
ACCIONS EN BENEFICI DEL MEDI NATURAL I EL MEDI AMBIENT 

 

1.‐ Model de pagesia i política agrícola.  

Cal  considerar  el  sector  primari  com  a  un  sector  complementari  de  la  resta  de  sectors  per 

promoure l’economia del país; especialment el sector turístic lligat a l’estratègia del paisatge i 

els allotjaments turístics. 

En aquest sentit,   

 cal millorar el reglament de subvencions al dallat 

 afavorir  la  creació de petites  indústries de  transformació de  la  llet de  vaca  (iogurt  i 

formatges) 

 regular    la qüestió del  lloguer de terrenys amb finalitat agrícola, especialment per als 

joves que vulguin dedicar‐se a la pagesia; als ja existents cal facilitar‐los la possibilitat 

de créixer 

 revisar la llei d’allotjaments turístics i la LGOTU en aquells aspectes que millorarien les 

disfuncions que actualment existeixen. 

 estudiar amb el sector  la  incidència que pot tenir d’una  llei d’arrendaments agrícoles 

en la millora de la seguretat jurídica i l’augment de la superfície cultivada  

 revisar  el  sistema  de  subvenció  privat‐privat  inherent  al  contracte  entre  fabricants‐

importadors i colliters de tabac; l’objectiu seria transformar aquest sistema de manera 

que  els  importadors‐fabricants  tributin  a  l’Etat  únicament  i  l’Estat  distribueixi  els 

recursos  fiscals  obtinguts  de  la  manera  més  justa  i  sostenible  entre  els  diferents 

productors del sector agràri.  

 

2.‐ Energia. 

En  relació  a  la  ponència  presentada  al  IX  congrés  del  PS,  sobre  ¨ESTALVI  I  EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA¨, crec  ‐segons el meu parer‐ que els objectius de  la proposta de resolució s’han 

acomplert en bona part durant el curt mandat legislatiu en què el PS va governar.  

 El  pla  d’auditories  energètiques  dels  equipaments  públics  nacionals  va  ser  objecte 

duna  proposta  de  resolució  al  Consell  General  presentada  pel  nostre  grup 

parlamentari i adoptada per unanimitat.  

 S’està portant a terme actualment. Cal insistir, però,  que no s’especifiquen clarament 

tots els edificis que s’hi han acollit i tampoc quants comuns. 

 La creació d’una Agència Nacional de  l’energia  , també s’ha muntat d’alguna manera 

(AESE), tot i que al meu entendre  hauria de dependre majoritàriament de govern. 

 D’altra  banda,  la  resta  dels  punts  exposats  queden  recollits  en  el  llibre  blanc  de 

l’energia,  creat  pel  govern  del  PS,  durant  el  nostre  curt  mandat,  i  desenvolupat 

actualment pel govern de DA. 

Tot i així,  caldria: 

 Limitar el nombre de minicentrals hidroelèctriques per no caure en una expansió a tort 

i  a  dret  d’aquestes  instal∙lacions,  en  respecte  als  espais  protegits  (molleres,  punts 



visuals  estratègics    en  harmonia  amb  l’estratègia  del  paisatge,  respecte  de  cabdals 

mínims dels rius, respecte del dret de pesca i de reg,… 

 Pel que fa a l’energia eòlica també caldria limitar el seu nombre i els possibles espais, 

tenint en compte que som un país de muntanya. 

 Quant a l’energia fotovoltaica no hi han tants problemes d’implantació, sempre que es 

realitzin en parcs específics, que caldrà delimitar. L’ideal és  implantar‐los en façanes  i 

cobertes dels edificis. 

 Les  calderes  de  biomassa  són  un  bon  complement  combinades  amb  un  aïllament 

adequat i eficient. 

 La  cogeneració  pot  ser  un  element  de  diversificació,  tot  i  que  també  depenem  de 

l’exterior pel que fa al gas. Especialment en el tema del seu subministrament estaríem 

en mans de particulars que, per regla habitual, ho acaben convertint en monopolis. 

 El subministrament de gas per la cogeneració com el de l’energia hidràulica haurien de 

ser majoritàriament gestionades pel  sector públic, entre altres coses per garantir un 

baix preu de cost al particular  i evitar dependre de  lobbys privats. D’altra banda,  les 

darreres experiències de concessions  (p. exemple CETRASA) han aixecat molt dubtes 

sobre la pretesa superioritat gestora dels sectors monopolistes privats.   

 

3.‐ Legislació. 

3.1‐ Llei d’espais naturals 

Necessària per a una gestió dels espais i el seu ús o utilització. Evitaria un possible conflicte de 

competències amb els comuns. 

Una utilització  racional dels usos  i de  les pràctiques de  lleure no hauria de  ser  incompatible 

amb  la protecció del paisatge, de  la  fauna  i de  la  flora,  sense caure en excessos  radicals de 

volar‐ho protegir tot al 100%. 

3.2‐ Llei de l’aigua. 

Indispensable per actualitzar la legislació existent. 

Cal regular la seva utilització per als canons de neu a les pistes d’esquí. 

Cal regular la seva extracció per a energia geotèrmica i/o de aires condicionats. 

Cal  evitar  la  contaminació  del  subsòl.  Les  reserves d’aigua  del  subsòl  són  enormes  i  no  les 

sabem  considerar. 

Cal reglamentar l’ús de la sal i/o potassa per desgelar les carreteres. 

Cal que els comuns acabin el sanejament de les xarxes de col∙lectors fins les depuradores. 

Caldria que la gestió de l’aigua potable sempre sigui pública. 

3.3‐ Llei de qualitat de l’aire 

Cal desenvolupar la Llei partint de zero. 

La comissió de seguiment del forn incinerador s’hauria de revisar, i fer‐la més transparent. 



3.4‐ Llei de contaminació acústica 

Cal una legislació en acord amb els temps que vivim. 

 

4.‐ Transport públic. 

Cal avançar cap a una política real del transport públic. 

El  bus  taronja  és  un  tímid  intent  de  millora,  però  que  queda  condicionat  als  lobbys  del 

transport. 

Caldria  fer una  aposta decidida de  gestió  amb  sistema de  gestió mixta públic‐privat,  ja que 

actualment  se  subvenciona  en  gran  part.  A  canvi,  es  podrien  augmentar  les  línies  de 

recorreguts  amb  un  major  nombre  de  vehicles,  més  petits  i  més  àgils,  que  funcionessin 

elèctricament o amb biocombustible.  

Aquest canvi podria ser gradual. Amb el  temps podria substituir  la  flota de vehicles actuals  i 

oferir a  l’usuari uns preus molt més baixos. Actualment  ja se subvenciona a  la gent gran, els 

joves i la gent necessitada. Caldria anar més enllà. 

Fins i tot es podria oferir gratuïtament als turistes o amb un abonament a baix cost, cosa que 

ens diferenciaria dels països veïns. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

En  base  al  text  presentat  anteriorment,  que  té  com  a  objectiu  promoure  l’aprofitament 

sostenible dels recursos naturals i mediambientals del país, encomano al comitè executiu: 

 instar  el  grup  parlamentari  socialdemòcrata  a  fer  un  seguiment  exhaustiu  dels 

protocols  que  actualment  du  endavant  el  govern  de  DA  en  aquesta matèria  i  de 

l’aplicació de  la  legislació mediambiental  i de protecció natural, que es  van produir 

durant el govern del PS 

 afavorir  que  la  Comissió  de  treball  pugui  reactivar  les mesures  que  s’adoptin  avui, 

després del nostre Congrés  

 

Escaldes‐Engordany, 22 de març del 2013  

Ferran Goya 

 

El  Congrés  va  adoptar  la  resolució  tal  com  havia  estat  plantejada  pel 

ponent. 


