Proposta de resolució sobre la incorporació d’aliments de proximitat en les compres de l’Administració i sobre
l’elaboració d’un pla de contractació pública alimentària
Tram. 250-00859/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unid
a i Alternativa
Reg. 50649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.01.2014

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del
Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Exposició de motius
Les diferents administracions públiques són el principal client pel que es fa a les compres alimentàries. El
poder de modificar el mercat alimentari del que disposen les diferents administracions públiques és molt
gran tenint en compte els seus processos de compra pública i licitació de subministrament i/o servei
relacionats amb les restauracions col·lectives (escoles, universitats, hospitals, centres penitenciaris, bancs
d’aliments...). Si aquest volum de compra es realitzés en mercats de proximitat estaríem davant el
catalitzador definitiu per crear, enfortir i estendre una xarxa de mercats locals viables amb unes
conseqüències importants a nivell econòmic, social, mediambiental i cultural.
La compra pública alimentària és una de les millors eines per impulsar canvis en la realitat socioeconòmica i ambiental del nostre país, en els seus diferents nivells d’actuació. Ajuda a més, a concretar i
avançar les declaracions i recomanacions com les que indica el Llibre Verd de la Compra Pública de la
Unió Europea, sobre la modernització de la política de contractació pública, o el Dictamen del Comitè de
les Regions de la Unió Europea: «Sistemes d’aliments locals», o l’informe de la Comissió d’Agricultura i
Desenvolupament Rural del Parlament Europeu sobre com evitar el desaprofitament d’aliments:
estratègies per millorar l’eficiència de la cadena alimentària en la UE, a més de les diverses declaracions i
documents de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea, insten
a fomentar la relació directa entre productors i consumidors, impulsant inicia-tives de comercialització
directa o de radi curt.
Propostes, totes elles, que fomenten entre els Estats membre la compra pública alimentària com una eina
eficaç per complir amb els diversos objectius socials i ambientals que constitueixen el nucli central d’una
societat més justa, equilibrada i sostenible.
Objectius com la creació d’ocupació, l’impuls als mercats locals; la dinamització territorial i el suport al
teixit empresarial de petita escala que segueix sent la base nuclear de la nostra economia; recolzar també
la diversificació i innovació com a motors fonamentals per a la generació de llocs de treball especialment
en el sector primari; incentivar el desenvolupament rural per mantenir als territoris rurals amb la vitalitat i
el dinamisme necessaris per aconseguir unes condi-cions de vida dignes i estables; recolzar la viabilitat de
les explotacions familiars agràries i caminar cap a una reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle
o del consum energètic, entre altres aspectes ambientals.
Existeixen múltiples exemples dins la UE com les iniciatives a França (Rhone-Alps) on se satisfà la demanda d’una àrea d’influència de més de 6 milions de persones mitjançant aliments locals i Itàlia (EmiliaRomagna) que el seu objectiu se centra en la introducció d’aliments ecològics locals i tradicionals en els
serveis de menjadors escolars.
Entre els beneficis s’hi suma en aquests moments i més que mai, la necessitat d’impulsar i enfortir el
mercat intern i l’agricultura catalana a nivell nacional davant el nou camí emprés per la ciutadania de
Catalunya respecte al seu futur i les conseqüents amenaces rebudes per part del Govern de l’Estat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
presenta la següent:

Proposta de resolución
El Parlament de Catalunya manifesta:

1.

El seu compromís de treballar per a la incorporació d’aliments de proximitat i de producció
familiar en les compres públiques alimentàries de les administracionscatalanes. I a actuar com a
marc polític impulsant i catalitzant les iniciatives de les diferents administracions competents.

El Parlament de Catalunya insta el Govern:
1. Impulsar l’adquisició de productes agroalimentaris de proximitat per part de l’Administració de la
Generalitat i de les entitats del seu sector públic.
2. Incloure en els expedients de contractació pública criteris de valoració de les ofertes contractuals basats
en la qualitat, les característiques mediambientals i els costos del cicle de vida dels productes, així com
també condicions especials d’execució dels contractes, amb la finalitat d’afavorir l’adquisició d’aliments
de proximitat.
3. Incorporar en els referits expedients de contractació, com a criteris de valoració de la qualitat, els
aliments de temporada, la frescor i el temps entre la recol·lecció, sacrifici o elaboració i consum, així com
les Denominacions d’Origen Protegides (DOP), les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), les
marques oficials de qualitat (entre aquestes, la Marca Q) i d’altres possibles identificacions.
4. Incorporar en el referits expedients de contractació, com a criteris de valoració de les característiques
mediambientals i de costos del cicle de vida, la Producció Agrària Ecològica (PAE), la Producció
Integrada (PI) i la Venda de Proximitat.»

