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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 

El Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta el seu reconeixement a la tasca imprescindible de la pagesia com a 

sector productiu estratègic d'alt valor econòmic i social. 

2. Insta al Govern de la Generalitat a constituir i convocar, en el termini màxim de 

dos mesos, la Taula de Desburocratització de la Pagesia, com a espai de treball 

integrat per les diferents administracions catalanes amb implicació directa en el 

Primer Sector, així com per les entitats i associacions empresarials més 

representatives del món agrari i els grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, amb els següents tres objectius i per als quals es retran conclusions i 

valoració abans del 30 de juny del 2023: 

a. Simplificar i optimitzar els tràmits i controls específics que afecten 

actualment l'activitat agrària. 

b. Integrar o coordinar millor els diferents agents públics implicats en la 

burocràcia tècnica i administrativa del Primer Sector. 

c. Establir mesures efectives per lluitar contra la bretxa digital en la pagesia. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 2 DEL GP ERC 

Aprovats: per unanimitat (129 vots a favor) 

 

3. Insta al Govern de la Generalitat a recuperar, per al reenfocament de les Oficines 

Comarcals del Departament titular d’Agricultura, l’esperit i la manera de fer dels 

serveis d’extensió agrària que fa uns anys van deixar de funcionar, per tal que el 

coneixement que s’obté en la investigació i la recerca dels centres universitaris i 
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de l’IRTA arribi al primer sector i perquè es reforci l’acompanyament proactiu, 

directe i personalitzat als agricultors i ramaders. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 2 DEL GP PSC 

Aprovat: per 119 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs, PPC i el diputat 

no adscrit) i 10 abstencions (Vox) 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, en compliment de l’acord de la Mesa del juliol passat.  
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