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L’avantprojecte de Llei de sòl agrari autoritzada a posar‐se en marxa

El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya de 2 de juliol de 2013, va aprovar la memòria
preliminar de l’avantprojecte de la Llei de sòl agrari amb l’objectiu de protegir i promoure el
sòl per a usos agraris i la eficiència d’aquests usos per tal d’incrementar la capacitat
alimentària de Catalunya, per aconseguir així que l’impacte de les infraestructures i del sòl
urbà industrial i logístic sigui el menor possible en els espais d’alt valor agrari.
Segons va destacar el conseller Homs durant la presentació dels acords de Govern, «la garantia
de l’autoabastament té un valor estratègic i per aquest motiu la llei pretén aturar i invertir la
tendència a la disminució del sòl agrari, potenciar l’exercici de les funcions econòmiques de
producció d’aliments, fomentar la productivitat de la terra i garantir l’existència d’una
quantitat suficient de sòl agrícola de qualitat. Dels 3,2 milions d’hectàrees que constitueixen la
superfície de Catalunya, al voltant d’un milió poden ser considerades com a terres de conreu.»
Benvingut l’acord. Felicitem‐nos per aquesta nova etapa. Mai des de l’any 1990 que ‐per
primera vegada al diari El Observador1‐ es demanava una llei de l’espai agrari s’havia arribat
tant lluny. Esperem que es faci amb rapidesa l’avantprojecte per concretar una llei que el seu
contingut respongui al que ha dit el conseller Homs, considerar el valor estratègic de
l’autoabastament i per tant del sòl agrícola.
Esprem que l’avantprojecte de llei que vagi més enllà de ser “un codi agrari” fent una simple
recopilació lleis i decrets existents (concentració parcel∙laria, unitats mínimes de conreu,
camins rurals i ramaders, infraestructures agràries, etc.) i no es deixin d’afrontar qüestions
com classificació i protecció de sòl agrari, banc o fons de terres, infrautilització de finques o
explotacions agràries (abandonament de sòl productiu), plans de gestió d’espais agrícoles,
estudis i informes d’impacte agrícola, etc.

J. Montasell, Membre de la Comissió Tecnicocientífica
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El Observador: diari que va aparèixer per primera vegada el 23 d’octubre de 1990 dirigit per Alfons Quintà i editat
per Promotora Editorial Europea, SA (Predeusa). El diari va ser impulsat per Lluís Prenafreta, secretari general de
Presidència de la Generalitat de Catalunya de 1980‐1990. El diari va tenir una vida curta ja que va tancar al cap de
tres anys.

