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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CatECP SOBRE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

RESPECTE ALS ALIMENTS MALSANS (Tram. 302-00138/12)  

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

1. Donat l’èxit aconseguit de reducció del consum de begudes ensucrades a 

través de l’impost a aquests refrescos, el Parlament de Catalunya insta el 

Govern a ampliar aquest tipus de polítiques impositives, per raons de Salut 

Pública i tal i com recomana l’Organització Mundial de la Salut, en 3 sentits:  

a) Ampliar fins al 20% del cost l’impost a les begudes ensucrades 

Aprovat: 12 vots a favor (CatECP i CUP), 3 en contra (PPC) i 117 

abstencions (Cs, JxCat, ERC i PSC-Units) 

b) Crear un nou impost per a les begudes amb excés de sodi o de cafeïna, 

pels danys que causen a la salut, especialment de la població jove.  

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i CUP), 67 en contra (JxCat, 

ERC i PPC) i 53 abstencions (Cs i PSC-Units) 

c) Crear un nou impost per als aliments amb excés de sucre, sodi o greixos 

saturats. 

Incorpora correcció d’errades 

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i CUP), 66 en contra (JxCat, 

ERC i PPC) i 53 abstencions (Cs i PSC-Units) 

   

2. El Parlament insta el Govern a demanar al Govern a l'Estat que estudiï 

aplicar una política fiscal alimentaria d'un IVA supereduït als aliments 

saludables i del 21 per cent als aliments insans, per assegurar així l'accés a 

una alimentació saludable bàsica per a totes les persones. 

Aprovat: 76 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 3 en contra 

(PPC) i 53 abstencions (Cs i PSC-Units) 

 

3. Quant a les mal-anomenades begudes “energètiques”, per la gravetat de 

les conseqüències que estan produint, i pel fet d’estar afectant molt 

específicament a població adolescent i jove, el Parlament insta el Govern a 

acompanyar la política impositiva: 
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a) d’una campanya informativa sobre els hàbits saludables, urgent i 

dirigida a la població jove, per a explicar amb claredat els perjudicis, i 

per a desmentir els suposats beneficis, que aporten aquests productes.  

(ACCEPTADA ESMENA 3 DE CIUTADANS d’addició al punt a) 

Aprovat: per unanimitat (132 vots a favor) 

b) prohibir d’immediat l’accés a aquest tipus de begudes als instituts, 

universitats i centres esportius i de lleure juvenil públics o que se 

sustenten amb subvencions públiques.   

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 64 

abstencions (JxCat i ERC) 

c) Incorporar a l’etiquetatge de forma clara els prejudicis per la 

salut que pot generar el consum de begudes energètiques. 

(ACCEPTADA EMSENA 2 DEL PSC, d’addició de nou punt c) 

Aprovat: per unanimitat (132 vots a favor) 

 

4. El Parlament insta el Govern a establir, durant el primer semestre 2020, un 

sistema propi i adaptat a la realitat catalana, de perfils nutricionals que 

permetin categoritzar els aliments en funció de la seva composició 

nutricional per raons relacionades amb la prevenció de malalties i/o 

promoció de la salut, seguint els criteris de l’Organització Mundial de la 

Salut respecte aliments amb excés de sal, sucres o greixos saturats, i els 

perfils nutricionals que defineixi l'autoritat europea de seguretat 

alimentària. 

TRANSACCIÓ ENTRE L’ESMENA 3 de  GP JxC i GP Republicà  I EL PUNT 4 

5. Quant a l’etiquetatge de productes alimentaris, el Parlament insta el Govern 

a crear una taula de treball, dins l’any 2020, amb els diversos 

departaments de la Generalitat implicats, els agents econòmics i les 

entitats del sector, en representació del conjunt d’agents de la cadena 

alimentària, en el marc del Consell Català de l'Alimentació, per a aconseguir 

l’adhesió a un conveni sobre el millorament de l’etiquetatge alimentari i de 

begudes que indiqui de manera senzilla i clara, a través d’una adaptació del 

sistema Nutri Score al perfil nutricional propi esmentat al punt 4, si 

contenen altes, mitjanes o baixes quantitats de sucre, greixos i sal. Les 

etiquetes han d'advertir clarament del risc que comporta el consum habitual 

de productes amb alts continguts d'aquests ingredients.  
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S’ACCEPTA L’ESMENA 4 DELS GP JxC i GP Republicà 

6. Quant a la publicitat d’aliments i begudes, el Parlament insta el Govern a:   

a) Adequar, dins l’any 2020, un sistema eficaç de regulació de la publicitat 

d'aliments i begudes no saludables, especialment la que es dirigeix a la 

població infantil, i transformar l'actual codi PAOS i el mecanisme 

d'autoregulació d’acord amb els principis que estableix la directiva 

europea de serveis de comunicació audiovisuals, per tal d’establir una 

normativa pròpia i de compliment obligat que limiti d’una manera 

eficient les diverses formes de publicitat i promoció d'aliments no 

saludables destinades als infants.  

S’ACCEPTA L’ESMENA 5 DELS GP JxC i GP Republicà 

 

b) Reclamar a les altres administracions i organismes competents en la 

matèria que adoptin aquestes mateixes mesures i vetllar perquè 

s’apliquin també al conjunt de l’oferta audiovisual, pública i privada, que 

s’emet a Catalunya. 

 

7. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les mesures de control de l’accés 

als aliments no saludables, insta el Govern a: 

a) Regular, dins l’any 2020, els continguts nutricionals que han de tenir els 

aliments i les begudes que s'ofereixen als equipaments públics de 

titularitat de la Generalitat, tal com ja es fa en tots els centres educatius 

i s’ha començat a fer com a recomanacions als centres hospitalaris 

públics. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 6 DELS GP JxC i GP Republicà 

 

b) Elaborar una normativa de compliment obligat pel que fa a la presència, 

la localització, la publicitat i el contingut de les màquines expenedores 

de begudes i aliments que hi ha als equipaments públics i al transport 

públic. Aquesta normativa ha de limitar eficaçment la presència 

d’aliments i begudes amb un perfil nutricional no saludable. (ACCEPTADA 

ESMENA 3 DEL PSC, d’addició al 7.b) 

c) Eliminar de la compra pública els aliments no saludables, quan estigui 

plenament implementat el sistema de categorització dels perfils 
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nutricionals sans esmentat al punt 4. (ACCEPTADA ESMENA 7 de 

modificació al punt 7.c) 

 

8. Pel que fa a les mesures per a afavorir i facilitar l’accés a aliments sans, 

frescos, ecològics i de proximitat, el Parlament insta el Govern a:  

a) Desenvolupar el Pla de contractació pública alimentària de Catalunya, en 

tant que instrument que afavoreix el compliment d’objectius socials i de 

promoció de la salut, amb una instrucció que inclogui els aliments 

saludables segons els nous perfils nutricionals catalans definits al punt 

4. 

b) Reforçar progressivament l’Agència Catalana de Consum i el personal 

inspector per reforçar el control sobre les males pràctiques 

d’etiquetatge, frau, transparència i informació sobre preus que 

perjudiquen persones productores i consumidores. (ACCEPTADA ESMENA 

8,  de modificació del 8.b)  

c) Potenciar els productes de proximitat ecològics assegurant que 

han estat conreats i processats sense substàncies químiques 

artificials, evitant pesticides i antibiòtics en la seva producció. 

(TRANSACCIÓ AMB ESMENA 7 DE CIUTADANS, s’accepta l’addició de nou 

punt però com a 8.c) 

 

9. Pel que fa a l’alimentació en l’àmbit de l’educació, el Parlament insta el 

Govern a: 

a) Revisar la normativa de menjadors escolars de manera que doni prioritat 

a una gestió que garanteixi millor una alimentació saludable, a partir del 

sistema propi de categorització dels perfils nutricionals a què fa 

referència el punt 4 i de recomanacions que s’elaborin amb l’objectiu de 

fomentar els hàbits saludables en una dieta equilibrada, com ho és la 

dieta mediterrània, basada en productes de proximitat, i que assegurin 

un projecte educatiu de qualitat en els horaris de menjador.  

b) Facilitar, en la revisió de la normativa dels menjadors escolars, vies de 

control per part de la comunitat educativa, amb un pes especial de les 

associacions de mares i pares d’alumnes, respecte de les condicions de 

la gestió i la contractació d’aquest servei i el compliment de les 

recomanacions nutricionals dels menús. 
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c) Estendre el programa Fruita a les escoles a l’educació secundària. 

d) Incloure en el debat i reflexió actual sobre els horaris escolars, la 

necessitat de tenir espai de temps per a facilitar l’exercici físic diari de 

tots els infants i joves, així com la importància per la salut dels horaris 

de menjar. 

e) Impulsar una oferta educativa optativa basada en l’estudi dels 

perills i causes de l’alimentació insana, així com dels beneficis i 

alternatives de l’alimentació fresca, de temporada, de proximitat 

i amb un bon perfil nutricional. Aquesta oferta hauria de 

complementar-se amb l’impuls d’horts escolars, visites a granges 

sostenibles i locals, menjadors escolars basats en sistemes 

alimentaris locals, entre altres, amb l’objectiu de conscienciar 

transversalment i de manera integral a la comunitat educativa.  

(ACCEPTADA ESMENA 4 DEL PSC, d’addició de nou punt 9.e)  

 

10.  Quant a polítiques directes de salut pública el Parlament insta el 

Govern a:  

a) Incloure als programes de promoció de la salut, especialment als que 

s’adrecen a la promoció dels hàbits i estils de vida saludables i 

l’alimentació sana, les accions necessàries per a informar la ciutadania 

de la presència excessiva de sucre, greixos i sal a certs aliments i dels 

efectes d’aquest consum en la salut. 

b) Que el nou pla del Departament de Salut presentat l’estiu passat per 

atendre i prevenir el sobrepès i obesitat infantil s’estengui l’any 2020 a 

tot Catalunya i s’apliqui, en coordinació amb els Serveis Socials bàsics 

de cada territori, per a atendre les necessitats de cada família entenent 

que els condicionants socials que afecten la salut han de ser resolts amb 

polítiques socials o de garanties de rendes. 

c) Incorporar a la Guia d’alimentació infantil (0-3 anys), adreçada a Escoles 

Bressol i famílies, informació útil per al reconeixement dels diferents 

tipus de sucres en l’etiquetatge dels aliments processats o 

ultraprocessats que utilitza la industria alimentaria i que són 

específicament adreçats a la primera infància i publicitats com aliments 

d’introducció en l’alimentació complementaria. 

Aprovats: per unanimitat (132 vots a favor) 
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11. Recolzar la tasca que estan duent a terme els Ajuntaments a 

través dels serveis socials bàsics, incorporant als propers 

pressupostos de la Generalitat un fons extraordinari per a 

incrementar els recursos destinats a ajuts socials en relació a 

despeses d’alimentació fresca i difonent les bones pràctiques que 

els ens locals estan implementant en matèria d’alimentació 

saludable. (ACCEPTADA ESMENA 5 DEL PSC, d’addició d’un nou punt 11)  

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC), 63 en 

contra (JxCat i ERC) i 1 abstenció (un diputat d’ERC) 

 

 


