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Secció d’Agricultura 

PRINCIPALS ACTIVITATS DE LA SECCIÓ D’AGRICULTURA DURANT L’ANY 2013   

•JORNADA SOBRE PERSPECTIVES DE L’EXPLOTACIÓ D’HIDROCARBURS MITJANÇANT LA TÈCNICA 
DE FRACTURA HIDRÀULICA A CATALUNYA 

Va tenir lloc el dia 16 de setembre de 2013 a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis 
Catalans. 
La va impartir el doctor Mariano Marzo, catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de 
Barcelona i autor de nombrosos articles sobre energia. 
La conferència va tractar sobre les possibilitats de l’explotació d’hidrocarburs no convencionals 
mitjançant tècniques de fractura hidràulica, que van crear una inquietud a molts indrets de 
Catalunya, davant de les sol·licituds presentades per diferents empreses per investigar sobre les 
possibilitats d’explotar l’existència d’aquests recursos. 
Donada la seva escassetat, i tenint en compte l’informe elaborat per la comissió 

d’experts que va crear el Govern de la Generalitat per estudiar aquesta qüestió, no 

sembla que de moment s’atorguin autoritzacions per dur a terme aquestes 

investigacions a Catalunya. 
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També es va plantejar la problemàtica del subministrament d’energia en 

els propers anys a Catalunya, on el 50% de la generació de l’energia 

elèctrica és d’origen nuclear, ja que, tenint en compte la moratòria actual, 

la seva disponibilitat finalitzarà al voltant de  l’any 2020.   

Es va comentar la problemàtica que representa la protesta ciutadana que 

últimament apareix davant de les iniciatives per a la instal·lació de noves 

fonts de generació d’energia. 

La conclusió va ser que caldria un pacte de totes les institucions polítiques 

i ciutadanes per tal de garantir el futur subministrament d’energia a 

Catalunya. 
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•COMISSIÓ D’ESPAIS D’INTERES AGRARI 

El Govern de la Generalitat ha aprovat la Memòria Preliminar de l’Avantprojecte de Llei 

del Sòl Agrari. 

En base a aquesta aprovació, el DAAM està redactant la Llei del Sòl Agrari, de manera 

que s’espera que a finals d’any es disposarà del text articulat. 

Des de la Comissió d’Espais d’Interès Agrari, que es va crear a la ICEA en data 12 de 

juny de 2012, estem fent el seguiment del procés i s’ha comunicat al DAAM que ens 

considerin Organisme Interessat, de manera que ens demanaran informes una vegada 

s’hagi redactat el primer esborrany. 

Les activitats previstes per aquesta Comissió s’adreçaran a participar en la seva 

redacció convocant reunions de treball que donin com a resultat propostes que es faran 

arribar al DAAM per a la seva consideració. 

 


