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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 LA CUP SOBRE L’ORDENACIÓ TERRITORIAL 

NECESSÀRIA PER A GARANTIR LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA (tram. 302-

00167/13).  

 

El Parlament de Catalunya declara:  

1.- Mostra el seu rebuig a l’accés per part dels  fons d’inversió a la agricultura i en 

especial, a la compra de terrenys agrícoles per les conseqüències en despoblament de 

les zones rurals, la destrucció de teixit social i professional i es compromet a prendre 

les iniciatives legislatives necessàries per impedir el seu accés als terrenys agrícoles. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 1 DELS GP ERC I GP JxCat 

2.- Demana fer difusió de la importància de l'existència de les explotacions agràries 

familiars per al manteniment del medi i la reducció del despoblament amb l'objectiu 

de limitar l'accés als fons d'inversió i de capital extern a la compra de terres agrícoles 

als petits professionals del món agrari. 

ACCEPTADA L’ESMENA 2 DELS GP ERC I GP JxCat 

Aprovats: 113 vots a favor  (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) i 19 vots en contra 

(Vox, Cs i PPC) 

3.- Constata que és important establir les condicions per prioritzar l'accés a la  terra a 

les persones Joves i a les persones que hi viuen, que siguin professionals, per 

assegurar que la terra queda en mans de persones lligades al sector i a la terra, 

fomentant l'associacionisme i el cooperativisme per incorporar al sector primari a la 

cadena de transformació i comercialització. 

ACCEPTADA L’ESMENA 3 DELS GP ERC I GP JxCat 

Aprovat: 119 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs) i 13 vots en contra 

(Vox i PPC) 

 

4.- Constata la necessitat de preservar tota la superfície agrícola útil existent dels 

processos urbanitzadors. 

Rebutjat: 9 vots a favor (CUP), 115 vots en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, Cs i 

PPC) i 8 abstencions (ECP) 
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

5.- Que faci les modificacions pertinents en la legislació urbanística per establir que: 

5.1. S’introdueixi el concepte de sobirania alimentària dins els principis generals 

que han de guiar l’actuació urbanística, que són el d'utilització sostenible del 

territori i medi ambient. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 5 DELS GP ERC I GP JxCat 

Aprovat: 113 vots a favor  (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) i 19 vots en 

contra (Vox, Cs i PPC) 

5.2. S'introdueixi que el planejament urbanístic, dins dels Espais oberts, ha de 

preservar i millorar els sòls més aptes per les activitats agrícoles.  

ACCEPTADA L’ESMENA 6 DELS GP ERC I GP JxCat 

Aprovat: 113 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 13 vots en 

contra (Vox i PPC) i 6 abstencions (Cs) 

5.3. S’introdueixi la necessitat que els plans d’ordenació urbanística municipal 

vetllin perquè es reservin suficients terrenys agrícoles. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 7 DELS GP ERC I GP JxCat 

Aprovat: 86 vots a favor (ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs), 13 vots en contra 

(Vox i PPC) i 33 abstencions (PSC-Units) 

5.4. S’introdueix la necessitat que s’acompanyi una “memòria agrària” com a 

documentació obligatòria de qualsevol pla d’ordenació urbanística municipal 

que  contingui la definició dels objectius marcats pel municipi en termes de 

sobirania alimentària, les reserves per fer-la efectiva i altres actuacions 

necessàries per garantir-la. 

Aprovat: 80 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 52 vots en contra (PSC-

Units, Vox, Cs i PPC)  

 

6.- S’insti urgentment a la Conselleria corresponent per iniciar els treballs d’elaboració 

del Pla Territorial Sectorial Agrari de Catalunya per tal que el Govern pugui procedir a 

la seva aprovació definitiva en els propers dos mesos.    

7.- S’iniciï en el termini màxim de dos mesos els treballs per l’elaboració de la llei 

d’ordenació del territori de Catalunya. 

Aprovats: 113 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 13 vots en contra 

(Vox i PPC) i 6 abstencions (Cs) 

 

8.- S’acordi immediatament una moratòria urbanística respecte qualsevol planejament 

que afecti a espais agraris que s’estengui fins a la aprovació del Pla Territorial 
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Sectorial Agrari de Catalunya als efectes d’evitar la desaparició d’espais agraris i la 

degradació dels que encara estan actius. 

Rebutjat: 17 vots a favor (CUP i ECP) i 115 vots en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, 

Vox, Cs i PPC) 
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