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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Margarita Prohens en substitució de Francisco Mercadal i
Alabern.

Molt bé. 

Proposició no de llei RGE núm. 3057/11, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de suport
a explotacions agrícoles afectades per incendis.

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 3057/2011, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures de suport a
explotacions agrícoles afectades per incendis. Per a la seva
defensa, per part del Grup Parlamentari Socialista intervé
l’Hble. Diputat Cosme Bonet, per un temps de deu minuts.

Pot començar.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, la
presentació d’aquesta proposició no de llei que, com bé ha dit
el president, fa referència a mesures de suport a explotacions
agrícoles afectades per incendis, ve motivada per un fet que és
conegut de tots, que la nostra comunitat autònoma s’ha vist
afectada per molts d’incendis durant aquest estiu. De fet, segons
les dades que hem pogut recollir, estam parlant de 105 incendis
forestals, tants com en tot l’any 1994 o el 1992; un total de
2.200 hectàrees forestals cremades, i pel que en afecta i motiva
aquesta proposició no de llei, pel que fa a incendis agrícoles
podem afegir que els bombers han hagut d’actuar en 300
sortides referides a incendis agrícoles.

Si a tot això sumam el fet que un 90% d’aquests incendis es
deuen a causes humanes, un 50% a negligències però un 40%
són intencionats i tan sols un 10% la mateixa conselleria
l’atribueix a llamps, ens adonam que estam davant una situació
greu que ha afectat molta gent, i en particular, pel que ens
interessa en aquesta comissió, els pagesos.

De fet a 21 de juliol l’organització professional agrària i
Unió de Pagesos feia pública una primera valoració feta per ells
mateixos dels danys causats per l’incendi de terres agrícoles a
Llubí, Maria de la Salut i Santa Margalida, a Mallorca, una xifra
que ells valoraven en 150.000 euros. De fet a la notícia que va
fer Unió de Pagesos aquests 150.000 euros apareixien de sumar
les superfícies de cereals cremades, incloent bales de palla i
produccions de gran perdudes, i pèrdues en arbres, hortalisses
i altres produccions. Ells mateixos suggerien tota una sèrie de
mesures que ens consta que han transmès a la Conselleria
d’Agricultura, com per exemple la subvenció per a la compra de
llavor de cereal certificada, que proposaven que s’incrementàs
fins a un cent per cent a parcelAles cremades; una línia de
sembra d’arbres, que de la mateixa manera hauria de tenir un
increment, i establiment d’una nova mesura en el contracte
agrari que valoràs els beneficis mediambientals de la continuïtat

de l’explotació agrària a la zona cremada, i no el seu
abandonament. 

A la nostra proposició, en canvi, veuran que no entram en
tant de detall, no entram en tant de detall perquè a més hi ha
hagut novetats; algunes d’aquestes propostes ja arribaria tard
perquè alguna d’aquestes línies de subvencions ja no ha sortit,
però al mateix temps també vàrem fer una proposició no de llei
intencionadament àmplia perquè pensam que la conselleria ha
de tenir marge per decidir, i per això només deim, a l’acord que
proposam, que el Parlament insti el Govern a prendre mesures
de suport per a aquelles explotacions agrícoles afectades per
incendis. La conselleria haurà de decidir el sistema i el règim de
les ajudes, el sistema que prefereixi per distribuir-les, i
l’avaluació que faci dels danys. 

Respecte d’aquest darrer assumpte de les valoracions,
constatam que alguns ajuntaments ja varen fer valoracions de
forma immediata després dels incendis, com és el cas de Santa
Margalida, i la mateixa conselleria d’Agricultura, en una reunió
que va mantenir amb Unió de Pagesos, anunciava dia 7 de
setembre del 2011, el mateix dia que es presentava aquesta
proposició, curiosament, que “Agricultura avalua possibles ajuts
als pagesos afectats per l’incendi de Maria”, i deia la notícia que
quantifica les pèrdues generades per l’incendi agrícola que va
cremar unes 300 hectàrees i que estudiaria possibles ajuts a
pagesos damnificats.

Ens atrevim a fer aquesta proposta perquè pensam que són
circumstàncies extraordinàries a un sector en crisi, com molt bé
deia el conseller a la seva compareixença la setmana passada.
Creim que hi ha motius, motius de caràcter general, fins i tot
casos particulars; nosaltres n’hem conegut alguns durant la
preparació d’aquesta proposició, igual també el coneixen, el cas
d’aquell pagès de Felanitx que va perdre 2.100 bales de
diferents tipus per menjar les vaques, que li havien de bastar per
a tot l’any, un cas que curiosament està essent investigat per la
policia. Les assegurances en molts de casos no cobreixen
aquestes circumstàncies; les línies d’assegurances de menjar
d’animals no són molt habituals a la nostra comunitat, o
almenys a Mallorca. 

A més és una pràctica habitual que quan concorren
circumstàncies de caire extraordinari, com evidentment són
aquestes, l’administració doni una mà al ciutadà. Exemples, en
trobaríem molts, dins l’administració balear però també a altres:
la Generalitat de Catalunya el 2009, també per incendis, o la
Generalitat Valenciana el 2007, igualment per incendis. El març
del 2009, amb motiu del temporal que havia assotat les nostres
terres el 2008, el Grup Popular precisament demanava ajudes
per al sector agrari ramader per poder palAliar les pèrdues
ocasionades pel temporal, justificant-se que es tractava d’una
situació extraordinària, com pensam nosaltres que també és
aquesta.
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Estam parlant de 150.000 euros, que és l’única valoració a
la qual hem tengut accés fins ara, i creim que si hi ha voluntat
de la conselleria, perquè el mateix dia, com he dit, es va donar
aquesta informació que demostra una certa voluntat de la
conselleria de donar una mà a aquests pagesos, crec que no han
de tenir cap inconvenient a votar aquesta moció. Ara, el que
esperam és que la bona voluntat es tradueixi en mesures
concretes. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Gabriel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President, per manifestar el suport del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa a la proposició del
Grup Socialista amb relació a les mesures de suport a
explotacions agrícoles afectades per incendis, en el sentit que
efectivament aquest estiu ha estat especialment greu a totes les
illes, però com tots sabem també especialment tant a Eivissa
com a Mallorca, incendis que han afectat moltes explotacions
agrícoles i ramaderes amb considerables pèrdues per al sector.

Si tenim en compte la difícil situació que està passant el
sector, si tenim en compte que, tal i com explicava el Sr.
Company, conseller d’Agricultura, a la passada compareixença,
moltes de les ajudes que estaven previstes per al 2011 no s’han
ni tan sols publicat, ja s’ha anunciat fins i tot que com a mínim
enguany no es publicaran, i afegim a això el retard que des del
2008 hi ha de tots els ajuts, si a això afegim aquestes
explotacions que han hagut de patir aquesta situació, la veritat
és que ens trobam en una situació que en alguns dels casos pot
arribar a ser vertaderament insostenible.

Per tant creim que l’obligació de l’administració, en aquest
cas de la Conselleria d’Agricultura, és fer totes les mesures
possibles per donar el suport i per evidentment, també, en el
mesura d’allò possible, garantir la continuïtat d’aquestes
explotacions i, lògicament, a part, posar a disposició totes
aquelles mesures, perquè recordem que no només estam parlant
de la Conselleria d’Agricultura, també és Conselleria
d’Agricultura i Medi Ambient, per tant totes aquelles mesures
necessàries mitjançant accions diverses, materials, tècniques,
humanes, etc., perquè no torni a succeir un estiu com ha estat
aquest, propi en ocasions dels infortunis i propi, evidentment
també com deia el portaveu socialista, en ocasions, per
desgràcia, de l’acció humana majoritàriament, però fer les
mesures per no només palAliar aquesta situació sinó perquè no
es torni a repetir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Antoni Camps per un
temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Les mesures de suport
demanades pel Partit Socialista que es poden fer en aquests
moments, que es poden adoptar, bàsicament es redueixen a
incentivar la contractació d’assegurances agràries. Les
assegurances agràries són un instrument molt eficaç en aquests
moments per fer front a la majoria de riscs naturals que es
donen normalment en el medi rural, i que evidentment aquest
estiu ha estat més concretament tot el tema d’incendis.

En aquests moments, per motius pressupostaris, no tenim
doblers, és que no hi ha doblers, és inassumible, inassumible
poder concedir ajudes a fons perdut als propietaris afectats, és
impossible. En altres circumstàncies segurament seria possible
però en aquests moments és impossible. 

La majoria de parcelAles agrícoles afectades per aquests
incendis d’aquest estiu eren parcelAles de cereals. Si observam
les condicions de les assegurances combinades i pòlisses
multicultius, jo llegiré textualment el que posa, perquè
l’assegurança cobreix el que ha passat, evidentment als que
tenen assegurança contractada. Diu: “Incendio. Fuego con
llama que por combustión o abrasamiento ocasione la pérdida
de los bienes asegurados. Para el riesgo de incendio la
cosecha se garantiza en el campo en pie, en gavillas, durante
el transporte a las eras, en éstas y durante el traslado del
grano hasta los graneros, cualquiera que sea el medio o
vehículo que se utilice para su traslado. Para las producciones
de maíz grano además se garantiza la producción almacenada
en silos y graneros, siempre que la distancia de éstos no sea
superior a 200 quilómetros de su lugar de recolección”. És
evident que el que tengui aquesta pòlissa contractada cobrarà la
indemnització que li correspongui, perquè òbviament queda
cobert.

Clar, a les parcelAles que no tenguin contractada assegurança
l’únic que podem fer, l’únic que es pot fer des del Govern, és
incentivar que la contractin, que tenguin una pòlissa
d’assegurança. Les assegurances agrícoles, a més a més, estan
subvencionades fins a un màxim d’un 50%, o sigui, el Govern
posa doblers, també hi ha una part d’ENESA, Entidad Estatal
de Seguros Agrarios, que també posa una part de doblers, i fins
a un 50% poden estar subvencionades. Aquestes subvencions
d’assegurances agràries suposen per al FOGAIBA cada any
480.000 euros, o sigui, ja estam donant suport a aquelles finques
agrícoles que tenguin problemes amb incendis o amb altres
fenòmens naturals, s’estan donant 480.000 euros anuals.

Les ajudes de la PAC, de la política agrària comunitària i tal,
també, donat que són ajudes desacoblades al cent per cent, els
conreus afectats també cobraran tota la seva integritat, ja que
tenen assolit el nivell de creixement de gra lletós; en el procés,
diríem, de creixement del gra i tal, estan en el moment en què
poden rebre i no perdran aquest tipus de subvenció.

Jo crec que queda clar que el Govern en aquests moments fa
tot el que pot per les finques agràries. Intentarà donar solució al
màxim possible, però evidentment l’alternativa en aquests
moments és que la gent tengui una assegurança contra incendis
i contra altres riscos. Per tant des del Partit Popular no donarem
suport a aquesta proposta, tot i entendre que evidentment les
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finques agràries han tingut unes pèrdues i tal, però que l’única
sortida en aquests moments és contractar una assegurança.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per una qüestió d’ordre voldria demanar a la Sra. Vallés si
substitueix el Sr. Llorenç Galmés. És així? Molt bé.

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Molt bé, té la paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, en primer lloc vull
agrair el suport del Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, com no podia ser d’altra manera. Crec que
compartim, per les paraules que ha dit el Sr. Barceló, la finalitat
i l’objectiu que hi ha darrere aquesta proposició no de llei.

Respecte de la intervenció del Sr. Camps, diputat del Partit
Popular, m’ha dit que la solució és incentivar les assegurances
agràries. Correcte, crec que és una mesura interessant, però com
li he dit abans coneixem alguns casos concrets, supòs que si la
conselleria fes una valoració exhaustiva trobaria més gent que
possiblement no tengui aquesta assegurança pels motius que
sigui però, bé, nosaltres pensam que no ens hem de quedar aquí.
Vostès ens alAleguen motius pressupostaris; ens ho suposàvem,
i lamentam de qualque manera que sigui aquest el motiu que
alAleguin, perquè estam parlant d’una primera valoració de
150.000 euros, demà una empresa ha de cobrar 10 milions
d’euros, i comparats amb aquests 10 milions d’euros tampoc no
ens pareix tant, 150.000 euros. Per això no demanàvem una
mesura concreta. Nosaltres pensam que hi ha mesures més
senzilles, com les que suggeria Unió de Pagesos, de donar més
facilitats a línies d’ajudes ja existents. 

Però, bé, puc entendre que el Partit Popular confiï, per una
qüestió ideològica, fins i tot, més en el fet que la solució vengui
del sector privat que del paper que hagi de tenir l’administració
pública en aquest cas. Jo acabaré simplement recordant unes
paraules del Sr. Josep Juan Cardona el 2008, quan parlàvem en
aquesta comissió d’Economia de mesures per la sequera, i deia
el Sr. Cardona que no està molt bé que quan segons quin sector
o quan algun sector té pèrdues, que se l’atengui, i quan altres
sectors tenen pèrdues no produïdes per la seva mala gestió sinó
produïdes precisament pel temps i la meteorologia, no se’ls
atengui de cap manera. Jo crec que en aquest cas, per poca gent
que sigui l’afectada, per poca que sigui la valoració que en
facem econòmica, no és motiu per no tenir-la en compte sinó
més bé al contrari, per cercar algun tipus d’ajuda i, com dic, la
proposició és molt oberta perquè sigui la conselleria la que
determini la manera com es pot ajudar aquesta gent.

En tot cas aquí queda i lamentam que no sigui aprovada.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. 

A continuació, en conseqüència, procedirem a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 3057/2011.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha cap.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
relativa a mesures de suport a explotacions agrícoles afectades
per incendis per 9 vots en contra i 5 a favor.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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