
Ciu
Convergència i Unió, no ha respost a la nostra enquesta. No obstant al seu programa electoral parlen 
d'agricultura, sostenibilitat i consum, temes claus de l'enquesta de Som lo que Sembrem.
Al seu programa electoral no es mencionen els OGM i només es menciona la biotecnologia en 
l'àmbit de la recerca i la idústria tot i que es pot interpretar que es refereixen al camp de la salut ja 
que no especifíquen que estan pensant en l'aplicació de la biotecnologia en l'agroindústria. Tenint en 
compte el posicionament de CiU durant el debat a la totalitat de la Iniciativa Legislativa Popular de 
Som lo que Sembrem, es pot considerar que CiU no està d'acord en prohibir els conreus de OGM. 
Pel que fa a l'etiquetatge, CiU vetllarà pel compliment de la normativa de consum i per tant és 
d'esperar que s'enfortiran els febles controls actuals sobre l'etiquetatge; proposen també que donaran 
resposta a les noves incidències que puguin aparèixer. Pel que fa als contaminants que poden afectar 
a la salut, CiU proposa per a defensar la producció local exigir els mateixos requisits de seguretat, 
mediambientals, benestar animal i de normatives laborals per als productes importats; a efectes 
pràctics potser això significaria aturar la importació de la soia transgènica provinent d'Amèrica 
Llatina que està produïda amb un elevat impacte social i ambiental. La protecció del sol agrícola no 
està explicitada al seu programa tot i que es podria entendre que queda supeditada a la seva defensa 
de les infraestructures -Quart cinturó, ...-. En relació a l'agricultura ecològica, CiU en fa esment 
proposant consolidar la seva situació, fan entendre doncs que no es vol fer avançar el model 
agrícola català cap a aquest model més sostenible tot i que en un altre apartat del seu programa 
rebutgen les activitats que afecten negativament al medi ambient. No obstant CiU proposa legislar 
per a facilitar l'activitat de indústries agroalimentàries petites que treballen amb poc volum incloent 
aquí pagesos i ramaders. CiU proposa també fer que l'activitat agrícola augmenti les seves 
exportacions, haurà en aquest cas de tenir en compte que els OGM no només perjudiquen el consum 
de productes locals sinó que poden dificultar l'exportació de productes a d'altres regions europees 
amb més sensibilitat sobre els OGM. Finalment CiU proposa un augment quantificat de 
l'aqüicultura fet que pot fer preocupar tant perquè no concreta d'altres activitats més sostenibles com 
perquè pot augmentar la importació de pinsos amb OGM.

Extracte del programa electoral de CiU que permet respondre l'enquesta de Som lo que Sembrem.

2.2.4. AGRICULTURA I RAMADERIA 
Des de Convergència i Unió considerem el sector agrari (agricultura, ramaderia, silvicultura i 
activitats annexes) un sector estratègic per al futur del nostre país i com a tal ha de ser tractat pel 
Govern de Catalunya. No és tan sols un sector econòmic més, perquè, malgrat que aporta el 2% del 
PIB català i que ocupa amb prou feines el 5% de la població, afecta més de les tres quartes parts del 
territori català, xifres que li confereixen una gran importància pel que fa a l’equilibri territorial, el 
manteniment i la millora del medi natural i l’equilibri ecològic. Els pagesos i ramaders, en aquest 
sentit, són els primers i els principals agents de conservació i protecció del medi que tenim a 
Catalunya. Configura, a més, una manera d’entendre el país. A més, si tenim en compte l’aportació 
de la indústria agroalimentària al PIB català, aquesta supera el 12%. 
548. Reforçarem el caràcter més productiu i competitiu de les activitats agràries i potenciarem els 
mercats agroalimentaris de proximitat. 
549. Portarem a terme un Pla de desburocratització i simplificació de la gestió de l’administració 
agrària, així com la incorporació progressiva de serveis i tràmits en línia. De manera concreta: 
Entre d’altres mesures: 
550. Aplicarem un sistema telemàtic de gestió de documents que eviti tornar a presentar els 
documents que l’administració ja té. 
551. Crearem un sistema informatitzat per obtenir guies sanitàries de transport de bestiar per a tot el 
territori de Catalunya. 
552. Simplificarem els tràmits que han de fer les indústries agroalimentàries per iniciar l’activitat o 



per fer-hi ampliacions o millores. 
553. Establirem mesures d’acompanyament per a la implantació de les polítiques ambientals en 
l’agroindústria per pal·liar el sobrecost que l’aplicació d’aquests requeriments suposa per a les 
empreses i per als productors agraris. En aquest sentit, s’introduirà un règim simplificat per a 
legalització ambiental d’instal·lacions de petita dimensió o situades en municipis rurals. 
554. L’administració agrària catalana establirà processos de diàleg i consulta permanent i fluïda 
amb el sector productiu i la indústria agroalimentària. 
555. Potenciarem la delegació de l’administració agrària catalana davant les institucions de la Unió 
Europea per defensar i posicionar el sector agrari català en la definició de les polítiques 
comunitàries que afectin el sector agrícola. 
556. El Govern de la Generalitat, d’acord amb les seves competències, augmentarà les accions per 
assegurar la justícia i l’equitat en el comerç agroalimentari per garantir el compliment de les normes 
que regulen el mercat, la competència i la fixació dels preus en les diferents parts de la cadena 
alimentària. En aquest sentit, es redefinirà el funcionament de llotges i mercats per tal que els preus 
fixats tinguin la consideració de mínims i per garantir que el sistema de fixació de preus es 
determini en funció de criteris objectius. 
557. Treballarem per formular un Pla d’assegurances integrals agràries basat en els rendiments 
esperats davant les fluctuacions i els riscos del mercat propiciats per situacions climàtiques. 
558. Crearem una assegurança integral per a les explotacions ramaderes. 
559. Eliminarem el cèntim sanitari en el preu del gasoil per a usos agrícoles. 
560. Crearem una legislació adequada a les petites indústries agroalimentàries per promoure 
l’elaboració i la venda de producció pròpia en petits volums als pagesos i ramaders que ho vulguin. 
561. Farem campanyes per promoure la producció agrària catalana i per fomentar-ne el consum. De 
manera prioritària, es consolidaran com a marques comercials de qualitat les denominacions 
d’origen i les indicacions geogràfiques protegides. 
562. Augmentarem les accions de promoció de les produccions agroalimentàries catalanes a 
l’exterior, així com de foment de la internacionalització en el sector agroalimentari, amb l’objectiu 
d’augmentar en un 20% les exportacions. 
563. Exigirem que qualsevol producte agroalimentari que s’importi a Catalunya compleixi les 
mateixes exigències i requisits de seguretat alimentària, mediambientals, de benestar animal, 
sanitaris, de salut pública i de normatives laborals, que els produïts a la Unió Europea. En aquest 
sentit, reforçarem els sistemes d’inspecció i control. 
564. Implantarem sistemes de traçabilitat de la producció agrària i ramadera catalana per tal que, en 
tot moment, els consumidors puguin conèixer l’origen, l’explotació i l’escorxador del producte, per 
tal de donar la màxima confiança als consumidors i reduir la competència il·lícita envers els 
productes catalans. 
565. Portarem a terme el Pla estratègic de foment del cooperativisme agrari de Catalunya, de 
manera conjunta amb el sector, i en consonància amb els nous plantejaments per impulsar la 
indústria agroalimentària, destinats preferentment a la modernització i la concentració de 
cooperatives. Aquest pla ha de garantir la pervivència de les seccions de crèdit de les cooperatives i 
ha de determinar les bases d’una nova llei de cooperatives adaptada a la seva realitat actual. 
566. Constituirem una organització interprofessional agrària per a cada sector agrícola i ramader de 
Catalunya. En aquesta organització s’hi incorporaran totes les parts que integren la cadena de 
producció i distribució, i els acords que es prenguin, inclosos els preus de referència, seran de 
compliment obligat. 
567. Elaborarem un Pla d’incorporació de 1.500 joves al sector agrari, ramader i pesquer que 
inclogui la creació d’un fons de bonificació d’interessos per a les noves inversions; la simplificació 
dels tràmits existents per constituir una nova explotació; la posada en marxa de programes 
d’intercanvi entre joves agricultors i ramaders; més facilitats per traspassar explotacions, i 
mecanismes que permetin la compatibilització del treball en l’explotació agrària amb la feina en una 
altra empresa fora de l’explotació. 
568. Donarem suport públic als plans privats de creació de pensions complementàries per a la 



jubilació agrària. 
569. Posarem en marxa el Pla de formació dels professionals agraris per compte propi a Catalunya i 
es facilitarà l’obtenció de titulacions acadèmiques de formació professional, així com la formació 
als joves per incentivar una diversificació de l’economia rural que doni resposta a la creixent 
demanda turística i de serveis mediambientals. 
570. Portarem a terme una política de regadius forta a Catalunya, com a motor de desenvolupament 
rural i de reequilibri territorial, que també prevegi la millora en l’eficiència de l’ús de l’aigua per als 
sistemes que han quedat obsolets i antiquats. 
571. Per aquest motiu, des del Govern de la Generalitat, de cara a les infraestructures que s’estan 
impulsant a hores d’ara per part del Govern de Catalunya, es plantejaran les mesures necessàries per 
tal de fer possible que els costos de les inversions en nous regadius i en la modernització dels 
existents i els relacionats amb el consum de l’aigua siguin assumibles amb l’evolució de la renda 
agrària. 
572. Revisarem, en la mesura que sigui possible, el mapa ZEPA per tal d’adequar-lo a la realitat i a 
les necessitats de creixement de cada municipi i de construcció d’infraestructures. 
573. Consolidarem els sistemes de producció respectuosos amb el medi ambient, com la producció 
agrària i ramadera ecològica i la producció integrada, i en facilitarem el desenvolupament 
empresarial. 
574. Buscarem noves sortides per als productors agraris, per contribuir al desenvolupament de fonts 
renovables d’energia, de biocarburants i de la capacitat de transformació i formes innovadores 
d’utilitzar-les, tot valoritzant els subproductes resultants de l’exercici de l’activitat agrària (purins i 
biomassa). 
575. Impulsarem, de manera conjunta amb els propietaris privats, una política forestal comuna, tot 
introduint la figura de l’assegurança i garantint que la major part de la massa forestal de Catalunya 
estigui certificada sota el model de gestió sostenible. 
576. Aprovarem el Pla general de política forestal 2011-2016, que inclourà compromisos financers 
concrets d’ajuts a polítiques forestals ja que és essencial aprofitar el potencial dels nostres boscos 
com a complement ideal per mantenir un sector de producció primària. 
577. Actualitzarem la regulació de les activitats cinegètiques i de la pesca continental per promoure 
l’aprofitament dels recursos naturals renovables i la dignificació de l’activitat com a gestora de la 
fauna del territori. 
578. Adscriurem les activitats relacionades amb la caça i la pesca al Departament competent en 
matèria de política agrària. 
2.2.5. PESCA 
El sector pesquer català presenta unes particularitats molt diferenciades de la pesca majoritària a 
Europa. És una pesca de litoral, a la Mediterrània, un mar en risc de sobreexplotació, un sector 
dominat per la petita empresa moltes vegades de caràcter familiar. Tal com succeeix amb 
l’agricultura, la pesca és un sector molt regulat des de la Unió Europea i l’Estat. En aquest camp les 
nostres propostes són: 
579. Eliminarem el cèntim sanitari en el preu del gasoil per a usos pesquers. 
580. La política pesquera s’orientarà cap a un model de gestió integrada zona per zona que tingui en 
compte la situació dels caladors, les possibilitats que tenen i les espècies que s’hi troben, i la 
potència i l’esforç pesquer a cada zona. 
581. Augmentarem el nombre de zones de Catalunya que poden ser designades zona d’interès 
pesquer d’acord amb la normativa comunitària que permet acollir-s’hi (zones que compleixin els 
requisits de baix índex de població, de sector pesquer en declivi o bé petits municipis pesquers). 
582. Declararem l’aqüicultura sector estratègic de desenvolupament preferent per tal que pugui ser 
centre de polítiques específiques com ara de formació, titulacions, llicencies, polítiques comercials, 
etc., i per augmentar-ne en un 25% les instal·lacions. 
583. Introduirem la traçabilitat dels productes en els ports catalans principals i en el conjunt de la 
indústria del peix. 
584. Crearem la marca PEIXCAT per a la comercialització dels productes agropecuaris dels ports 



catalans principals. 
585. Crearem el Consell Assessor de la Pesca, com a punt de trobada entre el sector i 
l’administració. 
586. Augmentarem els ajuts compensatoris durant les parades estacionals biològiques per a la pesca 
marítima destinades a conservar i protegir els recursos pesquers de la Mediterrània, i els farem 
compatibles amb la realització d’activitats turístiques durant el període de veda. 
587. Es prestarà una atenció especial a la flota artesanal, tot propiciant-ne la modernització i 
vertebració. 
588. Estimularem, a través de les confraries de pescadors, l’agrupació de les diferents pesqueries en 
associacions i cooperatives a l’efecte d’aconseguir la màxima implicació dels professionals en 
l’explotació sostenible del sector. 
589. Regularem els horaris i jornades de treball, així com les captures i altres circumstàncies. 
590. Facilitarem la modernització de la flota pesquera i les condicions de treball a bord de la barca. 
591. Possibilitarem la diversificació de la renda amb activitats complementàries relacionades amb el 
turisme, les activitats marítimes recreatives i les tradicions de la cultura marinera. 
592. Farem les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per tal que es traspassin a la 
Generalitat de Catalunya les Capitanies Marítimes, màximes autoritats portuàries. 
593. Reclamarem al Govern de l’Estat el traspàs dels organismes de recerca marítima que té 
l’administració central a Catalunya, com ara l’Institut Espanyol d’Oceanografia, l’Institut de 
Ciències del Mar de Barcelona i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes. 
6. SOSTENIBILITAT 
Catalunya està en bones condicions per trobar un equilibri just entre desenvolupament i 
sostenibilitat i fer-ho des d’una visió triple: present, futura i universal. És a dir, les generacions 
actuals tenen dret a gaudir del territori que els ha estat llegat; tenen el deure de preservar-lo per a les 
generacions futures, i tenen també l’obligació moral de contribuir a la sostenibilitat de tot el planeta. 
Des de Convergència i Unió hem volgut situar dins l’apartat de sostenibilitat les propostes en 
infraestructures i mobilitat, respecte a l’equilibri territorial, sobre habitatge, amb relació al canvi 
climàtic i a la biodiversitat, sobre energia, sobre aigua i sobre residus. 
Defensem que les polítiques en aquests àmbits s’han de fer amb l’objectiu de trobar l’equilibri 
necessari entre desenvolupament i sostenibilitat, amb l’objectiu de sumar sempre. Ni dividir ni 
separar. 
Des de Convergència i Unió estem compromesos amb la sostenibilitat del fer, la sostenibilitat de fer 
coses, no d’aturar-les ni prohibir-les. Som els del “no al no” i els del “sí al canvi”. Diem “no” a tot 
el que afecta negativament el medi ambient i al desequilibri territorial, i diem “sí” a tot allò que fa 
que les persones tinguin més oportunitats i visquin en millors condicions. 
Volem aplicar el principi de racionalitat en la utilització dels recursos naturals, en la planificació, en 
la tramitació administrativa, en l’ús del sòl, en l’ocupació del territori, en la inversió i en un 
aprofitament eficient de les infraestructures existents i de les que cal fer. 
La sostenibilitat és una forma de relació entre les societats i el seu entorn natural. Un concepte 
complex amb dimensió econòmica, social, territorial i ecològica. El seu caràcter transversal fa que 
hagi d’estar present en tota acció política. Per aquest motiu cal parlar de les infraestructures, de la 
mobilitat, de l’equilibri territorial, del medi ambient i el canvi climàtic, de l’energia, de l’habitatge, 
de la mobilitat i les seves infraestructures, en termes de sostenibilitat en l’aplicació de recursos i 
d’aplicació de polítiques que cobreixin les necessitats dels ciutadans per desenvolupar-se 
socialment; les necessitats de l’economia per esdevenir competitiva, i que componguin un model 
equilibrat territorialment i viable mediambientalment. 
1.7. GARANTIES PER AL CONSUMIDOR 
A Convergència i Unió entenem el consum com una part important de la societat del benestar. En 
una societat moderna i avançada hi ha d’haver una relació equilibrada, segura, eficient, confortable i 
autoregulada entre la ciutadania i l’agent econòmic que presta un servei o proporciona un producte. 
Volem convertir el consum en l’eina més efectiva d’harmonització de les relacions entre els agents 
econòmics i els ciutadans i les ciutadanes. 



Els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen dret a una feina ben feta, a tenir una formació i 
una informació adequada, a la reparació de danys, al respecte a la voluntat individual, a l’equitat, a 
l’equilibri entre les parts, a uns mecanismes de reclamació senzills i efectius, a la representació, a la 
consulta i a la participació. En definitiva, tenen dret a dur a terme l’acte de consumir sota el principi 
de lliure elecció. 
350. El Govern de Catalunya, a través dels seus organismes competents, vetllarà pel compliment 
efectiu dels drets continguts en la normativa de consum (seguretat dels productes, informació 
contractual, etiquetatge, garanties, política lingüística, etc.) i donarà resposta a les noves incidències 
que puguin aparèixer. 
351. Introduirem els deures de les persones consumidores per avançar en el concepte de relació 
equilibrada de consum, tot aplicant el principi de la bona fe i de responsabilitat individual i 
col·lectiva. 
352. Vetllarem per la seguretat física de les persones i controlarem que en el mercat no hi hagi cap 
producte que pugui comportar risc per a la salut, evitant-lo l’entrada, si és possible, i si no ho és, 
retirant-lo immediatament. 
353. Els col·lectius de consumidors amb necessitats específiques seran prioritaris en l’aplicació de 
les nostres polítiques de consum. 
354. Implantarem sistemes de traçabilitat de la producció agrària i ramadera catalana per tal que, en 
tot moment, els consumidors puguin conèixer l’origen, l’explotació i l’escorxador del producte, per 
donar la màxima confiança als consumidors i reduir la competència il·lícita amb els productes 
catalans. 
355. Continuarem treballant perquè les normes d’etiquetatge millorin dia a dia la seguretat dels 
productes que es produeixen i es consumeixen a Catalunya. Serem especialment rígids amb els 
productes d’alimentació i els productes procedents de tercers països i especialment sensibles a la 
protecció dels infants i dels col·lectius amb necessitats específiques, com ara els que pateixen 
intoleràncies, els afectats pels al·lèrgens i els que necessiten informació sensible per al seu benestar. 
356. Posarem una atenció especial a les pràctiques d’atenció ciutadana de les operadores de 
telefonia mòbil i accés a Internet. 
357. Treballarem per a l’eliminació de la lletra petita dels contractes dels consumidors amb el 
sistema bancari i les asseguradores. 
358. Afavorirem la màxima incorporació de les organitzacions de consumidors en la resolució de 
conflictes. 
359. Promocionarem que les empreses entenguin l’atenció de les reclamacions com un element de 
competitivitat. 
360. Des dels organismes competents de la Generalitat, facilitarem les reclamacions de les persones 
consumidores i usuàries, i potenciarem el telèfon d’atenció al consumidor de la Generalitat. 


