PROPOSTA D’AUTOESMENA SOBRE AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I
ALIMENTACIÓ
Grups signants: GP Republicà, GP JuntsxCat i GP Socialistes i Units per Avançar

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1. Negociar l’aplicació de la nova política agrària de manera territorialitzada, amb
l’objectiu que cada territori pugui gestionar el seu sobre de fons i establir el seu
pla estratègic, molt més adaptat a la realitat propera del seu sector i alineats
amb els objectius de la política agrària comuna.
2. Invertir en les noves xarxes de regadiu i en la modernització de les actuals,
com un element clau i necessari per la producció d’aliments, amb l’objectiu, en
un escenari de canvi climàtic, de millorar-ne l’eficiència i la gestió, d’acord amb
les disponibilitats pressupostàries.
3. Impulsar i formalitzar, amb els agents econòmics i socials, el Pacte Nacional
per l’Alimentació.
4. Reactivar el Consell Català de l’Alimentació, com a organisme orientador de les
polítiques alimentàries per mantenir el sector agroalimentari com un dels
capdavanters del país tant a nivell d’excel·lència de les produccions com pels
estàndards de qualitat i seguretat.
5. Potenciar els instruments que incrementin la transparència de la cadena
alimentària, com l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya
per tal de fer front a pràctiques abusives en els preus i així buscar
l’equilibri entre les diferents baules de la cadena que faciliti que els
productors rebin un preu just.
6. Promoure la sensibilització de tots els agents de la cadena alimentària per
recuperar el valor dels aliments, amb l’objectiu de reduir les pèrdues i el
malbaratament alimentari a partir del foment de pràctiques d’economia circular.
7. Aprovar un pla estratègic específic per al Cos d’Agents Rurals per tal de poder
dur a terme amb la màxima eficàcia, eficiència i seguretat possible les seves
funcions de vigilància, inspecció i control del nostre medi natural i de
col·laboració amb la gestió del medi ambient.
8. Promoure modificacions de la proposta de reglament de la Comissió Europea
sobre el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) pel període 2021-2027 en
el sentit de:
a) Fomentar i protegir el conjunt de la pesca costanera litoral del
Mediterrani, des dels arts menors fins a la llum i el ròssec, en tant que
activitat econòmica centrada en empreses familiars i PIMEs basada en
embarcacions que treballen en caladors locals, realitzen
desembarcaments diaris de producte fresc de qualitat i aporten riquesa i
benestar a les comunitats en les que s’hi imbriquen, a més de contribuir
al patrimoni cultural del país.
b) Assegurar el manteniment dels ajuts a les flotes que realitzen vedes
temporals per tal d’afavorir la regeneració dels recursos pesquers.
c) Donar suport a la cogestió pesquera.

d) Mantenir els ajuts a fons perdut per als petits operadors i PIMEs en
l’àmbit de l’aqüicultura i la transformació.
9. Promoure l’aplicabilitat del model de governança pesquera basat en la cogestió
participativa a tot l’àmbit d’activitat de la flota pesquera catalana mitjançant el
treball conjunt dels col·lectius i instàncies administratives concernits.
10. Desenvolupar estratègies de valorització dels subproductes d’origen ramader
en el marc de l’impuls de la bioeconomia i l’economia circular.
11. Definir la política forestal estratègica per tal d’incloure mesures d’adaptació i
mitigació del canvi climàtic, la prevenció dels riscos naturals i la valorització del
sector forestal català. Aquesta estratègia s’ha de fer de manera consensuada
amb els agents implicats i amb visió innovadora i vindrà emmarcada en
l’elaboració del pla multifuncional dels boscos públics.
12. Aprofundir en una política que potencií el repoblament rural i l’equilibri
territorial, al mateix temps que fomenti el paper de la dona i els joves en el món
rural.
13. Donar impuls a la comissió interdepartamental que lidera el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb participació dels
departaments concernits per establir línies d’actuació de treball per tal de
donar compliment a la moció 114/XI del Parlament de Catalunya, sobre la
despoblació a les zones rurals. Per oferir serveis bàsics al territori en
l’àmbit de la salut, ensenyament, afers socials, les infraestructures, les
polítiques d’ocupació i les telecomunicacions, entre d’altres, que reforcin
la cohesió social i fomentin l’activitat econòmica al territori. Al mateix
temps, avançar cap a la descentralització de serveis públics,
especialment a les zones de muntanya i estudiar legislació específica per
fomentar el desenvolupament rural.

14. Impulsar l’estratègia catalana de la biomassa que ha d’incloure un
increment de la superfície de boscos gestionats així com l’estudi del
potencial d’instal·lacions amb biomassa al Principat.
15. Augmentar,
progressivament,
el
pressupost
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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Departament

