seguim presents en dit
Registre de Transparència per tal d’exercir la
nostra representació del sector agroalimentari en
la Unió Europea.

UEAPME canvia de nom i passa a ser SME united
SMEunited és el nou nom per a UEAPME,
l'associació de les micro, i de les petites i mitjanes empreses a Europa per ser una veu
amb força i única cap a les institucions europees i els grups d'interès. Recordem que l’Institut Agrícola hi participa de manera activa en diferents comissions: Desenvolupament Sostenible, Food Forum, Empresa, i
Fiscalitat.

Un dels objactius de SMEunited és "Adaptar
Europa per a les Pimes i adaptar les Pimes a
Europa". A la presentació del nou nom de l'organització empresarial, l aseva presidenta va
destacar que Europa només podrà afrontar els
reptes i i ncrementar el benestar, creixement i
l'ocupació amb una Pime forta.
I va afegir: "Les nostres empreses estan més
qu edisposades a contribuir a una Europa més
forta, però només poden fer-ho si segueixen
sent competitives, si poden innovar i explorar
les oportunitats de negocis que ofereix la digitalització i l'economia circular"

Aportacions al Dictamen del CTESC sobre el Projecte de Decret de gestió de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables per nitrats

Deixem dit, com a antecedent, que la primera designació de zones vulnerables es va dur
a terme el 1998, la qual va ser revisada el
2004 i el 2009. I actualment ja hi ha un requeriment de la Unió Europea per a que es
dugui a terme una nova revisió.
Per part nostra es van fer un conjunt d’observacions de canvis en el redactat del projecte
de Decret, per tal de fer-lo el mínim de limitatiu i restrictiu possible de cara a les activitats
ramaderes, així com per l’ampliació dels
usos de les dejeccions ramaderes. A mode
de resum, els punts indicats foren:
• Ha de ser possible la fertilització de cultius
forestals de cicle curt destinats a ús energètic amb independència del tipus de
terreny.
• Cal establir la definició legal de Zona A i B
referides a zones vulnerables en el precepte de definicions. I no, com ara, només
esmentar-ho en el Preàmbul del projecte,
lloc poc adient per a establir un nou concepte legal que fins ara no existia.

• Es demana eliminar la condició que les finques en les que es poden fer apilaments
temporals hagin d’estar a més de 3
quilòmetres de les instal·lacions d'on provenen els fertilitzants orgànics. El criteri
ha de ser el de la logística disponible.
• Caldria redactar millor que la quantitat de
fertilitzant apilat a la finca no superi la
quantitat aplicable a la campanya agrícola
en curs i que cadascun dels apilaments no
sigui superior a 200 t per any.
• Entenem més adient i congruent amb la
normativa administrativa general, que el
termini per efectuar les anotacions al llibre
de gestió de fertilitzants sigui de 10 dies
hàbils, atès que considerem que el termini
de set dies naturals és extremadament
curt.
• S’ha de tenir present que normalment la
data d’inici del contracte de conreu d’una
finca agrícola i la data d’inici del contracte
de cessió dels drets d’adobar amb dejeccions ramaderes dita finca no seran coincidents. Per la qual cosa, en aquests
casos, si aquest segon contracte finalitza
abans que el primer, no es pot adduir una
“pròrroga automàtica” del mateix per la durada que resti del primer.
• De cara al procediment de revisió de les
designacions de zones vulnerables, la
proposta ha de ser donada en audiència,
també, a les organitzacions empresarials
més representatives.
Esperem que totes aquestes siguin incorporades, en benefici del sector agrari, finalment, al text del Decret que s’aprovi.

• El dret civil de Catalunya permet cedir el
dret a adobar amb dejeccions ramaderes
una finca rústica, a persona diferent a qui
se li hagi cedit per al conreu. Per la qual
cosa és necessari que el titular de l’esmentat dret a adobar comuniqui la gestió
realitzada a la persona titular de l’explotació agrícola a través del Departament
d’agricultura, per tal de coordinar el conreu i l’adobament, i així donar compliment,
conjuntament, a la normativa.
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Atenent a la petició feta per Foment del Treball, i d’acord amb la col·laboració mútua
que duem a terme amb ells, vàrem redactar
un seguit d’aportacions per al Dictamen que
el Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya (CTESC) ha d’elaborar envers
el Projecte de decret de gestió de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa
d’actuació a les zones vulnerables. Tràmit
previ que ha de seguir una norma del Govern
per a la seva aprovació. Que tot i que el CTESC és un òrgan consultiu, el seu Dictamen
són fruit del consens de tots els sectors
econòmics. En aquest cas, les organitzacions
empresarials i les sindicals del sector agroalimentari.

23

Informació

Presentació d’al·legacions a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Viladrau

24

En defensa de l’exercici de les activitats
agràries, i en vistes als nous criteris i visions
adoptades en l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Viladrau, es
va creure oportú presentar-hi al·legacions.
Vinculades, aquestes, majoritàriament amb el
món agrari i l’activitat econòmica agrària, que
és la que representem. I més quan ens va sorprendre l’actitud i plantejament de l’Ajuntament envers el que és un dels sectors econòmics
principals de Catalunya, com és l’agroalimentari. D’entre les al·legacions fetes, les principals, foren:
• La incorporació al Catàleg de masies dels
camins vulnera la normativa que fixa quin
és el procediment per establir si un camí és
de propietat pública o privada. I, evidentment, si l’objectiu de l’Ajuntament amb
aquesta estratagema és fer públics els
camins privats del terme municipal, no pot
de cap manera acceptar-se.
• Ens sembla desmesurada la quantitat de
limitacions i condicionants ―separacions a
camins públics, ús de plantes ornamentals
de “clima mediterrani” o plànols de seccions
topogràfics― que es volen obligar a imposar a les construccions agràries, que l’únic
que volen és mantenir la població al territori, evitar el despoblament i dur a terme una
activitat econòmica. Cal reduir al màxim
totes aquelles. Prohibir com a sistemàtica
no és adient i genera una pèrdua de voluntat de manteniment i conservació dels
mateixos.
• No li trobem sentit a limitar i restringir els
usos de les construccions agràries, quan la
normativa urbanística general atorga un
ventall ampli de possibilitats. Tampoc és de
rebut la rècula de restriccions, limitacions i
condicionants que s’estableixen per als
habitatges. Cada vegada hi ha més despoblament i abandonament de cases als municipis rurals. I considerem que això és un
mal símptoma de la gestió del patrimoni
humà i econòmic dels municipis. S’ha d’afavorir i potenciar la recuperació dels habitatges existents, així com de fer-ne de nous.

• Es regula els terreny que queden inclosos
dins el Parc Natural del Montseny, quan
aquesta competència no és de l’Ajuntament, sinó del Pla de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del
Montseny.
• Cal establir mecanismes per a poder mantenir les masies i poder-les adaptar als
nous temps. I, si cal, ser possible la seva
ampliació i augment, controlat, de la volumetria. Avui en dia, per exemple, la necessitat de l’autosuficiència energètica, pot
demanar l’increment d’alguna construcció
per a poder encabir noves instal·lacions.
O, per exemple, la permanència dels fills a
l’explotació econòmica o habitatge, pot fer
necessària la rehabilitació d’antics coberts
o magatzems agraris que estan en desús,
o poder dur a terme una divisió horitzontal
de la masia o masoveries.
• Hem de fugir de les idees i concepcions
antigues que el sòl no urbanitzable només
poden ser objecte d’activitats i usos vinculats directament a l’activitat agrària, ja sigui
en la seva vesant agrícola, ramadera o forestal. Deixar de banda que aquest sòl, o
les construccions que s’hi troben, està
“catalogat” com a manca de rendibilitat i
sense possibilitat de desenvolupar-hi projectes. La moderna normativa urbanística
estatal i autonòmica ja adopta una visió
molt més àmplia, incloent altres usos com
els turístics, els esportius o les activitats de
lleure a que ens hem referit.
Esperem que totes elles siguin admeses, en
bé de l’activitat agrària i per al manteniment
de les explotacions en el municipi. D’altre
banda s’estarà hipotecant les finques i el
manteniment de la població.

