
La llei d’espais agraris. Una llei amb malastrugança.

Des de fa molts anys es reclamava una llei sobre els espais agraris, ja que aquests eren la
ventafocs de la regulació territorial. Hi havia el sol urbanitzable, amb un escreix de regulació, i
el no urbanitzable, on tot era molt mes difós. Fins i tot els espais forestals estaven millor
regulats i protegits.

A aquest reivindicació històrica, com un element cohesionador del país, s’hi posa fil a l’agulla
l’any 2012, preparant un primer tex, que atesos els diversos interessos, no es finalitza fins el
2015, data en que el govern d’Artur Mas aprova l’avantprojecte i s’entra al Parlament per a llur
discussió i posterior aprovació. Però, aquell any es produeix un avançament electoral. El
Parlament es dissolt i els text decau.

El nou govern presidit per Carles Puigdemont reprèn el text, i introdueix algunes modificacions
l’aprova i el torna a remetre al Parlament per intentar la seva aprovació- Novament la
dissolució del Parlament i la convocatòria de noves eleccions ho impedeixen.

Per tercera vegada, en temps del president Torra, es torna a entrar a la seu parlamentaria.
Aquesta vegada es trenca la seva mala ratxa i el 29 de maig del 2019 es aprovada.

Finalment, el país ja tenia un instrument legal que permetria una millor ordenació territorial,
però de moment nomes en teoria, ja que l’eficàcia de la nova llei anava lligada al seu
desplegament reglamentari, especialment en tres temes: el pla territorial sectorial agrari, la
anàlisis de les afeccions agràries i el registre de finques en desús.

Un cop mes sembla que tornem a aquells inicis del 2012 al 2105 on tant va costar consensuar
un text, doncs no suren cap dels tres pilars fonamentals i el text legal sembla dormir en un
calaix.

Sobtadament, en un decret de mesures urgents, del maig del 2022, troben una referencia
indirecte a la llei. En aquest decret, nascut per poder facilitar l’expansió de parcs solars, es
descafeïnen algunes de les garanties que la llei contemplava per protegir els sols agrícoles mes
fèrtils.

En relació a aquest decret moltes entitats cíviques no entenen que es prioritzi el desplegament
d’energies alternatives per sobre de la producció alimentaria. Sobretot, atenent al fet que hi
ha alternatives i sent ambdós factors crítics pel nostre país. Davant d’aquesta contestació el
Govern li vol donar resposta posant en marxa el registre de terres abandonades, potser per
compensar la pèrdua de sol fèrtil agrari.

La pregunta es: no seria mes lògic posar plaques solars en sols abandonats i poc productius i
deixar els bons per producció alimentaria?

Esta vist que el sentit comú no sempre es el mes comú dels sentits. Com tampoc s’entén que
es faciliti la ocupació de terres agràries per posar horts solar i s’incentivi la creació d’horts
alimentaris en els balcons de les ciutats.
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