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PROPOSTES RESULTAT DEL PROCÉS PARTICIPATIU (A DEBAT A LES TAULES) 
 
 

ESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR (TAULA 1) 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

66 

Creació o consolidació figura que 
posi en comú totes les actuacions i 
novetats 

Creació d’una figura/entitat/associació…que coordini/conegui 
totes les actuacions/novetats que s’estan fent al territori per 
posar-les en comú. Intercanvi de coneixement. Si ja existeix 
aquesta figura, s'hauria de potenciar 

84 

Espais de trobada comunitat 
científica, productors i 
administració 

Creació d'espais de trobada entre la comunitat científica, 
productors, consumidors i administració per desenvolupar 
temes d'interès sectorial. 

86 

Debat conjunt per detectar 
necessitats i prioritzar les 
necessitats de recerca 

Organitzar un debat conjunt amb tots els sectors productius per 
detectar necessitats i prioritzar les necessitats de recerca. 
Acompanyar-ho de programes estructurats a llarg termini que 
donin resposta a aquestes demandes. Calen equips 
multidisciplinaris.  

112 

Grups de treball sectorial (Espai de treball-Anàlisis) Constitució de grups de treball per 
sectors amb representants d'aquests sectors que de forma 
continuada desenvolupin un pla de treball orientat a identificar 
i resoldre mancances. 

158 

Organisme de coordinació entre els 
diferents agents relacionats amb la 
I+D en producció agrària ecològica 

Creació d’un organisme que permeti augmentar la cogestió, 
relació i coordinació entre els diferents agents relacionats amb 
la investigació i la recerca en producció agrària ecològica. 
Diferents organismes catalans tenen equips que treballen en 
recerca en producció agrària ecològica i agroecologia. La creació 
d’un organisme dedicat a aquest tema permetria coordinar 
aquestes recerques, traspassar coneixement entre elles i 
optimitzar la seva feina. No comportaria necessàriament la 
creació d'un centre amb equip de recerca propi, podria ser 
exclusivament un punt de trobada i coordinació. A més, des 
d’aquest organisme nou es podrien cercar fórmules de 
transferència cap als diferents agents, buscant les maneres més 
efectives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTES resultant del procés participatiu – DOCUMENT I 
II Congrés Català de PAE. Vic, 19 de maig de 2022 

 

 
 
 

ESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR (TAULA 2) 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

18 

Evitar malbaratament 
dels aliments ecològics 

Crear eines per evitar el malbaratament dels productes ecològics, el tipus 
banc dels aliments, actuació de la Fundació Espigoladors o de aplicacions 
com To good to go 

81 

Incentius econòmics per 
a les àrees GIP 

Incentivar econòmicament amb un estímul que acompanyi un sector o un 
àrea geogràfica concreta a crear una gran taca d’explotacions ECO. 
Aquestes àrees s’haurien de primar pel seu nivell de biodiversitat i per la 
seva fragilitat. Aquesta mesura no pot ser impositiva, ha de ser una cosa 
voluntària. 

104 

Entitats de custòdia 
agrària en el sistema 
d'assessorament 

Reforçar el paper de les entitats de custòdia agrària en el sistema 
d’assessorament agrari, per tal que aquestes acompanyin a la pagesia en la 
consecució dels objectius ambientals. 

127 

Consorci de productors 
per autoabastiment 

Promoure la creació d'un consorci de productors amb l'objectiu d'abastir-se 
de productes i matèries primeres (pinso ecològic, etc.). 

 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR (TAULA 3) 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

45 
Plans territorials 
d’estímul empresarial 
ecològic 

Impulsar actuacions regionals per estimular l'activitat empresarial 
d'operadors ecològics. 

116 

Entitats de segon grau Promoure la generació d'entitats de segon grau (cooperatives o empreses 
logístiques), que mantinguin al productor implicat en la cadena fins a la 
comercialització al consumidor final per que li repercuteixi el valor afegit del 
producte. 

121 
Parades d'aliments 
ecològics en mercats de 
pagès 

Fomentar parades d’aliments ecològics en mercats de pagès. 

125 

Instal·lacions per 
facilitar l'elaboració 

Facilitar la creació d’escorxadors ambulants, obradors col·lectius i vivers 
d’empreses per facilitar que els productors elaborin el seu producte. 
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COMERÇ I CONSUM (TAULA 4) 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

119 Ajuts comerços 
especialitzats 2 

Facilitar eines de recolzament als punts de venda petits (fiscals, 
informàtiques, formatives…), per tal de poder fer front a la gran distribució 

 
 
 
 
 
 

PAS (TAULA 5) 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

10 

Substitució del terme 
sostenibilitat del PAS 
per un altre terme 

Hi ha una gran confusió volguda en la comercialització agroalimentària on 
termes com sostenible, natural, certificació controlada, etc. emmascaren 
els atributs positius que tenen els aliments certificats com a ecològics, fet 
que en devalua el seu concepte i genera dubtes a les persones 
consumidores, i que a sobre tenen un preu de venda inferior al del producte 
ecològic, creant un marc de competència deslleial al que cal posar-hi fi. Com 
a clar exemple, tenim la proposta de Producció Agrícola Sostenible (PAS) 
que està endegant el Departament d’Acció Climàtica i on pretén incloure-hi 
la producció ecològica. Tot i que no disposem de cap document oficial 
explicatiu de la PAS (excepte una presentació en power point), entenem que 
barrejar-la amb la producció ecològica generarà més confusió al 
consumidor, pel que es proposa substituir sostenible per un altre terme. 

11 
Excloure la producció 
ecològica del PAS. 

Excloure la producció ecològica del PAS. 

12 

En comptes de PAS: 
Producció Ecològica 
Sostenible 

Incloure la certificació en producció agrària ecològica com a requeriment 
imprescindible per a obtenir el que s’ha anomenat certificat de Producció 
Agrària Sostenible i canviar aquest nom per a Producció Ecològica 
Sostenible. 

13 

Que la PAS no sigui un 
model de certificació de 
producte 

En cas que el DACC tiri endavant el projecte de PAS, que es tracti d'un 
sistema de recomanacions de producció però que no adopti format de 
logotip per marcar els productes en el mercat. 

33 

No desenvolupar el 
decret de la PAS fins que 
no hi hagi acord amb el 
sector 

No desenvolupar el decret de producció sostenible o, com a mínim, ha de 
tenir l’acord exprés del sector ecològic (productors i comerç especialitzat). 
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SEGELL ECOCAT (TAULA 6) 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

30 

Logo Ecològic Català Creació d'un logo de segon nivell que puguin tenir els productors ecològics 
catalans que vulguin donar a conèixer el compliment de certes condicions 
afegides a les que imposa la normativa de producció ecològica europea, 
com ara garantir l'origen local o altres característiques afegides. 

123 

Semàfor Posar un sistema de semàfor (per exemple estil electrodomèstics) en la 
certificació CCPAE actual. D'aquesta manera, no es crearà confusió amb 
l'etiquetatge. 

138 
Norma de restauració 
ecològica 

Creació d'una norma de certificació específica per a la restauració ecològica 

156 

Grup de treball per a la 
creació d'un segell 
ecològic català  

Crear un grup de treball (amb tècnics i que inclogui investigadors i 
productors) per treballar la creació d'un segell de producció ecològica i 
local. 

159 

Logo Ecològic Català Creació d'un segell o logo eco català, en el que es puguin incloure aspectes 
de proximitat, mediambientals, socials, d'energia i aigua, etc.  

162 

Segell ECO pagesia 
familiar 

Creació del segell ECO pagesia familiar, per diferenciar-se dels grans 
productors, que estan accedint als canals de venda dels petits productors i 
estan baixant preus. 

166 
Unificació PAS, CCPAE i 
segell proximitat 

Unificar PAS, CCPAE i segell proximitat: Incorporar objectius/aspectes 
socials a la certificació ecològica. 

 
 

ACCÉS A LA TERRA (TAULA 7) 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

73 

Banc de terres Prioritzar l’accés als bancs de terres per a aquelles iniciatives que tinguin 
prevista la producció agrària ecològica i siguin projectes amb major 
impacte social i ambiental. Algunes de les persones formades en escoles 
agràries no provenen de família de pagès i l’accés a la terra és un dels seus 
esculls principals. Tenint en compte que en la majoria d’aquests casos 
s’aposta per a la producció agrària ecològica, és raonable que els bancs de 
terres prioritzin aquests projectes davant d’altres projectes de producció 
convencional. Alhora es fomenta l’augment de la superfície certificada. 

74 

Borsa pública de terres 
+ espai test 

Creació d’una borsa pública de terres, acompanyada d’espai test i assegurar 
l'accés a la terra (i a l’habitatge!) entre propietaris i pagesos. 

75 
Penalització 
l'abandonament de 
terres 

Eines de penalització per evitar l'abandonament de terres. 

76 
Posada en 
funcionament de terres 
abandonades 

Incentivar econòmicament i tècnicament la posada en funcionament de 
terres abandonades. 



PROPOSTES resultant del procés participatiu – DOCUMENT I 
II Congrés Català de PAE. Vic, 19 de maig de 2022 

 

ASSESSORAMENT (TAULA 8) 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

48 

Ampliació dedicació i 
funcions de les persones 
dinamitzadores del 
DACC 

Més dedicació dels dinamitzadors PAE del DACC per exercir més funcions 
d’assessoraments de més funcions p.ex comercialització, logística, més 
informació als operadors. Aprofitar més la figura de les persones 
dinamitzadores. + Hores de dedicació. 

49 
Plataforma 
d'assessorament tècnic 

Crear una plataforma d’assessorament tècnic. 

132 

Canals d'informació i 
contacte amb persones 
expertes 

Establir canals que facilitin accés a la informació i contacte amb persones 
expertes, ja sigui de manera virtual o trobades presencials 

143 
Potenciar 
l'assessorament i la 
figura de l'assessor 

Potenciar l'assessorament i la figura de l'assessor tècnic deslligat dels 
interessos comercials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓ (TAULA 9) 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

25 

Formació de formadors Formar especialistes en matèria de producció ecològica i sistemes 
alimentaris que actuïn de formadors en aquest temes en els centres 
educatius. 

47 
Espai test Creació d’espais test per facilitar la incorporació de nous operadors 

96 

Formació en PE des de 
primària fins a la 
Universitat 

Implementar transversalment la formació específica en producció ecològica 
(des de la producció, passant per la transformació i fins la comercialització) 
a tots els estaments, des de primària fins als estudis universitaris.  
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RECERCA (TAULA 10) 
 

Núm. 
proposta 

Títol proposta Proposta 

58 Cofinançament per a la 
recerca aplicada de la 
producció ecològica 

Es proposa un cofinançament destinat a recerca aplicada (I+D) per 
producció ecològica d’arròs, on la Generalitat posi 1€ per cada 1€ que 
destini el sector. Per exemple tal com proposa el sector de l'arròs de manera 
que es destinaria a obrir línies estratègiques del maneig del cultiu ecològic 
de l’arròs, que podria desenvolupar tant centres de recerca públics com 
privats. 

59 Ampliació terminis 
finançament dels 
projectes d'ajut de 
recerca 

Ampliar els terminis de finançament dels projectes de l'ajut de recerca 
aplicada en producció ecològica (que permetrà obtenir resultats més 
contrastats). 

60 Petits centres de recerca 
propers als productors 

Establir petits centres de recerca i intercanvi de coneixements centrats en 
producció eco, que siguin petits i propers als productors, per exemple a les 
Escoles Agràries. 

62 Adaptació criteris 
administratius dels 
ajuts a la recerca als 
diferents cicles dels 
cultius 

Ajuts de recerca aplicada. Adaptar els criteris administratius als diferents 
cicles dels cultius. P.ex. Hi ha uns terminis per lliurar els informes finals que 
penalitzen els cultius d'estiu. 

82 Creació centre de 
recerca especialitzat en 
producció ecològica 

Creació d'un centre de recerca especialitzat en producció ecològica on tots 
els centres que ja estan fent recerca en aquest àmbit puguin treballar en 
xarxa i compartir coneixements i avenços.  

85 Operadors amb poder 
de decisió en 
l'assignació de recursos 
per a la recerca 

Que els operadors tinguin poder d'influència en l’assignació de recursos a 
l'hora de realitzar Investigació. 

89 Convenis entre centres 
de recerca i finques 
pilot, amb 
compensacions 

Promoure convenis a llarg termini (tipus 10 anys) entre centres  de recerca 
i  finques/granges pilot, on ja s’hi estableixin les compensacions perquè la 
pagesia no hagi d’assumir el risc. Aquesta experimentació en finques hauria 
de comptar amb la pagesia per participar en l'execució però també en el 
disseny dels experiments. 

 

 


