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  25/07/2019 

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 LA CATALUNYA RURAL(Tram. 

302-00134/12)  

 

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

Esmena transaccional 1 

GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP de Catalunya en 

Comú Podem 

De modificació del punt 1 

1. Impulsar, en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament 

Rural liderada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, un 

Pla d’Equitat Territorial amb l’objectiu d’eradicar les enormes desigualtats 

territorials que afecten les àrees rurals i despoblades de Catalunya, tot 

diversificant i dinamitzant l’economia rural d’acord amb les característiques 

específiques de cada zona i amb la participació dels Grups d’Acció Local (GAL) del 

programa LEADER, de manera que sigui el propi territori qui impulsi les seves 

pròpies iniciatives de desenvolupament. El Pla, suficientment dotat de recursos, 

impulsarà accions territorialitzades per avançar cap a un accés equitatiu als 

mateixos nivells de renda i de serveis a qualsevol punt del territori, entre les 

quals: 

Transacció amb l’esmena 1 del GP de JxCat i GP Republicà 

a. Impulsar accions territorialitzades per avançar cap a un accés equitatiu 

als mateixos nivells de renda i de serveis a qualsevol punt del territori, 

assegurant una apropiada prestació de serveis bàsics a tota la població 

d’acord amb les característiques de cada zona. 

S’accepta l’esmena 2 del GP de JxCat i GP Republicà 

b. Afavorir l'assentament i la fixació de població en el medi rural, tot 

incorporant l'impacte i la perspectiva demogràfica en l'elaboració de lleis, 

plans i programes d'inversió; i treballar en la conscienciació de la ciutadania 

i les institucions vers l’eliminació dels estereotips, posant en valor la imatge 

i la reputació dels territoris més afectats pels riscos demogràfics i el seu 

paper imprescindible tant en la producció d’aliments com en la conservació i 

la gestió de la biodiversitat. 

c. Garantir una plena connectivitat territorial, amb una adequada cobertura 

d'internet de banda ampla i de telefonia mòbil en tot el territori, d'acord 

amb l'Agenda Digital Europea 2020. 

d. Estudiar un nou esquema de suport als municipis, sobre les bases que 

impedeixin castigar als més petits i posin en valor les seves aportacions al 
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conjunt de la societat. En aquest sentit, cal millorar i re-estructurar el 

finançament municipal, contemplar models de fiscalitat diferenciada per al 

medi rural, en el marc de la llei de finances locals avançar en la 

simplificació normativa i administrativa per als ajuntaments dels petits 

municipis i contemplar accions específiques per als micropobles. 

S’accepta l’esmena 3 del GP de JxCat i GP Republicà 

e. Aprovar un Programa d’Intervenció Integral i Transversal per als 

territoris més vulnerables del país. Aquest Programa, que hauria de 

preveure en el marc del proper període financer europeu una millor 

coordinació dels fons europeus a Catalunya per aconseguir el màxim 

cofinançament, consistirà en l’impuls i finançament  de Projectes Territorials 

d’Intervenció Integral i Transversal específics per a diferents territoris, amb 

inversió pública i un en-foc transversal de les polítiques públiques per 

abordar les problemàtiques dels territoris on s’implementin. Aquests 

projectes haurien de: 

Transacció amb l’esmena 4 del GP de JxCat i GP Republicà 

i. Establir mecanismes de governança entre els diferents 

Departaments de la Generalitat, els ajuntaments, els consells 

comarcals, les organitzacions socials i la ciutadania dels territoris on 

s’apliquin per tal de diagnositicar, planificar i implementar els 

respectius programes d’actuació. 

ii. Donar suport i fomentar les iniciatives socialment innovadores, 

especialment les orientades a la producció de béns i serveis, les de 

generació i distribució d'energies netes i renovables, les 

d’emprenedoria femenina i/o jove i les vinculades a projectes 

cooperatius i a l’accés i l’aprofitament d’espais agraris abandonats no 

recuperables per a la producció d’aliments. 

S’accepta l’esmena 5 dels GP JxCat i GP Republicà 

iii. Millorar els mecanismes de col·laboració entre actors, potenciant la 

incorporació dels factors demogràfics en la responsabilitat social del 

sector privat per tal de convertir aquests territoris en escenaris 

d'oportunitats. 

 

2. Definir durant l’any 2020 els Programes Territorials d’intervenció integral i 

Transversal de les vegueries i comarques que més ho requereixen, començant per 

les Terres de l’Ebre, que incloguin, com a mínim, les següents actuacions:  

S’accepta l’esmena 6 dels GP JxCat i GP Republicà 

a. Un Programa específic de política forestal, posant una especial atenció a 
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l’aprofitament energètic de la biomassa de la zona en el marc de 

l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i 

agrícola 2014-2020. 

Transacció amb l’esmena 7 dels GP JxCat i GP Republicà 

b. Programa d’actuacions de xoc en àmbits estratègics (cobertura TIC, 

sanejament, accessibilitat, serveis i equipaments) i polítiques específiques 

d’habitatge, en el marc de les previsions del PTSH i d’inserció laboral.  

S’accepta l’esmena 8 dels GP JxCat i GP Republicà 

Aprovats: Unanimitat (131 vots a favor) 

 

c. Creació de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de la vegueria de les 

Terres de l’Ebre. 

Rebutjat:  53 vots a favor ( Cs, CatECP, PPC i CUP) 61 en contra (JxCat i 

ERC) 16 (PSC-Units) 

d. Valorar un  Pla d’Industrialització, incloent el desenvolupament dels 

polígons de Camposines i Catalunya Sud, en base al Pla Nacional per a la 

Indústria. 

S’accepta l’esmena 10 dels GP JxCat i GP Republicà 

e. Impuls a les inversions necessàries per millorar la competitivitat del 

territori, entre les que destaquen l’adequació del Port dels Alfacs. 

S’accepta l’esmena 11 dels GP JxCat i GP Republicà 

f. Pla de transició justa per quan es produeixi el tancament de les centrals 

nuclears.  

3. Avançar cap al preu just agrari, tot lluitant contra l’abús que exerceixen, per la 

seva posició dominant, els grans oligopolis de la distribució i de l’agroindústria. 

Per fer-ho s’implementaran, com a mínim, les següents accions: 

a. Ampliar, el més aviat possible, l’àmbit d’actuació de l’Observatori de 

Preus Agraris i Agroalimentaris, començant per aquells sectors més 

sensibles i amb comportament de la cadena més desequilibrat i amb 

l’objectiu d’incorporar progressivament la resta de sectors. 

Transacció amb l’esmena 12 dels GP JxCat i GP Republicà 

Aprovats: Unanimitat (131 vots a favor) 

 

b. Dictar, en el termini de 90 dies i en compliment de la Llei 18/2015 del 29 

de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries; una 
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ordre que reguli els requisits formals i materials i el procediment per al 

reconeixement d’organitzacions de productors, de llurs associacions, de les 

activitats que poden externalitzar i de les extensions de les normes en llur 

àmbit, i també l’homologació dels contractes tipus agroalimentaris, que 

s’han de concloure abans del lliurament dels productes i han de contenir, 

com a mínim, les clàusules relatives a les determinacions de la normativa 

europea vigent i a les normes bàsiques, mercantils o civils, generals 

aplicables. 

Rebutjat: 28 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP) 63 vots en contra 

(JxCat i ERC) i 40 abstencions (Cs i PPC) 

 

c. Avançar en mesures de limitació de posicions de domini del mercat, 

establint un límit màxim de la possibilitat de control de la quota de mercat 

dels productes alimentaris bàsics per evitar que cap operador aconsegueixi 

ocupar una posició dominant en la cadena alimentària. 

Rebutjat:28 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP) 99 en contra (Cs, 

JxCat i ERC) i 4 abstencions (PPC) 

 

4. Fomentar la producció, la transformació, la distribució i el consum de productes 

locals i de proximitat, posant en valor tant la seva qualitat com els beneficis per a 

la salut i per al medi ambient i garantint el compliment de la legislació en matèria 

d’etiquetatge, traçabilitat i frau alimentari mitjançant les següents mesures: 

Aprovat: Unanimitat (131 vots a favor) 

 

a. Elaborar el Projecte de Llei de creació de l’Agència de Control Oficial de 

la Cadena Agroalimentària. 

Aprovat: 87 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP) i 44 abstencions 

(Cs, PPC i CUP) 

 

b. Augmentar els recursos i les inspeccions dutes a terme tant pel 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com per 

l’Agència Catalana del Consum. 

Aprovat: 127 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

 

c. Avançar en el reconeixement de drets d’informació de les persones 
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consumidores a través de l’etiquetatge clar i veraç, especialment en els 

camps de la traçabilitat i la composició dels productes.  

d. Fomentar els canals curts, els mercats locals i les experiències de 

consum associatiu, dins de la distribució alimentària, especialment de 

productes de ramaderia i agricultura ecològica, facilitant la interrelació i el 

diàleg entre persones productores i persones consumidores i la recuperació 

del reconeixement i el valor de la biodiversitat agrària. 

Aprovat: Unanimitat (131 vots a favor) 

 

e. Flexibilització dels requeriments sanitaris en atenció a les necessitats 

específiques de cada model de negoci, tot adaptant els requeriments 

estructurals i burocràtics a la dimensió dels operadors i sense que això 

suposi una pèrdua de garanties per al consumidor, recollint, si s’escau, els 

diferents supòsits i les excepcions que preveu la reglamentació comunitària 

en una normativa catalana que en reculli les adaptacions. 

S’accepta l’esmena 13 dels GP JxCat i GP Republicà 

Aprovat: 91 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 40 

abstencions (Cs i PPC) 

5. Donar suport a les petites explotacions de ramaderia extensiva, implementant 

com a mínim les següents mesures: 

a. Promoure convenis de silvopastura entre els ajuntaments, els propietaris 

forestals i les explotacions ramaderes. 

b. Impulsar i mantenir els escorxadors mòbils i els escorxadors 

descentralitzats i a petita escala que promoguin la venta directa, 

abarateixin els costos i facilitin la gestió per part de les petites explotacions 

ramaderes. 

Aprovats: Unanimitat (131 vots a favor) 

 

c. Diferenciar les petites explotacions de ramaderia extensiva o semi-

intensiva de les grans explotacions de ramaderia intensiva, tant pel que 

fa als tràmits administratius com pel que fa als procediments d’inspecció 

i a les ajudes. 

Rebutjat: 28 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP) 98 en contra i 5 

abstencions (PPC i un diputat de Cs) 

 

6. Elaborar el Planejament Territorial Sectorial previst a la Llei d’Espais Agraris. 
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Més concretament: 

a. Promoure, d’acord amb l’interès del territori i en el termini de nou mesos 

a partir de l’aprovació del Reglament, els Plans Territorials Sectoria ls 

Agraris Específics d’aquells territoris que es considerin prioritaris, com 

son les Terres de l’Ebre, les Terres de Lleida, l’Alt Pirineu o el Penedès. 

Aquestes actuacions han de permetre la redacció del Pla Territorial 

Sectorial Agrari de Catalunya. 

Transacció amb l’esmena 2 GP de Ciutadans i de l’esmena 14 dels GP 

JxCat i GP Republicà 

b. Elaborar, en el termini de divuit mesos a partir de l’aprovació del 

Reglament, una proposta de Pla Territorial Sectorial Agrari de Catalunya. 

Transacció amb l’esmena 15 dels GP JxCat i GP Republicà 

7. Revisar i actualitzar, a través d’un procés participatiu ampli i plural, el Pla 

General de Política Forestal 2014-2024, amb l’objectiu de fer viable i sostenible la 

gestió i l’explotació de les masses forestals, preservar un part dels boscos 

protegits de Catalunya per a l’evolució natural, promoure la multifuncionalitat i 

impulsar la recuperació d’hàbitats i espais d’alta funcionalitat ecològica, com son 

els boscos de ribera, els sistemes de transició agroforestal o els espais 

connectors. 

Transacció amb l’esmena 3 del GP Ciutadans i l’esmena 16 dels GP JxCat i 

GP Republicà 

8. Intensificar les mesures en el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament 

energètic de la biomassa forestal i agrícola per tal d’assolir els objec tius fixats per 

a l’any 2020. Per això és especialment important: 

a. Augmentar la inversió pública en instal·lacions productores d’energia amb 

biomassa forestal i agrícola. 

b. Incentivar la demanda de biomassa per a usos energètics, també en el 

sector industrial. 

c. Impulsar la mecanització, la innovació en maquinària i els treballs 

forestals professionalitzats. 

9. Posar en marxa mesures per fer efectiu el reconeixement de la rellevància de 

l’arquitectura i el patrimoni de la pedra seca a Catalunya, així com el seu valor 

històric, etnològic, artístic, tipològic, estètic, paisatgístic i identitari, 

comprometent-se amb la seva preservació, estudi, catalogació i difusió. 

10. Aprovar amb urgència un conjunt d’actuacions i mesures liderades pel DARP 

per assegurar la continuïtat i viabilitat de les explotacions agràries afectades per 

l’incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià  del passat mes de juny, 
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orientades a la recuperació de la capacitat productiva de les zones afectades: 
neteja de la superfície forestal cremada, restitució de les parcel·les de conreu, 

xarxes de regadiu i explotacions ramaderes. Tot coordinat a partir de dues 

oficines tècniques situades al mateix territori. 

S’accepta l’esmena 17 dels GP JxCat i GP Republicà 

11. Fomentar, en el marc del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marí-tim, 

actuacions que afavoreixin el desenvolupament de la dona al medi rural i marítim 

com, entre d’altres, la formació específica dirigida a l’economia del coneixement, 

l’emprenedoria i la integració de les dones al món rural. 

Transacció amb l’esmena 4 del GP de Ciutadans 

12. Facilitar l’atenció personalitzada quant a formació i itineraris laborals, 

transport, accessibilitat i serveis de proximitat, que garanteixin la promoció de 

l’autonomia i l’atenció a la dependència. 

S’accepta l’esmena 5 del GP de Ciutadans 

13. Impulsar un pla de millora orientat a augmentar la proximitat als serveis sanitaris i 

assistencials bàsics, garantint un accés equitatiu a tot el territori a les proves 

diagnòstiques i a les visites mèdiques. 

Transacció amb l’esmena 6 del GP de Ciutadans 

14. Fomentar mesures per tal que, al llarg de les diferents etapes educatives, l’alumnat 

del medi rural tingui facilitats de transport, accés als centres, be-ques formatives i, quan 

s’escaigui, allotjament, per tal de garantir les matei-xes oportunitats que la població 

urbana, de forma que l’educació no sigui un motiu més que afavoreixi el despoblament 

rural, sinó que ajudi a l’establiment i fixació de les famílies més joves. 

Transacció amb l’esmena 7 del GP de Ciutadans 

 

Aprovats: Unanimitat (131 vots a favor) 

 


