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Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari 
Tram. 255-00008/08 
 
 

Ple del Parlament 
 
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 d’abril de 2010, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al debat 
general sobre el món agrari. 
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 134 del Reglament del Parlament, ha 
adoptat la següent 
 

Resolució 
 
 
I. LA NOVA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA MÉS ENLLÀ DEL 2013  
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
 
a) Negociar amb el Govern de l’Estat la defensa d’una nova política agrària comuna 
(PAC) forta, eficaç i simplificada, una PAC legitimada per la ciutadania europea, en 
favor de la pagesia professional i que inclogui totes les produccions en els 
mecanismes de gestió de crisi de l’organització comuna dels mercats agrícoles, i a 
esmerçar esforços, a més, per fer que  es compleixin veritablement els objectius del 
Tractat de la Unió Europea per a l’agricultura i la ramaderia i per fer que la política 
agrària comuna tingui com a eix fonamental, a partir del 2013, un pressupost adequat 
a les necessitats del sector agrari europeu, espanyol i català. 
b) Treballar conjuntament amb el Govern de l’Estat per tal de: 
Primer. Reforçar els ajuts directes del primer pilar, i  d’aquesta manera assegurar el 
manteniment de la gent al territori i assegurar que els productes agraris arriben a la 
societat amb la qualitat i la sanitat necessàries a uns preus raonables. 
Segon. Impulsar un sistema genèric i europeu d’ajuts directes que posi fi al règim 
històric que fomenta la renacionalització de la PAC. 
Tercer. Assegurar, per mitjà dels òrgans comunitaris responsables, que en el proper 
marc financer 2013-2020 els ajuts del primer pilar no hagin d’ésser cofinançats amb 
recursos propis dels estats membres, sinó que rebin, com fins ara, el finançament 
exclusiu de la Unió Europea. 
c) Explicar a la ciutadania quina és la veritable finalitat i utilitat de la PAC. 
 
 
II. POLÍTIQUES DESTINADES AL DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE DEL TERRITORI 
 
1. Gestió d’espais agraris i silvícoles: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Protegir i promoure el sòl per a usos agraris i l’eficiència d’aquests usos per tal 
d’incrementar la capacitat de producció alimentària de Catalunya, i amb aquest 
objectiu: 
Primer. Garantir l’existència d’una quantitat suficient de sòl agrícola de qualitat i, en 
conseqüència, racionalitzar l’ocupació del sòl per a altres usos, com ara l’ús industrial 
o per a infraestructures. 
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Segon. Definir i aprovar els instruments d’intervenció en el territori més idonis per a 
protegir els espais d’interès agrari davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat de 
garantir l’equilibri entre els usos agraris i els altres usos del territori, i aconseguir 
d’aquesta manera que l’impacte de les infraestructures i del sòl urbà, industrial i 
logístic sigui el menor possible en els espais d’alt valor agrari. 
Tercer. Incloure un estudi d’impacte agrari en tots els projectes de transformació de 
sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable i/o urbà i en tots els projectes 
d’infraestructures. 
Quart. Promoure i executar actuacions d’atenuació de l’impacte agrari de les 
infraestructures. 
Cinquè. Garantir que l’Institut Català del Sòl tingui en compte en les seves actuacions 
la necessitat de preservar el manteniment de sòl per a usos agraris. 
Sisè. Desenvolupar, en el marc del Pla territorial general de Catalunya, el Pla 
territorial sectorial agrari. 
Setè. Presentar al Parlament un projecte de llei d’espais agraris, que estableixi la 
definició jurídica del terme espai agrari, que determini les finalitats d’ordenació 
d’aquests espais, per tal de poder-los preservar, ordenar i gestionar, i que doti el 
sistema dels recursos econòmics i humans necessaris. 
b) Impulsar els estudis necessaris per a  elaborar la llei de creació d’un fons de terres 
agrícoles i silvícoles de Catalunya. 
c) Treballar per l’aprovació d’un pla interdepartamental per a l’optimització dels 
recursos derivats de la silvicultura i de les explotacions forestals, tant des del punt de 
vista de la gestió com des del punt de vista de la diversitat econòmica de les 
explotacions. 
 
2. Les infraestructures rurals i agràries com a elements estratègics i necessaris en el 
desenvolupament del territori 
2.1. El Parlament de Catalunya reconeix que l’aigua és un element imprescindible per 
al sector agrari i un motor de desenvolupament rural, i en conseqüència insta el 
Govern a treballar per garantir el subministrament adequat d’aquest element als 
camps de Catalunya. 
2.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer els tràmits necessaris per a l’aprovació del Pla de regadius 2008-2020, amb la 
corresponent avaluació estratègica ambiental, que incorpori el calendari de 
desplegament i aplicació i que inclogui tant la creació com la modernització de 
regadius. 
b) Modificar el marc que regula el finançament de la creació i la modernització de 
regadius, amb la finalitat de poder adequar-los a la situació econòmica i financera del 
sector. 
c) Negociar, en el marc del contracte vigent d’execució, explotació i manteniment de 
la xarxa de distribució del reg del canal Segarra–Garrigues, la millora de les 
condicions indicades en la clàusula 24.4, pel que fa al règim de finançament del 
pagament diferit de la tarifa de connexió que han d’abonar els beneficiaris. 
d) Gestionar davant el Govern de l’Estat la reducció al 7% del tipus d’IVA aplicable a 
la tarifa elèctrica de l’energia consumida per les impulsions necessàries per a millorar 
l’eficiència dels sistemes de reg. 
e) Fer les gestions necessàries perquè els usuaris de sistemes de reg puguin gaudir 
de modalitats i tarifes específiques per a l’energia utilitzada en les impulsions, de 
manera que puguin minimitzar-se les despeses d’aquests usuaris. 
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f) Crear un centre d’estudis sobre els regadius a Catalunya, amb l’objectiu que 
aprofundeixi en aspectes com l’economia de l’aigua i del regadiu, el dret d’aigües, la 
qualitat de l’aigua o la tecnologia aplicada en infraestructures de reg, i transferir-ne 
els resultats a la indústria corresponent i als sectors agropecuaris del país. 
g) Impulsar la concentració parcel·lària, tant a les àrees d’actuacions de regadiu com 
a la resta de superfícies agrícoles de Catalunya, amb la finalitat d’adequar la dimensió 
de les explotacions a la pròpia activitat agrària, i incorporar, en el marc adequat, les 
noves sensibilitats i demandes de protecció mediambiental i de sostenibilitat del 
desenvolupament rural. 
h) Aprovar un pla de camins, d’acord amb els objectius fixats en el Pacte nacional per 
les infraestructures i en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011, i posar en marxa un 
pla de xoc en un primer horitzó 2011-2017, que permeti garantir en l’àmbit rural 
l’accés a les explotacions, la connexió entre nuclis que fins ara estaven aïllats i la 
qualitat i la seguretat dels transports. 
 
3. El Programa de desenvolupament rural (PDR):  aplicació, millora i futur període de 
programació 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Modificar el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal 
d’adequar els imports actuals de les indemnitzacions compensatòries en zones de 
muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya als costos addicionals i les 
pèrdues d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que planteja la producció 
agrària en aquestes zones. 
b) Formular, a partir dels resultats i els impactes assolits amb el PDR actual, 
estratègies per a la millora de la sostenibilitat de les terres agràries en el proper 
període de programació 2013-2020 que vagin dirigides a: 
Primer. Simplificar les exigències administratives, de manera que els compromisos 
siguin més fàcils de verificar i es redueixi així la càrrega administrativa per als 
beneficiaris. 
Segon. Potenciar les mesures agroambientals amb més impacte actualment, ja que 
algunes de les tècniques que actualment es fomenten esdevindran obligatòries. 
Tercer. Enfortir les mesures amb més impacte i obrir la porta a noves mesures que 
puguin donar resposta a les noves necessitats que puguin sorgir al sector, atenent 
especialment les possibilitats de complementar les explotacions amb activitats de 
diversificació econòmica territorial. 
c) Negociar amb el Govern de l’Estat la modificació dels requisits fixats en el Marc 
Nacional de desenvolupament rural 2007-2013 pel que fa a la mesura d’ajuts a la 
incorporació de joves, per tal que en la modalitat de bonificació d’interessos puguin 
assolir l’ajut màxim possible les persones que necessitin un finançament a llarg 
termini derivat de les necessitats d’adequar el capital de l’explotació o per a 
l’adquisició de  la totalitat o part d’una explotació, inclosa la indemnització als 
cohereus. 
d) Assegurar una execució anual òptima del PDR 2007–2013, entenent per execució 
òptima una despesa pública total anual  ajustada al màxim a les previsions de cada 
anualitat i a les necessitats reals de cada any, deixar el recurs a la regla n+2 per a 
actuacions que ho requereixin i recuperar els saldos encara no executats de les 
anualitats 2007-2009. 
e) Mantenir i potenciar els ajuts a la instal·lació de joves i les incorporacions a temps 
parcial en les zones més desfavorides i en les altres zones en què es cregui necessari,  
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i utilitzar també com a eina d’impuls, en aquest sentit, el cessament anticipat de 
l’activitat agrària. 
f) Millorar els ajuts a les inversions en explotacions agràries i a les adreçades a la 
diversificació de les rendes, i també a les inversions en comú d’explotacions diverses, 
i eliminar restriccions, llevat de les derivades de la normativa comunitària i de 
l’adequació i la viabilitat de les explotacions. 
g) Millorar els ajuts de les mesures agroambientals i de benestar animal destinades al 
foment de la producció integrada i de la producció agrària ecològica, i equiparar-los, 
tenint en compte els preus i costos a Catalunya. 
 
4. Estabilització de les rendes, garantiment de la producció i  viabilitat de l’explotació 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar perquè el sistema 
d’assegurances agràries esdevingui una veritable eina de consolidació de la viabilitat 
de les explotacions agràries, amb l’objectiu d’apropar-se a una assegurança global o 
única d’explotació que garanteixi una renda mínima i que formi part de les 
anomenades «xarxes de seguretat». 
 
5. Diversificació de l’economia rural, foment d’activitats econòmiques i creació de 
noves oportunitats 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar una llei de desenvolupament rural sostenible, amb la finalitat de donar 
suport a la nova economia rural, basada en la diversificació i la multisectorialitat,  una 
llei que haurà d’incorporar tots els aspectes que incideixen en l’evolució econòmica i 
n’estableixi les eines de foment adequades. 
b) Activar una línia de capital de risc que permeti la capitalització inicial als 
emprenedors, a les empreses cooperatives i a altres del sector agroalimentari per al 
desplegament de llurs projectes de nova producció, transformació o comercialització 
de les produccions. 
c) Assegurar i millorar la iniciativa LEADER per al proper període de programació 
2013-2020, per tal de continuar el procés d’impuls de la diversificació econòmica de 
les zones rurals, i impulsar experiències locals o comarcals, com ara centres de difusió 
i d’investigació, i concertació d’accions de promoció, per a les produccions distintives i 
localitzades en el territori. 
d) Donar suport a iniciatives de diversificació que ajudin els joves a començar 
activitats econòmiques, com ara la del viver d’empreses. 
e) Incentivar les mesures de diversificació econòmica i de promoció de les 
explotacions incloses en zones d’especial protecció, tot destacant-ne el valor dels 
elements patrimonials i ambientals. 
f) Facilitar, per mitjà de la gestió de l’atorgament de línies creditícies a les 
explotacions agrícoles i ramaderes, la diversificació i l’ampliació d’ingressos 
mitjançant la instal·lació d’energies renovables com el biogàs o l’energia solar i 
l’energia eòlica de baixa intensitat,  i estudiar, en aquest sentit, la possibilitat de 
reforçar amb una línia específica,  per mitjà de l’Institut Català de l’Energia, l'impuls a 
la producció d'energies renovables dirigida a les explotacions agrícoles i ramaderes. 
 
6. Mesures per a avançar cap a una igualtat real de gènere en el món rural 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir un programa interdepartamental per a la promoció de les dones del món 
rural tant en el vessant econòmic com en els vessants propis de la vida social, tenint 
cura especialment de les qüestions relatives a la seguretat i a la vellesa. 
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b) Afavorir la participació de les dones pageses en tots el àmbits sindicals, 
professionals, cooperatius i polítics. 
c) Visibilitzar i reconèixer les tasques que les dones pageses exerceixen dins el marc 
de l’explotació familiar agrària, i donar suport a llurs iniciatives productives, 
comercials i de gestió com una eina fonamental per a afavorir la gestió i l’equilibri 
territorials. 
 
 
III. EL SECTOR AGRARI, EL SECTOR RAMADER I EL SECTOR PESQUER  
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
 
a) Continuar fent pedagogia al conjunt de la societat sobre la importància estratègica 
que té el sector agrari per al conjunt del país, com a productor d’aliments segurs, 
saludables i de qualitat i com a garant del medi ambient i del territori. 
b) Continuar potenciant l’agricultura ecològica a Catalunya i continuar donant suport 
al paper del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) com a autoritat 
de control i certificació de la producció agrària ecològica de Catalunya. 
c) Fomentar la producció de farratges i cereals ecològics per poder tancar el cicle de la 
producció ramadera ecològica. 
d) Continuar potenciant les agrupacions de defensa vegetal (ADV) i les agrupacions 
de defensa sanitària (ADS) com a eines irrenunciables de la lluita sanitària vegetal i 
animal, intensificant el suport i l’acció coordinada dels diversos departaments del 
Govern implicats en la recerca científica i tecnològica. 
e) Treballar conjuntament amb el Govern de l’Estat per tal que els organismes 
europeus competents reestructurin i redissenyin les bateries de mesures per a 
millorar l’actual sistema de prevenció i gestió de crisis, inclòs en la darrera reforma de 
l’organització comuna de mercats (OCM) de fruites i hortalisses. 
f) Defensar un mecanisme de compensació per les inversions efectuades per millorar 
la competitivitat de les explotacions lleteres, davant la desaparició de les quotes 
lleteres el 2015, que crea incertesa i malestar en aquest sector, que s’ha hagut de 
descapitalitzar per afrontar aquesta millora de competitivitat. 
g) Treballar per generar alternatives al sector lacti català, com ara les màquines 
expenedores de llet, que poden esdevenir una oportunitat per a la llet de les 
explotacions del país i afavorir el comerç de proximitat. 
h) Establir i potenciar les mesures interdepartamentals o de col·laboració 
governamental destinades a la ramaderia extensiva, especialment la de pasturatge 
del sotabosc, que constitueixen mesures amb efectes mediambientals directes i són 
garants de la prevenció contra els incendis forestals. 
i) Establir un procediment de col·laboració eficaç entre el departament competent en 
matèria agrària i el departament competent en matèria mediambiental que faciliti els 
tràmits burocràtics que afecten tots dos departaments. 
j) Treballar amb el Govern de l’Estat per tal que els organismes europeus competents 
autoritzin la possibilitat de recuperar l’ús de farines de carn per a l’alimentació de 
monogàstrics. 
k) Fomentar la gestió conjunta de les dejeccions ramaderes per fer un ús més racional 
dels adobs orgànics, optimitzar els costos i reduir les aportacions d’adobs minerals. 
l) Establir mesures econòmiques i d’assessorament tècnic adreçades a la 
modernització de les explotacions, al transport d’animals i a les instal·lacions de 
sacrifici per tal d’adaptar-les a la nova normativa de benestar animal. 
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m) Impulsar un sistema informatitzat per a l’obtenció de guies sanitàries de transport 
de bestiar per a tot el territori de Catalunya. 
n) Fer complir, de manera immediata, la legislació vigent perquè els escorxadors no 
cobrin la taxa sanitària als ramaders. 
o) Mantenir i perllongar els plans de reconversió i reestructuració varietal. 
p) Elaborar un nou pla plurianual per al desenvolupament de l’aqüicultura al delta de 
l’Ebre, per tal de consolidar els avenços aconseguits amb el Pla que fineix aquest any. 
q) Fer les gestions necessàries perquè la flota litoral catalana pugui tenir la 
consideració de flota artesanal, de manera que s’asseguri la continuïtat futura de la 
percepció dels fons estructurals comunitaris que es puguin destinar a la pesca. 
r) Elaborar un pla d’ajuts a l’estalvi energètic que permeti aplicar en el sector de la 
pesca les mesures d’estalvi energètic previstes en l’estudi corresponent. 
s) Establir un sistema d’aturades per a les arts menors de pesca dins de plans 
específics de gestió en zones concretes. 
 
 
IV. EL MODEL DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE CATALUNYA 
 
1. Millora de la competitivitat 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar en les estratègies adreçades a 
la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, cercant la permanent 
modernització del sector agrari, per mitjà d’inversions tant en capital físic com humà, 
i, en aquest sentit, a: 
a) Prioritzar la modernització de les explotacions agràries per tal de millorar-ne el 
rendiment global per mitjà de la transferència tecnològica i de la innovació, incidint 
especialment en els nous reptes introduïts en la revisió de la PAC. 
b) Fomentar la incorporació de joves agricultors per mitjà de l’ajut per a llurs 
primeres instal·lacions i per a l’adaptació estructural de llurs explotacions, tenint en 
compte diferents modalitats d’instal·lació. 
c) Fomentar l’augment de la dimensió econòmica de les explotacions mitjançant la 
transferència de terres prevista per la mesura del cessament anticipat. 
d) Invertir nous recursos territorialitzats, tant econòmics com humans, en les 
activitats de formació de caràcter agrari, garantint nivells d’especialització tècnica i 
econòmica per a la competitivitat, la gestió de terres i també per a la diversificació 
cap a activitats no agrícoles. 
e) Enfocar els serveis d’assessorament cap a la millora del rendiment global de 
l’explotació, tot potenciant-ne la proximitat als productors, els aspectes 
mediambientals i la transferència i l’aplicació del coneixement; d’aquesta manera es 
donarien respostes a les necessitats generades pels nous models de producció. En 
aquest sentit, també caldria, si s’escau i d’acord amb el sector, revisar-ne la 
vinculació al contracte global d’explotació (CGE). 
f) Impulsar el sistema de pesatge i classificació de canals porcines perquè tingui una 
aplicació immediata a Catalunya. 
 
2. El cooperativisme agrari català i els seus reptes 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Orientar el Pla de modernització de les cooperatives agràries catalanes cap a la 
producció de productes de qualitat, i a la transformació primera i a la comercialització 
d’aquests productes a fi de millorar i adequar-ne les estructures de producció, els 
processos i els circuits comercials i de distribució agroalimentaris. 
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b) Establir mesures per facilitar el finançament de l’actiu circulant i per a les 
inversions en transformació i comercialització de les cooperatives agràries i de les 
agrupacions de productors. 
c) Reforçar el cooperativisme com a eina per a assolir els objectius d’integració dels 
productors, fomentant la concentració de l’oferta i impulsant la creació 
d’organitzacions i associacions de productors. 
d) Promoure una nova llei de cooperatives, amb la finalitat d’adaptar la legislació a la 
situació actual de les cooperatives i rellançar-ne la figura. Aquesta llei ha d’assolir el 
repte d’oferir a les cooperatives agràries un marc normatiu adaptat a la situació real 
del cooperativisme agrari català, que permeti desenvolupar noves activitats 
econòmiques, millorar-ne la  competitivitat i adaptar-ne el  règim econòmic als nous 
requeriments internacionals, entre altres objectius. 
e) Elaborar un pla marc del cooperativisme agrari, i amb aquest objectiu cal que la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb el suport de l’Administració, 
elabori un estudi que mostri la realitat de les cooperatives agràries amb caràcter 
global, analitzi els factors de viabilitat, l’adequació de les capacitats de transformació, 
l’estructura comercial i les possibilitats de millora de la competitivitat, entre altres, 
per a avançar en la definició de les possibles línies d’actuació de futur i preveure 
sinergies i possibilitats d’intercooperació. 
f) Adequar les línies de foment de l’economia cooperativa per a donar suport al 
creixement i la consolidació dels projectes empresarials. 
g) Potenciar els ajuts i l’assessorament tècnic i empresarial per al foment de la 
concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats 
associatives agràries, per a guanyar dimensió i compartir sinergies en processos 
tècnics, logístics i de gestió. 
h) Adequar els plans de modernització de les cooperatives agràries catalanes a la 
necessitat que les convocatòries tinguin caràcter plurianual, com a mínim de tres 
anys, per a adaptar-les millor a la realitat i la planificació de les empreses. 
i) Dur a terme les gestions necessàries davant les administracions espanyola i 
europea per a evitar les limitacions actuals en l’accés als ajuts per part de les 
empreses que no són petites ni mitjanes (Pime), especialment en el cas de les 
cooperatives agràries, per a evitar el fre a la concentració del sector i a l’establiment 
de grans grups de caràcter supraautonòmic que estan en marxa. 
j) Impulsar la comercialització mitjançant les agrobotigues i afavorir la creació d’una 
xarxa que permeti la intercooperació de les cooperatives en l’intercanvi i la distribució 
de productes. 
k) Fomentar i incentivar les experiències de cooperació en la producció i les mesures 
destinades a reduir-ne els costos, com ara la utilització de maquinària en comú, les 
centrals de compres, l’assessorament tècnic i la gestió conjunta d’explotacions per a 
economitzar mitjans de producció. 
l) Fomentar la cultura empresarial, conscienciar i sensibilitzar els diferents 
protagonistes de les cooperatives, com ara els consells rectors, els directius, els 
treballadors i els socis, per potenciar la cultura empresarial i el model de 
cooperativisme agrari de futur. 
m) Impulsar mesures, en el marc de les disponibilitats pressupostàries, de 
conservació del patrimoni cultural i històric de les cooperatives agràries. 
 
 
V. L’ALIMENTACIÓ, L’AGROINDÚSTRIA I ELS MERCATS 
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1. La cadena de valor agroalimentària 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en marxa el Pla estratègic nacional de suport a l’agricultura i l’alimentació 
(PENSAA). Aquest pla, de caràcter interdepartamental i d’una durada de vuit anys, ha 
de preveure un seguit d’actuacions amb l’objectiu de posar en valor davant la 
ciutadania el sector agroalimentari en general i el productiu en particular. El PENSAA 
ha d’incidir en l’enfortiment de la competitivitat, la millora dels paràmetres de la 
formació, la modernització, la innovació, la internacionalització, la industrialització i la 
comercialització. Així mateix, el PENSAA ha de comprendre aspectes com la formació 
en bones pràctiques, tant en les de producció com en les alimentàries i les de 
consum, el foment de la traçabilitat i la transparència en els mercats, i l'impuls de les 
campanyes de promoció i informació sobre els productes alimentaris i sobre qui els 
produeix, on i de quina manera. En aquest sentit, és fonamental la implicació 
planificada dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. 
b) Fomentar l’equilibri en les relacions entre productors, indústries i distribuïdors per 
mitjà de contractes entre indústria i productors o entre distribuïdors i productors per a 
augmentar la competitivitat, reduir la incertesa, assegurar el proveïment i concentrar 
l’oferta. 
c) Impulsar iniciatives que permetin compactar la cadena agroalimentària, des de la 
producció fins als consumidors, per a obtenir el màxim valor afegit. 
d) Potenciar tant els observatoris dels diferents sectors com la Comissió de Bones 
Pràctiques, amb els objectius d’aportar transparència a la cadena agroalimentària i 
assolir la concertació intersectorial. 
 
2. Promoció i comercialització dels productes agroalimentaris 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer que el foment dels productes catalans de qualitat o certificats formi part, de 
manera inherent, de totes les seves actuacions en l’àmbit de l’alimentació. 
b) Persistir en la promoció i la diferenciació dels productes agroalimentaris catalans 
amb distintius d’origen i qualitat (indicació geogràfica protegida i denominació 
d'origen protegida) per mitjà d'accions dirigides, a més dels consumidors en general, 
als sectors de la restauració i la gastronomia i als punts finals de venda. 
c) Intensificar les campanyes d’informació als consumidors per a afavorir el comerç de 
proximitat i el de productes amb distintius de qualitat, i crear estructures i 
associacions de comercialització dels productes que no es poden vendre al detall 
perquè concentrin i donin més força a l’oferta. 
d) Incrementar d'una manera efectiva el foment de la promoció del consum dels 
productes autòctons amb distintius de qualitat o origen certificats i modificar a l’alça 
la limitació del volum de l’import per beneficiari o beneficiària fins al qual es poden 
rebre ajuts, d'acord amb la mesura d’informació i promoció de productes en el marc 
de programes de qualitat dels aliments, i també estendre-hi l’accés, com a 
beneficiàries, a les entitats sense afany de lucre que vulguin participar en aquest tipus 
d’actuacions. 
e) Estudiar la possibilitat de promocionar la comercialització de genètica de races de 
bestiar autòctones catalanes com un valor econòmic de producte agroalimentari als 
efectes dels ajuts. 
f) Promoure la comercialització de vi seguint el model que representen les 
denominacions d’origen i fer-ne ressaltar la qualitat amb vista a la desaparició dels 
drets de vinya. En aquest sentit, cal també unificar els criteris de promoció del vi 
català amb la complicitat dels sectors productor i elaborador. 
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g) Promoure el canvi dels hàbits de consum de vi per mitjà dels prescriptors i 
promocionar el producte de la terra (terroir) amb condicions de competitivitat 
econòmica i de qualitat. 
h) Promoure el valor afegit dels productes agropecuaris originats en espais agrícoles 
inclosos en zones d’especial protecció ambiental, necessàriament produïts amb 
pràctiques respectuoses amb el medi i integrades en els ecosistemes. 
i) Generar sinergies amb altres sectors, com el de la restauració i el turístic, per a 
augmentar la difusió dels productes agroalimentaris del territori, i incentivar-los 
perquè s’impliquin en l’exercici pedagògic del foment dels productes catalans. 
j) Treballar per assegurar la justícia i l'equitat en el comerç i la distribució dels 
productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i materials suficients per a 
dur a terme de manera coordinada i sinèrgica una tasca, sostinguda en el temps i 
d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç, consum, 
sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes que regulen 
el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. 
k) Millorar la competitivitat i la comercialització, i fomentar l’orientació, el 
coneixement dels mercats, l’adequació dels productes a les necessitats del mercat, el 
posicionament de les marques en el mercat i els instruments per a millorar la 
comercialització de les cooperatives, per mitjà d'eines de planificació estratègica i 
d'activitats formatives per al desenvolupament competencial de tots els agents. 
l) Treballar per a crear una marca de producte alimentari d’origen català de qualitat 
que inclogui tots els productes amb distintius de qualitat europeus (denominació 
d'origen protegida i indicació geogràfica protegida) i tots els que es puguin incloure en 
aquesta marca de garantia. 
m) Potenciar els observatoris sectorials i l’Observatori Agroalimentari de Preus 
aprofundint en elements de prospectiva de mercats i conjuntura i aportant models 
d’èxit en la comercialització, tant pel que fa a l’explotació agrària com a la indústria 
alimentària. 
n) Dur a terme, en el marc de l’Observatori Agroalimentari de Preus, un banc de 
dades que permeti analitzar l’estructura i els factors relacionats amb la formació de 
preus dels productes alimentaris. 
o) Constituir, en el marc de l’Observatori Agroalimentari de Preus, la mesa 
d’interlocució de l’agroalimentació. 
 
3. Internacionalització de les empreses i els productes de Catalunya  
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar els esforços governamentals per a augmentar la presència dels 
productes agroalimentaris catalans en els mercats exteriors i oferir a l’agroindústria, 
per mitjà d’una intensificació de l’activitat de Prodeca, d’ACC1Ó i de les delegacions 
catalanes a l’exterior, més i millors instruments d’internacionalització. 
b) Transformar Prodeca en una empresa mixta de serveis, orientada a la 
internacionalització de les produccions agroramaderes catalanes, amb la participació 
del sector privat. 
c) Incrementar, d'una manera efectiva i coordinada entre departaments de la 
Generalitat i l’Administració General de l’Estat, les actuacions de promoció a l’exterior 
de les produccions agroalimentàries catalanes. 
d) Establir, conjuntament amb el Govern de l’Estat, sistemes de garantia del control 
de la traçabilitat en els productes d’importació i de la identificació en la venda finalista 
de l’origen territorial d’aquests productes i dels continguts de llur traçabilitat, d'acord 
amb les exigències de la Unió Europea. 



 10 

 
4. Xarxes de proximitat i cerca de nous canals de venda 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fomentar l’impuls de sistemes i canals de venda que permetin escurçar la distància 
entre productors i consumidors, prioritzant la venda directa als consumidors i 
modificant la normativa que impedeix la venda directa en espais públics a les 
agrupacions de productors amb personalitat jurídica pròpia. 
b) Promoure la identificació i el consum d’aliments frescos i de produccions 
alimentàries artesanals, identificant-los com a productes de proximitat i sostenibles 
des del punt de vista de la petjada ecològica, per mitjà de les mesures següents: 
Primera. Intensificar el Pla interdepartamental per a la producció i l’alimentació 
ecològica de Catalunya, tot identificant mesures de divulgació i centres de consum i 
afavorint la cooperació entre els agents productors, distribuïdors i comercialitzadors 
del sector. 
Segona. Establir un acord marc amb els productors i llurs organitzacions i amb les 
administracions locals i supralocals que faci factible i viable la implantació d’una xarxa 
territorial estable de comerços de productes catalans de proximitat i de centrals de 
distribució territorial d’aquests productes. 
c) Establir que els grups de productors en què els pagesos professionals són 
majoritaris siguin prioritaris i tinguin dret a assolir el màxim ajut permès per la Unió 
Europea en les línies d’ajut a la transformació i la comercialització agroalimentàries. 
 
5. Compatibilització de les polítiques ambientals i les activitats industrials 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la possibilitat d’establir mesures 
d’acompanyament per a la implantació de les polítiques ambientals en l’agroindústria. 
 
 
VI. LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I EL VALOR AFEGIT 
 
1. La formació com a element irrenunciable per a millorar la competitivitat del conjunt 
del sector agrari 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir un programa marc territorialitzat de formació per a l’emprenedoria de base 
agroalimentària, amb continguts adreçats al coneixement de l’empresa, del mercat i 
de les fonts de finançament. 
b) Destinar els recursos necessaris per a posar en marxa i executar anualment el Pla 
de formació dels professionals agraris per compte propi. Per a fer-ho, s'ha de garantir 
com a mínim l’execució òptima dels fons programats en el Programa de 
desenvolupament rural 2007–2013, inclosa la recuperació de l'execució anual inferior 
dels anys 2007, 2008 i 2009, i també, addicionalment, la participació a partir del 2011 
dels ocupats no assalariats del sector agrari en els fons destinats a la formació 
contínua dels ocupats, d'acord amb el percentatge que representen en el conjunt de 
l’ocupació de Catalunya sense comptar-hi el sector públic. 
c) Promoure les escoles de capacitació agrària i llurs programes en un esforç intensiu 
per a dotar de més formació els agents de l’agricultura i la ramaderia, en tots els 
àmbits, tant en l'educació inicial de cicles professionals com en la formació contínua. 
d) Incentivar la formació contínua dels agricultors, tot considerant l’aprenentatge per 
a l’emprenedoria i la gestió d’empreses del sistema agroalimentari. 
 
2. Recerca, desenvolupament, innovació i transferència tecnològica 
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir un pla estratègic interdepartamental d'R+D+I en l’àmbit agroalimentari i 
rural, atenent les fortaleses i debilitats del sistema, les sinergies identificades i 
possibles, la prospectiva de l'evolució dels mercats i llurs demandes a mitjà i llarg 
termini, i el posicionament de sistemes d'R+D d’altres països. En aquest sentit, cal 
incrementar els recursos d'R+D+I orientats al sector agroalimentari, d’acord amb el 
seu pes en el producte interior brut català. 
b) Incentivar els projectes de recerca i les actuacions en els àmbits en què Catalunya 
és forta: horticultura, cereals i fructicultura, millora genètica en monogàstrics, nutrició 
i sanitat animals, aqüicultura marina i d’aigua dolça i, finalment, noves tecnologies de 
processament i conservació dels aliments. De la mateixa manera, cal promoure els 
projectes de recerca sobre l’impacte del canvi global i l’adaptació de l’agricultura a 
aquest canvi (millora genètica vegetal, ús eficient del reg, etc.). 
c) Reforçar la transferència tecnològica en producció agrària i forestal i aprofundir des 
d’una plataforma institucionalment establerta la cooperació i la concertació entre 
l’Administració i els agents representatius del sector i del món del coneixement i la 
formació. 
d) Establir i desenvolupar a curt, mitjà i llarg termini un programa de recerca de 
mètodes alternatius a la important caiguda de matèries actives fitosanitàries i de 
medicaments veterinaris. 
e) Promoure la formació d’un únic campus d'excel·lència internacional agroalimentari, 
basat en l'oferta docent i científica i integrat per les universitats públiques catalanes 
que tenen oferta docent en aquest àmbit i l’IRTA i el seu sistema cooperatiu d'R+D+I 
agroalimentari. 
f) Creació de la Xarxa d’Innovació Rural com a element vertebrador i coordinador 
d’actuacions d’innovació sectorials o territorials del Departament d'Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural. En aquest escenari, les escoles de capacitació agrària han 
d’esdevenir elements estratègics en la innovació i la formació en el sector 
agroalimentari. 
g) Continuar impulsant la innovació tecnològica en les produccions alimentàries i 
l’elaboració de productes qualitativament diferenciats a fi de millorar la rendibilitat de 
les explotacions i reorientar-ne la producció cap a nous mercats amb més valor afegit. 
h) Crear un grup per a la transferència i l'assessorament als futurs regants (equips de 
transferència en regadius) i per a oferir transferència als territoris o àmbits que el 
mapa que resulti de l’exercici de planificació estratègica identifiqui com a deficitaris. 
i) Incrementar la cooperació interdepartamental per a promoure la innovació no 
tecnològica per a la viabilitat de les explotacions agràries i ramaderes, i fomentar 
programes d’R+D+I tecnològics per a recuperar i posar en valor espècies vegetals 
autòctones arreu de Catalunya. 
 
 
VII. L’ADMINISTRACIÓ AGRÀRIA, EL SERVEI A LA CIUTADANIA I LES RELACIONS AMB ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
 
a) Simplificar la gestió del departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia, i aplicar la seguretat jurídica mitjançant actuacions i pressupostos 
pluriennals en projectes privats en què la maduració i l’execució requereixen més d’un 



 12 

exercici pressupostari i per als compromisos pluriennals de la mateixa pagesia amb 
l’Administració. 
b) Revisar el Decret d’artesania alimentària, amb l’objectiu de simplificar la tramitació 
d’expedients per a l’autorització d’obradors i reduir-ne al mínim imprescindible les 
condicions tècniques i sanitàries exigibles, a fi de disminuir les inversions inicials i les 
despeses de manteniment. 
c) Col·laborar amb el món local amb la finalitat d’establir les mesures urbanístiques 
necessàries que facilitin l’adaptació de les explotacions ramaderes a la normativa de 
benestar animal. 
d) Aplicar un sistema telemàtic de gestió de documents per a evitar que s'hagin de 
tornar a presentar els documents que l’Administració ja té, i incorporar 
progressivament serveis i tràmits en línia aprofitant les tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC), sense descuidar la tasca de servei de les oficines comarcals per 
a les persones que no tenen accés a la xarxa o la capacitació per a usar-la. 
e) Impulsar un sistema informatitzat per a l'obtenció de guies sanitàries de transport 
de bestiar per a tot el territori de Catalunya. 
f) Establir un pla pluriennal i interdepartamental per a la gestió ordenada dels fluxos i 
l’acollida dels temporers agrícoles. 
g) Compensar el gravamen autonòmic de l’impost sobre les vendes minoristes de 
determinats hidrocarburs per a agricultors i ramaders. El 2010 s'han de pagar a 
compte, pel període anterior a l’1 de gener de 2010, les quantitats acordades en la 
reunió de la Taula de Foment i Modernització Agrària i Rural del 22 de setembre de 
2008. A partir d’aquesta data la devolució s'ha de fer per aplicació i desplegament de 
la norma. 
h) Instar el Govern de l’Estat a treballar per tal de facilitar l’autorització de productes 
innovadors, per mitjà de les mesures següents: 
Primera. Reduir el temps de tramitació per a autoritzar nous productes o ingredients. 
Segona. Augmentar les mesures d’estímul a la protecció de les innovacions mitjançant 
patents i altres mecanismes de protecció de la propietat intel·lectual. 
i) Negociar amb el Govern de l’Estat i les Corts Generals la modificació de la Llei de 
l'Estat 10/2009, del 20 d’octubre, de creació d’òrgans consultius de l’Estat en l’àmbit 
agroalimentari i de determinació de les bases de representació de les organitzacions 
professionals agràries, per tal d’evitar subrepresentacions i sobrerepresentacions en el 
conjunt de la pagesia professional davant de l’Administració General de l’Estat. 
j) Instar al Govern de l’Estat a potenciar el sistema d’inspeccions i controls sobre el 
compliment d’exigències i requisits mediambientals, sanitaris, de benestar animal, de 
salut pública i d’ús de normes laborals de les importacions de productes de països 
tercers, amb l’objectiu que compleixin les mateixes exigències que els produïts a la 
Unió Europea. 
 
 
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2010 
 
La secretària primera El president del Parlament 
 
 
 
 
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual 


