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PROPOSTES QUE JA S’HAN CONCRETAT PROU AL PROCÉS PARTICIPATIU 
 

ESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

68 
Consell Català de 
l'Alimentació 

Incorporar especificament els aspectes lligats a la producció i l'alimentació 
ecològiques en les tasques del Consell Català de l’Alimentació. 

83 

Grups operatius Estimular i prioritzar la creació de grups operatius en el sector ecològic. 

 

COMERÇ I CONSUM 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

27 

Campanyes 
informatives de 
l'Agència Catalana de 
Consum 

L'administració (Agència Catalana del Consum, CCPAE, etc.) ha de realitzar 
campanyes específiques orientades als establiments comercials per informar 
sobre les obligacions que imposa la normativa vigent, especialment els 
establiments que venguin al consumidor final productes ecològics no 
envasats. 

28 

Certificació dels 
comerços que venen 
productes eco a doll 

L'Agència Catalana del Consum ha d'incorporar plans de control específics 
per vetllar que els establiments comercials que venen productes ecològics, 
especialment els que venen productes no envasats i frescs, compleixin amb 
les obligacions que imposa la normativa vigent. 

29 

Codi QR que enllaci a 
web amb la informació 

Lligar el producte a l'operador productor ecològic a través de la creació d'un 
codi QR que porti a una web on trobar tota la informació del producte i es 
pugui conèixer el seu origen i traçabilitat, així com altres particularitats.  

35 

Professionalització del 
comerç bio 

Incentivar la professionalització i la transformació dels comerç especialitzat 
bio i fomentar les fórmules col·laboratives perquè assoleixin major dimensió 
empresarial. 

 
 

ACCÉS A LA TERRA 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

80 
Compra pública de sòl 
agrícola 

Compra pública de sòl per dedicar-lo a la producció ecològica. 
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ASSESSORAMENT 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

87 

Enquesta de necessitats 
de coneixement 

Realitzar una enquesta i demanar als productors quines necessitats tenen 
de coneixement i millores pel seu sector i la seva tasca diària 

136 

Plataforma dels 
productes fitosanitaris 
autoritzats per PE 

Falta una plataforma actualitzada dels productes fitosanitaris autoritzats 
per producció ecològica. Similar a la que te el Ministeri pels fitosanitaris per 
agricultura convencional. 

141 
Informació de productes 
autoritzats  

Millorar l'accés a la informació dels productes i estratègies autoritzades en 
producció ecològica per part del CCPAE. 

142 

Jornades informatives 
sobre la normativa de 
producció ecològica 

Oferir jornades informatives de la normativa aplicable en diferents tipus de 
producció, com per exemple adreçada als productors d'arròs. 

177 
Sortides formatives per 
visitar productors 

Organitzar visites tècniques per conèixer la tasca de productors i donar a 
conèixer els seus processos de producció ecològica. 

 

FORMACIÓ 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

7 
Formació i 
assessorament 
comercial 

Potenciar la formació i l'assessorament del producte ecològic, màrqueting 
digital i xarxes. 

71 

Plataforma coordinació 
centres que imparteixen 
grau mig 

Crear una plataforma de coordinació entre els centres que imparteixen el 
grau mig, que integrin les escoles agràries del DACC i els que depenen del 
Departament d’Educació, per crear espais de comunitat i de debat sobre la 
nova formació de l’espai dual i els canvis de currículum, compartir recursos 
i activitats.  

93 
Itineraris formatius 
especialitzats dins dels 
estudis universitaris 

Incloure itineraris formatius especialitzats en producció agrària i ramadera 
ecològica dins els estudis universitaris.  

94 

Formació a les persones 
consumidores, des dels 
comerços 

Assessorament / formació també a les persones consumidores, aprofitant 
els punts de trobada dels consumidors (botigues). S'haurien de facilitar 
elements i suports de comunicació a les xarxes de botigues. Es podria mirar 
com s'està fent a Barcelona, des de Barcelona activa (comerç a punt) i 
incorporar temàtiques específiques en aquest àmbit. 

95 

Formació continua en 
gestió empresarial i 
transformació 
productes ecològics 

Establir un programa de formació contínua d’especialitzacions amb 
matèries específiques en gestió empresarial i de transformació de 
productes agroalimentaris ecològics. 

97 
Primària: Horts escolars 
ecològics i escoles 
verdes 

A nivell de primària, fomentar les escoles verdes i els horts ecològics. 

98 
Secundària: línies dels 
treballs de recerca cap a 
PE 

A nivell de secundària, incentivar la orientació de línies dels treballs de 
recerca cap a la producció ecològica.  
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Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

99 

Universitat: més crèdits 
en les formacions 
agrícoles en l'àmbit de 
la producció ecològica 

A nivell universitari, aprofitar les línies de recerca europees adreçades a la 
investigació sobre el canvi climàtic per incorporar-hi l’estudi de la producció 
ecològica. Fer pressió per a que s’incrementin el número d’hores (crèdits en 
l’àmbit de la producció ecològica, en les formacions agrícoles universitàries. 

100 

Formació professional i 
economia solidaria 

Incorporar dins del cicles formatius aspectes relacionats amb l'economia 
solidària, especialment a través de pràctiques laborals, formació dual, 
visites, xerrades, etc. 

102 
Més escoles agràries 
que formin en PE 

Disposar de més escoles agràries que formessin en producció ecològica. 

103 
Formació dels 
dinamitzadors 

Potenciar la formació continua dels dinamitzadors 

133 

Formacions per 
incentivar la formació 
dels joves en producció 
ecològica 

Oferir formacions gratuïtes i/o remunerades per incentivar que els joves es 
formin en producció ecològica 

134 

Formació especifica de 
producció eco adaptats 
al territori 

Promoure dins dels plans d'estudi de les escoles agràries del DACC estudis 
específics de produccions locals ecològiques. Per exemple a l’ Escola 
Capacitació Agrària d’Amposta implementar cursos específics del cultiu 
d'arròs.  

135 

Formació DUAL i relleu 
generacional 

Vincular les pràctiques de la formació DUAL en els cicles formatiu de 
producció agroecològica a finques agràries sense relleu generacional i amb 
edat propera a la jubilació del o de la titular. Ja hi ha finques pioneres en 
producció agrària ecològica els titulars de les quals s’estan apropant al 
moment de la jubilació i no tenen relleu generacional al darrere. Perdre 
aquestes finques i la feina feta fins el moment és un pèrdua de país. Les 
noves incorporacions al sector que no compten amb terra per produir, 
poden trobar en aquestes finques els recursos productius que necessiten. 
Per la seva part, els i les joves poden aportar coneixements i força de treball. 
La idea és començar per les pràctiques de la formació DUAL i després 
sondejar possibles vincles societaris si la relació és bona i ambdues parts hi 
mostren interès. L’Escola Agrària de Manresa ja ha començat a fer passos 
en aquest sentit. 

144 
Formació en 
digitalització i noves 
tecnologies 

Formar als operadors en temes de digitalització i noves tecnologies, per 
exemple des de les escoles de capacitació. 

173 
Formació  a productors 
sobre gestió d'hàbitats 
seminaturals  

Realitzar formacions gratuïtes a productores sobre gestió d’hàbitats 
seminaturals. 

175 

Cicle formatiu de grau 
superior en 
agroecologia i canvi 
climàtic 

Creació d’un cicle formatiu de grau superior en agroecologia i canvi climàtic 
per part de l’INCUAL. Pressionar l’INCUAL (Institut de Qualificacions que 
depèn de l’Estat espanyol) per aconseguir l’aprovació del títol de cicle 
formatiu de grau superior en agroecologia i canvi climàtic. Actualment 
l’ensenyament reglat en producció agrària ecològica i agroecologia només 
arriba a nivell de cicle formatiu en grau mig, que està pensat per a formar 
operaris/operàries. El grau superior permetria un currículum ideat per a 
persones gestores de finques grans i per a persones que tinguin projectes 
amplis que incideixen en l’entorn rural on s’ubiquen i que siguin 
multidisciplinaris amb impacte ambiental, social i econòmic. 
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Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

180 
Formació especialitzada 
i reconeguda als 
docents 

Incorporar a la formació permanent del professorat continguts relacionats 
amb la producció ecològica i els models alimentaris. 

 
 

RECERCA 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

3 

Impulsar la recerca Impulsar la recerca en aspectes relacionats amb la producció i el producte 
ecològic, com per exemple la qualitat del producte ecològic per reforçar la 
confiança del consumidor.  

4 

Involucrar els centres de 
recerca 

Que els centres de recerca de referència (com ara l’IRTA) s'impliquin 
directament en generar coneixement tecnològic específicament adreçat a 
les produccions ecològiques. 

53 Recerca aplicada Potenciar la recerca en fertilitat del sòl i adaptació al canvi climàtic 

54 
Recerca aplicada Potenciar la recerca sobre els canals de proveïment i l’impacte econòmic 

que té la manera de consumir de forma conscient 

55 Recerca aplicada Potenciar la recerca de tècniques de postcollita 

56 
Recerca aplicada en 
producció vegetal 

Potenciar la recerca en cultius específics, com per exemple la producció 
ecològica d’arròs 

57 
Recerca aplicada en 
producció vegetal 

Potenciar la recerca en matèria de control de males herbes, varietats i 
malalties fúngiques, nutrició i millorar varietal. 

61 
Ampliació pressupost a 
la recerca 

Ampliar el pressupost a la recerca aplicada en producció ecològica. 

63 

Recerca en tècniques 
d'elaboració 

Potenciar la recerca en tècniques d’elaboració de productes ecològics. 
També s'hauria d'incloure la recerca per a l'optimització dels processos de 
neteja especialment quan hi ha una producció mixta. 

64 

Ajuts a les empreses 
elaboradores 

Que en les convocatòries d'ajuts públics destinades a les empreses 
elaboradores (i+d, proder, leader) hi hagi una discriminació positiva per a 
les ecològiques. 

69 

Disseminació resultats 
recerca 

Realitzar la disseminació dels resultats de la recerca. Vincular perfils 
professionals de comunicació científica als equips de recerca o bé al centre 
proposat per poder fer arribar les novetats als diferents perfils professionals 
(pagesia, investigació, escoles, adv i tècnics) i per sectors productius o 
d’interès i amb el llenguatge adequat a cada un d’aquests perfils. 

70 

Recerca per diferenciar 
producte ecològic de 
producte residu zero 

Estudiar la diferenciació entre producte ecològic i producte residu zero, ja 
que en analítiques els resultats son els mateixos i pot donar peu a frau 

157 

Recerca sobre els 
processos i interaccions 
en l'ecosistema de 
l'arrossar 

Aprofundir la investigació (I+D) dels processos i interaccions en l’ecosistema 
de l’arrossar. 
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Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

171 

Recerca aplicada Potenciar la recerca participativa sobre creació i manteniment d’estructures 
agroecològiques: tanques, franges herbades, basses, bardisses, etc. que 
augmentin la biodiversitat associada als cultius, tot i proporcionant serveis 
de control de plagues i malalties.  

 
 

AJUTS 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

5 
Ajuts a la divulgació 
dels productes ecològics 

Línia d'ajut per promocionar el coneixement dels productes ecològics en la 
comercialització. 

36 

Ajuts pels serveis 
ecosistèmics 

Relacionat amb els ODS 13 i 15, caldria establir ajuts específics pels 
productors ecològics que realitzen pràctiques de cultiu ecològic que 
ofereixen serveis ecosistèmics en benefici de tota la societat. 

37 

Increment dels imports 
d'ajut per a la conversió 
a la producció ecològica 

Cal més suport econòmic durant el període de conversió per compensar les 
pèrdues econòmiques derivades de les minves de producció, etc. 

39 
Increment ajuts joves 
agricultors ecològics 

Incrementar les ajudes de l’administració als joves agricultors que fan 
producció ecològica. 

40 

Augment dels ajuts a la 
producció ecològica per 
reduir el greuge 
comparatiu de preus. 

Augmentar encara més les ajudes econòmiques a les persones que 
produeixen o elaboren aliments ecològics. Els aliments convencionals 
arriben al mercat sense repercutir en el seu preu l’impacte ambiental que 
suposen. Al contrari, els aliments ecològics arriben al mercat amb un preu 
que ha d’incloure la taxa que suposa la certificació. Aleshores, la diferència 
de preus entre un i altre és encara més evident i l’aliment ecològic s’associa 
gairebé a consum d’elit. Com que repercutir una taxa per contaminació a la 
producció convencional podria afectar molt negativament tant les 
empreses agràries, algunes de les quals ja es troben en situacions 
econòmiques prou compromeses, i alhora podria afectar molt 
negativament la situació de les famílies vulnerables, creiem que el millor és 
augmentar les ajudes a la producció ecològica per reduir el greuge 
comparatiu de preus. 

41 

Línies d'ajuts dirigides a 
operadors ecològics 

Crear línies d’ajuda o subvencions dirigides als productors i/o elaboradors 
ecològics. Això ajudarà a que sigui un sector més competitiu al haver-hi més 
oferta. Sense que això suposi una excessiva dependència dels ajuts, aquest 
recolzament pot ser necessari per competir amb productes que arriben de 
fora de Catalunya. 

42 

Prioritzar el sistema de 
producció ecològica. 

Prioritzar la producció ecològica per sobre d'altres objectius, com ara un 
segell d’agricultura sostenible, recolzat més la producció ecològica, per 
millorar-ne la seva viabilitat i optimitzar els punts febles (com ara temes de 
maquinària o de comercialització). 

43 
Revisar el sistema de 
càlcul que utilitza les 
UTA 

El fet que els valors de referència a l’hora de molts tràmits sigui la Unitat de 
treball Agrari (UTA) penalitza molt el sector ecològic. 
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Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

44 

Estimular relleu 
generacional de la 
pagesia 

Estimular i assegurar el relleu generacional de la pagesia amb joves 
agricultors/res, per exemple augmentant els ajut directes i amb 
bonificacions fiscals. 

51 

Més recursos humans i 
tècnics a la CCPAE 

Cal que el CCPAE disposi de més recursos per poder disminuir el temps de 
resposta a les peticions que li arriben de nous productes, consultes, etc. 

65 

Ajuts des de Prodeca i 
Acc1o 

Que en les actuacions que fan Prodeca i Acc1o per ajudar a la promoció 
empreses catalanes, que ajudin discriminant positivament a les empreses 
eco, inversament proporcional al seu volum. 

91 

Quantificació, 
reconeixement i 
bonificació de les 
contribucions de la 
producció ecològica a la 
mitigació del canvi 
climàtic 

Quantificar, reconèixer i bonificar les contribucions de la producció 
ecològica a la mitigació del canvi climàtic, donant rellevància als sòls com a 
segrestadors de carboni. 

105 

Millora dotació 
pressupostària a les 
ADV 

Caldria millorar la dotació pressupostària a les ADV (el pressupost públic per 
a totes les Associacions de Defensa Vegetal a Catalunya està congelat, des 
de l’any 2010, a 2 milions d’euros anuals) per poder fer front a les 
necessitats del sector. 

110 

Càlcul real dels resultats 
productius i econòmics 
de la producció 
ecològica 

Que els productors ecològics aportin les dades necessàries per poder 
conèixer el sobrecost i lucre cessant real de la producció agrària ecològica 
respecte la convencional.  

113 
Promoció 
d'associacions 
d'elaboradors 

Ajudar o potenciar la creació i manteniment d'associacions d’elaboradors 
(símil ADV elaboradors). 

117 

Ajuts comerços 
especialitzats 1 

Ajuts als petits comerços locals de productes ecològics (per 
l’assessorament, per a la contractació de personal, per cobrir els lloguers,...) 
Seria una manera de vetllar per mantenir la xarxa de petits comerços locals 
que venen aquests productes. 

118 

Iniciatives com els bons 
municipals 

Fomentar iniciatives com els bons municipals proporcionats per alguns 
Ajuntaments (com l’Ajuntament de Barcelona) per bonificar el consum local 
de producte ecològic. 

122 

Ajuts comerços 
especialitzats 3 

Ajuts per establir plataformes de venda per internet i plataformes per fer 
comandes per internet, a botigues i cooperatives de consumidores 
ecològiques. D'aquesta manera es milloren les condicions de competència 
amb empreses més grans que si tenen els recursos per fer la venda on-line. 

126 

Instruments de 
desenvolupament rural 
per facilitar l'elaboració 

Prioritzar els ajuts a la modernització de les explotacions agràries a la 
pagesia ecològica, dels instruments de desenvolupament rural que atorga 
la nova PAC, fomentaria la realització de les inversions necessàries per tal 
que el productor pugui passar a elaborar el seu producte. 

128 

Ajuts producció 
ecològica  en espais  
protegits naturals 

Promoure que l’administració pública ajudi econòmicament als agricultors 
ECO que estan dintre de espais de conservació, com la XARXA NATURA 2000 
per tal de millorar el paisatge mosaic. 
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Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

137 

Ajuts per a la promoció 
dels grups de consum 

Relacionat amb l’ODS12 (Consum i producció responsables), les 
administracions haurien de promocionar els grups de consum: facilitació de 
locals, finançament d’accions per promoure l’augment d’usuàries, 
campanyes de promoció a premsa i televisions locals i estatals. Relacionat 
amb l’ODS 11 (Ciutats i comunitats Sostenibles), l’Administració hauria de 
donar ajuts directes a entitats que fomentin els grups de consum, per 
millorar el transport dels productes o bé costejar cistelles a famílies 
vulnerables (Ex: la mimosa a Granollers: aliança Ajuntament + La Magrana 
Supercoopera a Sabadell: aliança Càritas + Supercoopera) 

149 

Adaptació de la 
normativa PAC a la 
realitat de la producció 
ecològica 

Una visió més comprensiva i coherent dels productors ecològics, a l’hora 
d’interpretar la normativa. Que no s’apliquin les mateixes penalitzacions 
per tenir el camp massa brut de males herbes, degut al sistema de cultiu. La 
PAC penalitza per que hi hagi massa adventícies. Un altre exemple, son els 
danys cinegètics de les aus, ja actualment es compensa amb llavor per 
poder ressembrar i la ressembra en un camp ECO no és fàcil, per que les 
males herbes ja han emergit. 

152 

Pagament del 100% del 
sobrecost i lucre cessant 

Es proposa que els ajuts cobreixin el 100% del sobrecost i el lucre cessant 
dels productors ecològics. En cas que no sigui possible, que es compensi la 
diferència a través de mesures fiscals (IRPF, Seguretat Social, IBI, etc.) o a 
través d’impostos, per exemple l’impost de vehicles contaminants podria 
servir per a destinar-lo, en part a compensar aquest sobrecost i lucre 
cessant. 

160 

Incentivació producció 
lleguminoses en 
producció agrària 
ecològica 

Més mesures d’incentivació de la producció de lleguminoses en producció 
agrària ecològica. Augmentaria la sobirania alimentària i disminueix la 
dependència de matèries primeres d'altres països pel que fa als aliments 
per a ingesta humana i també per a la producció d’aliments per a animals. 
A més, augmentaria la fertilitat dels sòls amb el conseqüent augment de 
nitrogen. 

167 
Ajuts a la fertilització Ajuts a la fertilització a l'increment de la matèria orgànica i la no 

dependència dels insums. 

170 
Bonificació de la quota 
del CCPAE 

Bonificar directament algunes accions i tràmits com ara la quota del CCPAE 

172 

Ajuts per la realització 
de mesures de 
conservació del medi 

Remunerar les tasques “no productives” i mesures per a la conservació, tals 
com mantenir els marges, arreglar els camins, restaurar basses, sèquies, 
boscs, franges herbàcies i murs de pedra seca en espais agraris, etc. 
Perspectiva holística a la promoció de la biodiversitat i processos ecològics, 
no només a través de la prohibició d’adobs i pesticides. 

 
 

CAMPANYES 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

1 Campanya promoció 
productes eco al públic 
general 

Posar en marxa una campanya pública de promoció dels productes 
ecològics cap al públic general, especialment els d'origen local, incloent TV 
i ràdio. 

2 Campanya promoció 
productes eco a joves i 
adolescents 

Posar en marxa una campanya pública de promoció dels productes 
ecològics cap al públic adolescent, especialment els d'origen local. 
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Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

6 Campanya divulgació 
dels controls i la 
certificació 

Campanya divulgativa sobre la certificació i els controls que passen els 
diferents operadors/es ecològics. 

101 Motivació i interès de la 
jovent en formar-se en 
ciències agràries 

Impulsar l’interès dels joves per les ciències agràries. Reforçar les carreres, 
cursos i CFGS. Engrescar al jovent en un sector imprescindible per la 
societat, com és la producció d’aliments de primera necessitat. 

139 Campanyes 
divulgatives de 
productes concrets 

Fer campanyes divulgatives de determinats productes ecològics, com per 
exemple de l'arròs. 

178 Motivació a l'alumnat 
incorporant perspectiva 
de gènere 

Promoure la participació de dones en els estudis formatius relacionats amb 
la producció ecològica. 

 
 

COMPRA PÚBLICA I MENJADORS 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

14 
Estimular la compra 
pública de productes 
ecològics 

Estimular la compra pública de productes ecològics als llocs públics 
(hospitals, residències, escoles...) a través dels plecs de condicions. 

15 
Política de compra 
pública efectiva 

Incorporar percentatges mínims de compra pública. 

16 
Subvenció de part dels 
menús escolars per 
incrementar preu topall 

Subvencionar part dels menús dels menjadors escolars per poder 
incrementar el preu topall dels menús. 

183 

Impuls a la Producció 
Primària i al Consum de 
Productes Ecològics i de 
Proximitat en centres 
educatius de titularitat 
pública 

Que el Departament d’Educació autoritzi un increment de preu, per damunt 
del màxim fixat anualment, en els casos en què la direcció del centre 
educatiu estableixi de manera explícita la voluntat que el menjador escolar 
de la seva escola tingui caràcter Ecològic i de Proximitat, més enllà de les 
recomanacions del Departament de Salut. Que es cobreixi aquesta 
diferència amb subvencions o beques menjadors de la Generalitat per tal 
que aquesta opció sigui real, als menjadors auditats i certificats pel seu 
caràcter Ecològic i de Proximitat. 

 
 

DIVULGACIÓ 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

9 
Guia d'etiquetatge Elaborar una guia d'etiquetatge dels productes ecològics clara i concisa 

17 
Difusió d'empreses de 
càtering que tenen 
productes eco 

Fer difusió d’empreses de càtering que tenen aquest tipus de producte 
perquè puguin arribar a aquests centres. 
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Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

19 

Alimentació ecològica 
dins del currículum dels 
centres eductius 

Des de la vessant pública, inserir al currículum dels centres educatius el 
tema de l’alimentació ecològica. Parlar de l’alimentació des del prisma de la 
sostenibilitat i el medi ambient (no només des de la salut).  

46 
Guia per la conversió a 
la PAE 

Elaborar/actualitzar una guia/manual pels pagesos i pageses que vulguin 
passar del sistema convencional a l’ECO. 

67 

Productors ecològics 
agents actius en la 
dinamització del seu 
territori 

Fomentar que els productors ecològics participin activament en la 
dinamització al seu territori. Donar a conèixer els casos d’èxit i compartir 
experiències (visites sobre el terreny…assessorament participatiu). 

88 
Jornades de portes 
obertes i transferència 
en finques pilot 

Jornades de portes obertes i transferència en finques pilot. 

90 
Intercanvis amb altres 
països 

Promocionar intercanvis d’experiències amb finques pilot d’altres països. 

114 
Millorar de la Guia 
directori del CCPAE 

Actualitzar l'apartat web amb la  guia directori del CCPAE per tal que sigui 
més operativa per al sector. 

140 

Trobades entre 
productors ecològics i 
convencionals 

Potenciar les trobades i els intercanvi de coneixements entre pagesos 
ecològics i pagesos convencionals. 

153 

Observatori 
Agroalimentari de 
Preus 

Millorar la informació de preus pagats pels productes ecològics que recull 
l’Observatori Agroalimentari de Preus, especialment a partir de dades 
locals. 

161 
Manual de bones 
pràctiques per criteris 
socials 

Elaborar un manual de bones pràctiques per incloure criteris socials. 

168 

Grup de treball per la 
creació de guia de 
bones pràctiques 
agroecològiques  

Creació d'una guia de bones pràctiques  agroecològiques. 

176 
Mentoria entre dones 
del sector 

Possibilitat d’establir actuacions de mentoria entre dones del sector 
agroalimentari ecològic dins del mateix sector. 

179 
Visibilització de 
referents femenins 

Visibilitzar els referents femenins relacionats amb el sector ecològic. 

 
 

ESCOLA 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

20 
Horts escolars ecològics Fomentar la realització d’horts escolars ecològics, vehiculant totes les 

matèries de manera transversal. 

21 

Tallers i activitats de 
sensibilització a l'hora 
del menjador 

Aprofitar el temps de l’hora del menjador per oferir tallers i activitats de 
sensibilització sobre el producte agroecològic, explicant el que estan 
menjant i perquè son productes ecològics. 

22 
Sortides formatives per 
visitar productors locals 

Organitzar sortides formatives per nens i nenes a visitar productors agraris 
ecològics 
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Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

23 
Conferències i xerrades 
des de les AMPES sobre 
alimentació ecològica 

Organitzar conferències i xerrades des de les AMPES sobre alimentació 
ecològica. 

24 

Formació especialitzada 
i reconeguda als 
docents 

Oferir al personal docent, formació  especialitzada en producte ecològic, 
des del Departament d’educació o altres institucions, i que aquesta se’ls 
reconegui com a mèrit.  

26 

Motivació de l'alumnat 
per formar-se en temes 
relacionats amb el 
sector primari 

Divulgar l'oferta formativa relacionada amb el sector primari entre 
l'alumnat, des d'una sensibilitat mediambiental i ecològica i tenint en 
compte la perspectiva de gènere. 

 
 

MESURES NORMATIVES I FISCALS 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

8 
Reducció de l'IVA Proposar la reducció de l'IVA dels productes ecològics, i altres mesures 

fiscals destinades a fomentar els productes ecològics. 

32 

Reducció tràmits 
burocràtics pels petits 
productors. 

Facilitar i simplificar els processos administratius de la certificació i reduir-
ne notablement/cobrir-ne les despeses administratives per a la petita 
pagesia (lligada a les propostes 111, 155 i 170). 

34 

Crear una certificació 
per botigues 
especialitzades en 
productes ecològics 

Desenvolupar un certificat de botiga especialitzada ecològica, més enllà de 
l’actual certificat basat en el producte. Certificar com a Bio a aquelles 
botigues que venen més d’un 80% de la seva facturació d’alimentació en 
productes certificats bio. 

38 

Reducció cost registre Els costos econòmics de registrar un producte fitosanitari destinat a 
l'agricultura ecològica son els mateixos que per registrar-lo en 
convencional, mentre que el retorn de les despeses que tenen les empreses 
que registren un producte en ECO, és inferior que en els productes 
convencionals per que hi ha menys superfície i menys quota de mercat. 

52 

Manteniment del 
sistema de certificació 
pública 

Manteniment del sistema de certificació pública per reafirmar el model de 
certificació de la producció ecològica a Catalunya i que es basa en el control 
democràtic i en el dret públic. 

72 

Adaptació llei 
arrendaments rústics 

Caldria adaptar la llei d’arrendaments rústics a les necessitats del sector 
ecològic, atès que tota la inversió que l’arrendatari realitza per convertir 
unes terres convencionals a ecològiques, tenen uns períodes d’amortització 
superiors als 7 anys que marca la llei i això suposa un fre a l’expansió de la 
pagesia ecològica i d’incorporar canvis en les explotacions que incrementin 
la sostenibilitat. 

79 

Legislació per lluitar 
contra l'abandonament 
de terres 

Lluitar contra l'abandonament de terres mitjançant legislació adequada 
(com per exemple a través del dret de tanteig, la regulació del preu del sòl 
agrària, etc.) 
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Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

107 

No permetre cap 
alliberament en el medi 
de nous OMG sense 
protocols de detecció 

No permetre cap alliberament en el medi de nous OMG sense protocols de 
detecció. Assegurar que la producció ecològica es manté lliure d’organismes 
modificats genèticament, inclosos els nous OMG basats en tècniques 
d’edició genètica (CRISPR/cas9). El consumidor de productes ecològics no 
vol OMG, per tant no es pot permetre l’alliberació en el medi de cap OMG 
o nou OMG sense que hi hagi establerts protocols de detecció que assegurin 
poder detectar contaminacions accidentals d’aquests nous OMG en la 
producció ecològica, ja que, ans al contrari no es podrà dir que el sector eco 
està lliure de OMG, tal i com marca la normativa i volen les persones 
consumidores. 

108 

Regulació que estableixi 
responsabilitat i 
compensacions 
econòmiques en cas de 
contaminacions 

Caldria establir una regulació que estableixi una responsabilitat clara i 
compensacions econòmiques en cas de contaminacions accidentals (per 
fitosanitaris, OGM, etc.) i que es pugui tramitar per la via administrativa. 
L’impacte econòmic de les contaminacions accidentals no ha de recaure 
sobre l’operador eco. 

109 

Protecció de la 
producció ecològica de 
blat de moro davant de 
les contaminacions per 
blat de moro transgènic 

Buscar mecanismes per protegir la producció ecològica de blat de moro 
davant de les contaminació per blat de moro transgènic i aconseguir que no 
sigui el productor/a en ecològic que hagi de pagar de la seva butxaca si es 
dona una retirada dels seus lots. Les produccions de blat de moro ecològic 
estan compromeses pel perill per contaminació per deriva de blat de moro 
transgènic. Quan aquesta contaminació es dona, la producció s’ha de 
vendre pel canal convencional. Aquesta situació cohibeix a productors i 
productores a l’hora de fer aquest cultiu. La conseqüència és que cal 
importar blat de moro ecològic de fora de Catalunya. 

111 

Llei d'artesania 
alimentària 

Crear una llei d’artesania alimentaria (microempreses alimentaries molt 
més senzilla i àgil que la general). quan depassin un llindar determinat de 
volum passarien a normativa general. 

115 

Més taules sectorials, 
incloent-hi comerç i 
consum 

Impulsar més les taules sectorials, incloent-hi els comerciants i consumidors 
organitzats (Sectorial de la Federació de Cooperatives de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya, SCCL), ASOBIO, i Gremi de Restauració... 

120 

Explotacions/indústries 
exclusivament 
ecològiques 

Que les explotacions/indústries siguin exclusivament ecològiques, evitant 
empreses de metodologies mixtes. Per evitar competències deslleials i per 
incrementar la confiança dels consumidors. 

124 
Certificat Ecolocal Promocionar, divulgar i exigir en les licitacions públiques l’existència del nou 

certificat Ecolocal en restauració col·lectiva. 

151 

Adaptació de la 
normativa de la DOP 
arròs a la realitat de la 
producció ecològica 

Flexibilitzar que en la DOP d'arròs el distribuïdor tingui més facilitats per 
comercialitzar el producte final. 

154 

Adaptació de la 
normativa de la SS a la 
realitat de la producció 
ecològica 

Proposar a qui correspongui l'adequació del regim de cotitzacions de la 
seguretat Social a les especificitats que té el sector ecològic per evitar que 
en surti penalitzat. 

155 

Adaptació de la 
normativa d'higiene 
RD1086/2020 

Desplegar el RD 1086/2020 de flexibilització de les normes d’higiene per a 
l’elaboració d’aliments d’origen animal i facilitar els tràmits burocràtics i de 
comunicació a les autoritats competents, especialment en el cas de les 
finques familiars agràries de mida petita i mitjana. 
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PRODUCCIÓ 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

78 

Recuperació polígons en 
desús per instal·lacions 
aqüícoles 

Fomentar la recuperació de polígons industrials en desús per a instal·lacions 
aqüícoles sostenibles (producció de micro i macroalgues, instal·lacions 
aqüícoles utilitzant els RAS) 

92 

Foment de l'aqüicultura Fomentar l'aqüicultura i la dinamització d'aquest sector en el territori 
(estimulant la creació d'instal·lacions de micro i macro algues, la producció 
de mol·luscs bivalves, l'aquapònia, el cultiu de peixos i vegetals 
conjuntament) com a mètode de lluita contra el canvi climàtic (carboni 
blau), aprofitant els ajuts europeus (FEMPA).  

131 

Anàlisi del sector i relleu 
generacional 

Promoure mesures que afavorissin a la transmissibilitat de les finques vers 
productors ecològics i nous productors ecològics i, fins i tot, fomentar la 
conversió de finques convencionals a ecològiques d’aquella pagesia propera 
a la jubilació i lligar aquest suport a la transmissibilitat d’aquestes finques. 
Per poder establir aquestes mesures, s'hauria de disposar de la piràmide 
d'edat en el sector primari ecològic, per tal de poder fer un bon anàlisi. 

145 
Promoure el material 
vegetal ecològic 

Promoure i facilitar la producció i intercanvi i el comerç del material vegetal 
ecològic. 

148 

Acompanyament a 
ramaders de boví 
d'engreix 

El Reglament UE 848/2018 ha suprimit l’excepció que hi havia i per la qual 
es permetia acabar la fase final de l’engreix de vedells en edificis (veure 
article 46 del Reglament UE 889/2008). Per tant, caldria ajudar a les 
explotacions ramaderes ecològiques de muntanya que tinguin problemes 
per complir la nova normativa de PAE (i que ha entrat en aplicació aquest 
2022) a adequar-se a la normativa. 

169 

Convenis amb plantes 
de compostatge 

Promoure l'establiment de convenis amb les plantes de compostatge per 
derivar a les explotacions, amb una revisió acurada dels metalls pesats i 
altres limitants 

 
 

TRANSVERSALS 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

181 

Revisar altres plans i 
estratègies 

Revisar altres plans i estratègies públiques actives per fer un treball de 
buidatge de les mesures i actuacions relacionades amb la producció agrària 
ecològica, com per exemple de l'Agenda Rural de Catalunya, del Pla 
Estratègic de l'Alimentació de Catalunya, del Congrés Ambiental, de l'OGP 
amb el compromís de debats territorials per temes que afecten al 
territori,...i integrar-les en el Pla d'Acció per al desenvolupament de la 
producció ecològica. 

182 

Implicar tota la 
Generalitat en el Pla 
d'acció PAE 

Que aquest nou Pla sigui considerat un Pla de tot el govern de la Generalitat 
de Catalunya i no només del Departament d’Acció Climàtica i que es doti 
amb un pressupost específic interdepartamental, és a dir procedent dels 
diferents Departaments de la Generalitat i no només amb els recursos del 
Departament d’Acció Climàtica. 

 


