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PREÀMBUL 

La fam extrema i la malnutrició encara són un enorme obstacle per al desenvolupament del 
planeta. Les persones que passen fam i estan mal nodrides són menys productives i més 
propenses a patir malalties. Això els impedeix progressar i millorar la seva qualitat de vida. 

Des del 2014 el nombre de persones que pateixen fam al món ha anat augmentant lentament. 
L’estimació més recent, del 2019, mostra que abans de la pandèmia de Covid-19 gairebé 690 
milions de persones (és a dir, el 8,9% de la població mundial) estaven subalimentades. La 
pandèmia de Covid-19 pot afegir entre 83 i 132 milions de persones a la xifra de persones 
subalimentades el 2020. 

Més enllà de la fam, un nombre cada vegada més gran de persones ha hagut de reduir la 
quantitat i la qualitat dels aliments que consumeix. Dos mil milions de persones (és a dir, el 
25,9% de la població mundial) patien fam o no tenien accés regular a aliments nutritius i 
suficients el 2019. Aquesta situació podria empitjorar si no s’actua immediatament i amb 
contundència. 

A Catalunya hi ha famílies que tenen dificultats per accedir a una alimentació sana, nutritiva 
i suficient. La conseqüència d’això és la malnutrició i els problemes socials i de salut que se’n 
deriven. Cal actuar per aconseguir que l’accés als aliments no sigui un luxe inabastable. 
Aquesta llei hi contribueix i, alhora, fa efectiu el segon objectiu de l’Agenda 2030: “Posar fi a 
la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura 
sostenible”. 

S’ha de posar èmfasi en els tres objectius següents: erradicar la pobresa, incrementar 
l’educació i promocionar uns bons hàbits alimentaris a fi d’aconseguir una societat més justa 
i més avançada econòmicament i socialment.  

 

CAPÍTOL I. ACCÉS UNIVERSAL A UNA ALIMENTACIÓ SANA I NUTRITIVA MITJANÇANT LA 
REDUCCIÓ DE LA POBRESA  

Article 1. Lluita contra la pobresa 

Totes les persones han de tenir la capacitat econòmica suficient per accedir a una 
alimentació adequada. Amb aquest fi, s’estableixen les actuacions següents: 

a) Treballar per eliminar les bosses de pobresa a Catalunya. S’han de crear plans d’acció 
social per als col·lectius més vulnerables: infants, dones i gent gran.  

b) Assolir que totes les pensions siguin capaces de garantir una alimentació sana, nutritiva i 
suficient. 

 

Article 2. Accions a favor de l’alimentació  

1. S’han de potenciar les campanyes de col·laboració ciutadana com la del Banc dels 
Aliments. Aquestes campanyes han de ser efectives durant tot l’any. 

2. S’han de dur a terme campanyes de salut per informar la població sobre els aliments que 
s’han d’incorporar a la dieta per tenir una alimentació sana i reduir l’excés de pes, un 
problema amb greus repercussions per a la salut.  
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Article 3. Foment de l’alimentació sostenible a les escoles i als centres de gent gran 

1. S’ha d’elaborar un pla d’acció general a tot el territori per assegurar la nutrició òptima dels 
infants i de la gent gran, i que sigui sostenible.  

2. S’ha de tenir una cura i un control especial del tipus d’alimentació que s’ofereix als centres 
educatius i als centres de gent gran.  

 

CAPÍTOL II. OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA I ECONÒMICA DEL SECTOR PRIMARI 
A CATALUNYA. PRÀCTIQUES AGROPECUÀRIES RESPECTUOSES AMB EL MEDI AMBIENT  

Article 4. Optimització de la producció agrícola i econòmica del sector primari 

S’ha d’optimitzar la producció agrícola i reduir els recursos utilitzats a fi d’obtenir més 
producció, amb un ús més eficient de l’aigua, l’energia i els fertilitzants i prioritzant el consum 
de quilòmetre zero i els mercats locals. 

 

Article 5. Foment i ajut a les produccions agrícoles i ramaderes ecològiques  

1. S’han de fer campanyes perquè la població consumeixi els productes ecològics més 
saludables. Si escau, s’ha d’ajudar amb subvencions les granges familiars ecològiques. 

2. Les botigues amb productes ecològics han de tenir una rebaixa en l’impost d’activitats 
econòmiques d’acord amb els seus ingressos. 

 

Article 6. Incorporació de les dones i els joves al sector agrícola i ramader 

S’ha de fomentar el treball de les dones a l’agricultura i la ramaderia, i s’han d’aplicar 
mesures d’ajut perquè hi hagi un relleu generacional en les explotacions agràries. Amb 
aquesta finalitat, s’ha d’augmentar l’oferta formativa en la producció agroecològica, 
agropecuària i ramadera. 

 

Article 7. Conservació de la biodiversitat i el medi 

1. S’ha de garantir la conservació de la biodiversitat i el medi i el manteniment dels 
ecosistemes i els seus serveis. En les explotacions, cal fer un ús racional de l’aigua. 

2. S’han de conservar les races autòctones i les varietats tradicionals de cada comarca i 
impulsar-ne l’ús. 

 

CAPÍTOL III. MESURES D’ADAPTACIÓ DEL SISTEMA ALIMENTARI A CATALUNYA DAVANT EL 
CANVI CLIMÀTIC 

Article 8. Actuacions de prevenció del canvi climàtic 

Per prevenir els efectes del canvi climàtic, s’estableixen les actuacions següents: 

a) La posada en marxa de plans de prevenció i atac de les conseqüències negatives dels 
impactes mediambientals en l’agricultura, la ramaderia i la producció d’aliments.  

b)  La  modernització dels regadius, la utilització de l’aigua procedent de depuradores i 
l’establiment de sistemes per aprofitar l’aigua de la pluja. 
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Article 9. Foment de l’agricultura i la ramaderia ecològiques 

Per fomentar l’agricultura i la ramaderia ecològiques, s’estableixen les actuacions següents: 

a) L’aplicació de mesures i normes que afavoreixin el foment de l’agricultura i la ramaderia 
ecològiques i de proximitat.   

b) El manteniment de la diversitat genètica de les llavors, els conreus i els animals de granja 
i domesticats per mitjà d’una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes. 

 

Article 10. Pesticides i productes fitosanitaris, adobs i fertilitzants  

Es prohibeixen els pesticides, que poden ocasionar problemes per a la salut. S’ha de reduir 
l’ús de productes fitosanitaris, adobs i fertilitzants, perjudicials per al medi ambient. 

 

Article 11. Pesca 

1. S’ha de respectar la biodiversitat i el medi, de manera que es garanteixi el manteniment 
del mar i dels rius.  

2. La pesca ha de ser sostenible, tant pel que fa a la mida i el tipus de les espècies que es 
pesquen com a la quantitat d’energia que s’empra per al seu desenvolupament. 

 

Disposició final 

1. L’aplicació d’aquesta llei està subjecta a la creació de les campanyes, les normatives i les 
mesures d’ajut que es detallen en l’articulat.  

2. L’any 2030 és el termini per a la seva efectiva aplicació, si bé algunes fites s’han d’haver 
assolit l’any 2025. 

 

 

 


