Dictamen 03/2015 sobre l’Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari.

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 16 de febrer del 2015.

L’Avantprojecte de llei té per objecte ordenar la gestió del sòl d’ús agrari a Catalunya i dissenyar els
mecanismes necessaris per a donar seguretat jurídica als titulars de les explotacions afectades per:
a) Les transformacions del medi rural i del sector agrari que ha tingut com a conseqüència una sensible
minva dels efectius de l’ocupació sectorial, mesurada en unitats de treball/any (UTAs) i també en una
baixada considerable del nombre d’explotacions: de les 67.238 que hi havia el 1999 es va passar a les
60.839 del 2009.
b) La creixent ocupació del sòl comporta no tan sols la intrusió en el medi, sinó que també genera
quotes importants d’inseguretat jurídica i pèrdua de competitivitat de les explotacions (expansió dels
nuclis urbans dels municipis com a conseqüència de la construcció d’urbanitzacions de segones
residències; el traçat de vies de comunicació arriba a migpartir algunes finques, que acaben esdevenint
dues o més parcel·les d’extensió reduïda i separades per la nova via; l’establiment de servituds de pas
sobre finques rústiques a causa de l’emplaçament d’instal·lacions de lleure força freqüentades; o
l’alteració del traçat de vies rurals, que es veuen envaïdes per noves construccions o ocupats com a
camins de servei per part d’empreses privades per atendre les seves necessitats).
c) L’Avantprojecte de llei també vol donar compliment a les Recomanacions de l’Assemblea Plenària
de l’Aliança Mundial sobre els sòls celebrada a Roma els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2014, i patrocinada
per la FAO i la sessió de l’Assemblea general de l’ONU que va declarar el 5 de desembre com el Dia
Mundial del Sòl i l’any 2015 com a “Any Internacionals dels sòls que ha aprovat els plans d’acció
relatives als pilars sobre polítiques en aquest àmbit:
- Crear consciència plena de la societat civil i dels prenedors de decisions sobre les funcions
fonamentals dels sòls per a la vida de l’ésser humà.
- Aconseguir el ple reconeixement de les contribucions importants dels sòls per a la seguretat
alimentària, el canvi climàtic i l’adaptació i la mitigació, els serveis essencials dels ecosistemes, la
mitigació de la pobresa i el desenvolupament sostenible.
- Promoure polítiques i accions eficaces per a la gestió i protecció dels recursos del sòl sostenible.
- Sensibilitzar els prenedors de decisions sobre la necessitat d’una inversió sòlida en les activitats de
maneig de sòls sostenibles destinades a sòls saludables per als diferents usuaris de la terra i dels grups
de població.
- Catalitzar iniciatives en relació amb el procés SDG ( Fons de desenvolupament sostenible) i l’Agenda
post-2015.
- Advocar per la millora ràpida de les capacitats i els sistemes de recollida i monitorització d’informació
dels sòls en tots el nivells (mundial, regional i nacional).

