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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Presentació d’al·legacions al projecte de decret sobre el Parc Natural del Montseny
El projecte de Decret pretén ampliar la superfície
de l’espai natural en 2.024 hectàrees, un 7% de
la seva superfície actual ―28.934 hectàrees.
L’INSTITUT AGRÍCOLA, en defensa de la viabilitat econòmica de les explotacions agràries existents, varem fer palesa la nostra total oposició a
dita ampliació. I sobretot per la normativa restrictiva que hi imperaria. El resum de les al·legacions
presentades és:
• Demanar informació sobre els estudis científics
i criteris tècnics que avalen l’ampliació del
Parc, així com 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. En
especial també quins són els recursos
econòmics previstos per a aplicar-ho i quins
mecanismes compensatoris estan previstos
per la seva incorporació dins l’espai d’interès
natural.
• Respecte de la previsió d’un aprofitament ordenat dels recursos i l’activitat dels seus habitants, ha de quedar ben clar que les activitats
han de ser rendibles per tal que els seus titulars segueixin vivint i poblant el territori. Estem
totalment en desacord amb que s’imposin restriccions o limitacions als aprofitaments agrícoles, ramaders o forestals en zones protegides. És indubtable que els terrenys forestals
tenen una capacitat productiva que genera
una rendibilitat econòmica.
• 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, amb la
reducció del consum de combustibles fòssils,
juntament com a “consumidors” de CO2, i amb
la bioeconomia ―ús de recursos biològics per
a substituir productes obtinguts de matèries
primeres fòssils: biomassa, bioplàstics i biotèxtil.

• No hem de prioritzar l’ús social del bosc, sinó
l’econòmic i ecològic, a través d’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.
• Exigim una major presència de representació
dels propietaris en els òrgans de govern i
gestió del Parc. Especialment per que la propietat privada arriba al 85% de la superfície del
Parc Natural.

Notificació d’una incidència en l’accés restringit al Registre Vitivinícola de Catalunya

Donat que entenem que aquest accés indegut a
dades personals dels viticultors pot haver infringit
les normes de seguretat i tractament de dades de
caràcter personal, es va demanar que se’ns informés de:
• Quina havia estat la durada de l’obertura lliure
del Registre.

• Si es va notificar aquesta incidència a l’Agència Catalana de Protecció de Dades i als afectats, especialment per l’accés a dades personals i patrimonials sensibles.
• Quines persones, físiques o jurídiques, van
poder accedir lliurament.
• Quines mesures de protecció es van dur a
terme per esmenar la incidència, i quines altres
s’han aplicat per evitar que aquest tipus d’incidència torni a donar-se.
Creiem que aquest incident ha estat molt greu,
posant a la vista dades personals i econòmiques
que poden produir perjudicis a les persones i a
les empreses. Per la qual cosa el Departament
ha de fer l’auditoria interna adient i exigir responsabilitats.

Al·legacions al projecte de Reial Decret que regula el potencial vitícola
El Ministeri d’Agricultura va treure a exposició
pública aquest Projecte que afecta directament
al sector vitícola. Per la qual cosa varem presentar les nostres al·legacions, en defensa de
dit sector. Les principals observacions que varen fer són:
• Millorar algunes de les definicions, com ara
exigir l’autorització del propietari per dur a
terme plantacions, o incorporar l’andana
com a part de la parcel·la vitícola. Aquestes
incorporacions milloraran l’aplicació pràctica
i evitaran errors i dubtes interpretatives.
• De cara a les noves autoritzacions, demanem que per al càlcul del percentatge màxim
de superfície a nivell nacional no computin
les regions que comptin amb restriccions.
• Ens sembla excessiva l’exigència de la formació. I més quan abans no es requeria. Com a resultat d'aquest criteri, molts interessats no podran adaptar-se
en un breu termini de temps, perdent l'oportunitat de realitzar noves plantacions.
Creiem que caldria establir un període transitori, o permetre que malgrat el titular no tingui formació, sigui possible que la gestió de la vinya sí la portin persones formades ―com pot ser un empresa de serveis agraris.
• Quan l’autorització de plantació de vinya sigui una aportació d’un soci a una
societat, s’ha d’exigir que aquest ho hagi de ser durant un mínim de cinc anys.
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A finals del mes d’agost varem tenir coneixement
que qualsevol viticultor podia accedir lliurament
al Registre Vitivinícola de Catalunya, obtenint i
descarregant informació relativa a la totalitat de
parcel·les de qualsevol viticultor o dels proveïdors
d’un celler. Informació que, entenem, resulta altament sensible i són dades de caràcter personal. Aquesta incidència es va comunicar al Departament, i passats uns dies, es va esmenar.
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Aportacions a l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei del Canvi Climàtic en relació a l’impost
sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles
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Per part del Departament de la Vicepresidència
s’està tramitant la posada en marxa de l’Impost
sobre les emissions dels vehicles. Impost sobre
el que ja ens n’hem fet ressò. Darrerament es va
dur a terme una consulta pública referent a certs
dubtes que han sorgit envers la seva aplicació.
Davant d’això, l’INSTITUT AGRÍCOLA varem
aprofitar per reiterar la nostra oposició a dit Impost, especialment als municipis amb manca o
deficient xarxa de transport públic, o que disposin
de polígons industrials sense accessibilitat amb
transport públic.
A dits efectes hem recordat que segueix tramitant-se, per iniciativa nostra, la Petició al Parlament de Catalunya, identificada amb el número
126-00071/11, demanant una moratòria a dit
Impost. I de la qual ja tenim una setantena
d’Ajuntaments que ens hi han donat suport.
El gruix de la població i dels vehicles subjectes a
tribut es concentren en les àrees més densament
poblades de Catalunya i, en concret, l'àrea metropolitana de Barcelona. Però constatem que
l'esforç fiscal dels municipis de l'àmbit rural, i en
particular dels municipis amb dèficit de transport
públic i de serveis essencials, serà proporcionalment molt superior. Fora de les zones amb bona
connectivitat l’índex de motorització és més alt i
hi ha poques famílies que no tinguin més d’un
vehicle, emprats per a dur a terme els més bàsics
desplaçaments (feina, menjar, educació, sanitat,
etcètera). Imposar-los un nou impost no ajudarà

a mantenir aquesta població. Quan a Barcelona i
la seva Àrea Metropolitana es pot, fins i tot, prescindir de tenir-ne i es bonifica el transport a qui
en prescindeix.
A això s’hi ha d’afegir que molta de la maquinària
i vehicles agrícoles no tenen una alternativa d’un
vehicle elèctric. I, encara que existís, tampoc no
tenim una xarxa de subministrament adient per
abastir-los.
Per altra banda, el fet que la liquidació de l'impost només afecti a vehicles registrats a Catalunya, mentre que per les carreteres ubicades a
Catalunya circulen vehicles censats a d'altres indrets ―ja siguin de l'Estat espanyol com de l’estranger―, permet generar situacions de competència deslleial. Quan aquests vehicles també
contaminen.
Finalment se’ns presenten forts dubtes legals en
relació a una eventual doble tributació pel mateix
supòsit. En aquest sentit, diverses patronals del
sector de l’automòbil alerten que l’Impost de circulació, de recaptació local, en els seus fonaments de disseny, també grava el CO2. I la jurisprudència avala el fet que no es puguin posar
dos impostos gravant el mateix fet. Tot plegat introdueix una inseguretat jurídica que hauria de
ser resolta amb caràcter previ a l’aplicació de
l’impost. Per tant, atenent al principi de precaució
recolzem la petició de moratòria sobre el impost
plantejat.

Participació en la consulta pública sobre l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 16/2015 de
simplificació de l’Activitat Administrativa
En representació del sector agrari i agroalimentari català, principalment es va demanar que
totes les gestions relacionades amb activitats i
projectes del sector agrari i del sector agroalimentari han de ser possibles gestionar-les mitjançant la Finestreta Única Empresarial. Alhora,
aquest mecanisme ha de servir per reduir ostensiblement els tràmits i simplificar els documents
ha presentar. Avui en dia el marasme de passos

i documents, molts d’ells repetits, només fa que
perdre temps als empresaris amb duplicitats innecessàries, encarin els procediments i endarrerint la posada en marxa, o continuïtat, d’activitats
econòmiques.
Entenem que el nostre sector ha de tenir les
mateixes eines de treball que la resta de sectors
econòmics, sense diferències.

