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portaveu del Grup Municipal El P¡ Sr./Sra FRANCISCA MORA VENY
PORRERES
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS a l'Ajuntament de
presenta per a sotmetre a la propera sessió plenária la següent proposta de
resolució
El

MOCIÓ QUE PRESENTA EL

Pi-

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS

CONTRA LES LIMITACIONS PER LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS HABITATGES QUE PREVEU
EL PROJECTE DE NOVA LLEI AGRARIA

ANTECEDENTS

a Mallorca de la forma en que ho
havien estat en el passat. La raó s'ha de cercar en els alts costs d'¡nsularitat que
Les act¡v¡tats agrícoles han deixat de ser viables

impedeixen que els pagesos illencs puguin competir en igualtat de condicions amb els
productes que venen de fora o bé per mor dels costs afegits de tot alló que el
professional del camp ha de comprar per mantenir l'act¡vitat agrícola en les seves
terres. És compl¡cat sobreviure económicament de l'agricultura al segle XXI a Balears
sense facilitar l'activltat agrária, incloent-h¡ les activitats complementáries, en l'únic sól
on es poden dur a terme.
Així les coses, El P¡ está preocupat per les noves restriccions que el Govern preveu
introduir al sector primari amb el projecte de Llei Agrária, que derogar¡a la de l'any
2014, que s'está tramltant al Parlament, es promou una llei amb més traves i
limitacions a la pagesia. Una llei agrária no ha de ser una llei urbanística'

idels que hi viuen i
presenta tot un catáleg de restr¡cc¡ons a possibles ampliac¡ons i millores de les
instal.lacions, així com una regulació molt més restrictlva de les activ¡tats

La nova norma no ¡ntenta ampliar les possib¡litats del món agrari

complementáries, fonamentals per a la conservació del sector'
Destaquem, en aquest sentit, la creació a l'article 104 del Projecte de Llei del que
s'anomenen "Zones d'Att Valor Agrorl' , def¡n¡nt-les com a terrenys de sól rústic amb
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al valor productiu que "mereixen ser conservots i reservots exclusivoment pel cultiu
dels oliments il'oprofitoment romoder sostenibles"; al seu apartat segon assenyala que
es delimitará reglamentária ment aquestes zones i s'establiran mesures per a proteg¡r
els valors propis i productius de les mate¡xes. Cont¡nua expressant que al sól rústic
comú les zones d'alt valor agrari es denominen árees d'interés aerari (ArA);
seguidament venen les restriccions: només es permetran usos diferents a l'agrari,
entre ells l'ús residencial de nova planta, quan estig uin vinculats a una explotació
agrária preferent

la Disposició Transitória Segona del Projecte de Llei Agrária,
propi
apartat segon de l'article abans referit, ¡nd¡ca que será el Consell
contradient el
de Mallorca (sense competéncies en matéria agrária) qui determinará
reglamentár¡ament les zones d'alt valor agrari iestablirá mesures per a protegir els
valors propis i productius, a¡xí com la v¡abil¡tat de l'activitat agrária i que mentre no hi
hagi aquest desenvolupament reglamentari les zones d'alt valor agrar¡ seran les Arees
d'lnterés Agrari (AlA) existents als planejaments territorials.
En aquest sentit

El Pla Territorial de Mallorca a la Norma 14.b) determina que

dins de la categor¡a

d'árees d'interés agrari (AlA) existeixen dues subcategories: árees d'interés agrari
extensives (A|A-E), amb cultius de v¡nya ¡oliverar i les árees d'interés agrari intensives
(AlA-l), amb cultius de regadiu.
Per tant, les mesures i restriccions per a la construcció de nous hab¡tatges que preveu
l'article 104 de la nova Llei, afectaria "inic¡alment" als municipis de Campos, Búger,
Palma amb el Pla de Sant Jord¡, Muro i sa Pobla, on hi ha grans extens¡ons de terrenys
classificats com a AIA-l; també ten¡m AIA-E a les terres vinateres del Raiguer iel Pla,

a

Binissalem, Consell, Felanitx, Porreres, Santa Maria, Santa Eu8énia ¡
sencelles; així mate¡x quedarien afectats també municipis amb extensions d'oliverar
com Alaró, Artá, B¡nissalem, Bunyola, Santa Mar¡a...

afectant

Tot plegat entenem que tant l'esmentat article 104, en els termes que ve redactat al
pro.iecte, així com la DT Segona que el pretén complementar, son completament
innecessaris, sobretot a la illa de Mallorca, ja que no fan més que crear una nova
nomenclatura a un tipus de sól que ja ex¡steix, les AlA, ique está determ¡nat a la
normativa urbanística corresponent, el PTM, i als planejaments urbaníst¡cs adaptats al
mateix. lmposant noves restriccions a l'establiment d'hab¡tatge, que s'afegeixen a les
ja existents al PTM ia la normativa urbanística d'aplicació.
Per aixó proposam els següents
ACORDS

PRIMER.- El Ple de l'ajuntament de Porreres reconeix que les activitats agráries,

tal

i

com s'havien desenvolupat en el passat a la nostra illa, son avui económicament
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inviables, havent-se d'articular polítiques que contribueixin

de forma clara al

manteniment de les explotacions agráries mitjansant la seva diversificació económica.

de l'ajuntament ¡nsta al Govern de les llles Balears ials grups
parlamentaris a que assoleixin amb consens l'aprovació d'una Llei Agrária que
contribue¡x¡ decididament a consolidar un model económic viable per a les activitats
SEGON.- El Ple

agrá ries.

TERCER.- El Ple

de l'ajuntament insta al Govern de les llles Balears que suprimeixi

l'article 104 i la Disposició Transitória Segona del Projecte de Llei Agrária, en els termes
en que actualment estan redactats, ja que no és necessária la creació de noves
definicions del sól rústic a la illa d e
uestes estan ben determinades al Pla
Territorial de Mallorca, instru
rban ístic
ie nt.
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