
 
 
 
 

Informe sobre la proposta de Decret pel qual es modifica el Decret 126/2017, de 25 de 

Juliol, del Consell Català d’Alimentació 

 

 

OBJECTIU DE LA PROPOSTA 

El desembre del 2020, el Consell va aprovar el Pla Estratègic de l’Alimentació 2021-2026. 

Posteriorment, aquest Pla va ser objecte de l’Acord de Govern GOV/17/2021, de 9 de 

febrer. 

La proposta de modificació del Decret ve a incardinar el Pla amb el Consell Català de 

l’Alimentació, proposant canvis en la composició del Consell, en els objectius de les 

comissions i en les funcions. 

Quant a la composició i garantint una visió sistèmica de l’alimentació que té com un dels 

seus eixos bàsics la formació i l’educació, es proposa incorporar un representant del 

departament competent en matèria d’educació. També s’incorpora un representant  de 

la distribució majorista. 

S’adequa també el Decret a la denominació del Departament competent (Acció 

climàtica, alimentació i agenda rural). 

Finalment, les comissions adeqüen el nom, els objectius i les funcions a les quatre 

dimensions que descriu el Pla. 

 

CONTINGUT DE LA PROPOSTA 

 

 L’Article 1 modifica l’article 4.2 sobre  el nom de les quatre  comissions. 

 

 L’Article 2 modifica diversos apartats de l’article 5 sobre la composició del 

Consell. 

Cal assenyalar que es manté la representació de dos representants de les 

entitats municipalistes, ja que aquest apartat no es modifica ( article 5.1 lletra 

e). 

 

 L’Article 3, modifica l’article 7.3 sobre la substitució de la Presidència. 

 

 L’Article 4, modifica l’article 9, ampliant els objectius de les comissions i 

concretant les funcions de la nova denominació de les 4 comissions: 



 
 
 

 

a) Comissió per la Sostenibilitat i la Bioeconomia Circular 

b) Comissió per l’Arrelament Territorial i l’Autoestima Alimentària 

c) Comissió per la Justícia, l’Equitat i la Cohesió del Sistema Alimentari 

d) Comissió per l’Alimentació Saludable i de Confiança 

 

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 

Es tracta d’una adequació del Consell al resultat del contingut del Pla Estratègic de 

l’alimentació 2021-2026, tant a nivell de les noves comissions com a la incorporació de 

nous membres i l’adequació a la nova estructura organitzativa del Govern. 

 

AFECTACIÓ A L’AUTONOMIA LOCAL 

La proposta no afecta a l’autonomia local en els termes previstos en la Llei del Consell 

de Governs Locals i, per tant, no proposem  sol·licitar el Dictamen que preveu l’article 

76.2, lletra d de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que empara l’autonomia local 

reconeguda a l’article 86.3 del mateix Estatut. 


