


COMPAREIXÈNÇA  COMISSIÓ D’AGRICULTURA, 

RAMADERIA I PESCA DEL PARLAMENT

LLEI D’ESPAIS AGRARIS 



El Col·legi és una entitat de 

dret públic que agrupa a 

Professionals als Servei de 

l’Agricultura, Ramaderia, 

Indústries Agràries i 

Alimentàries, Medi 

Ambient, Gestió i 

Aprofitament Forestal.



SUPERFÍCIE GESTIONADA PER LES ACTIVITATS AGRÍCOLES I 
FORESTALS, L’ANY 2016:

90,02% DE CATALUNYA. = RESPONSABILITAT



64,21%

26,07%

3,12% 6,59%

Sup. Forestal Sup. Conreus

Sup. Sense Vegetació Sup. Urbanitzada

Distribució de la superfície a 

Catalunya per usos



LLEI D’ESPAIS 

AGRARIS  Agraïm la oportunitat que se’ns ofereix, perquè puguem

valorar la Llei davant la Comissió d’Agricultura, al

Parlament.

 És una llei necessària, recull necessitats i dona

mecanismes preservar, prevenir i recupera espais

agraris.

 Seria ideal fer Plans territorials específics que nodreixin

de forma acurada el Pla Territorial agrari de CAT.



LLEI D’ESPAIS 

AGRARIS 

 L’elaboració dels Plans territorials agraris específics=

protagonista – TERRITORI tenir en compte ens locals i

sobretot els professionals.

 Imprescindible que l’anàlisi de les Afeccions Agràries

sigui vinculant en els planejaments urbanístics

derivats.

 Informes tècnics per la declaració d’un espai en desús,

haurien de ser redactats per tècnics competents i

col·legiats.



LLEI D’ESPAIS 

AGRARIS 

 Els procediments cal que siguin àgils i curts,

adscripcions provisionals?

 Que la inclusió al registre de parcel·les en desús de

patrimoni públic; Generalitat, Incasol, polígons de sòl

programat i no executat, serveixin d’exemple i, per tant,

siguin les primeres en ser incloses.

 Vital garantir seguretat jurídica de la propietat.

 Podria donar impuls mapa

de sòls de Catalunya E1/5000.

Eina fonamental per delimitar els

espais agraris als quals cal

preservar, protegir i recuperar.



LLEI D’ESPAIS 

AGRARIS 

 Registre espais agraris en desús important com a eina

d’incorporació de joves agricultors.

 Prioritzar la inclusió de parcel·les en desús pròximes a

nuclis urbans, millora de la prevenció d’incendis si està

cultivada.



LLEI D’ESPAIS AGRARIS - CONCLUSIONS 

 Llei necessària,

 Fem valoració +.

 Recull necessitats actuals.

 Lamentem en el procés de redacció de la Proposició de

la Llei no s’hagi tingut en compte els Col·legis

professionals vinculats al sector agrari i forestal.

 Recordem que el posicionament dels Col·legis

professionals és transversal, imparcial i professional

amb un coneixement exhaustiu del territori.

 Els col·legis de l’àmbit agrícola i forestal gestionem,

més del 80% del territori.



LLEI D’ESPAIS AGRARIS

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

@CETAF_Cat


