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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
ACORD GOV/141/2021, de 14 de setembre, pel qual s'aprova l'Estratègia de la bioeconomia de Catalunya
2021-2030.

L'Acord GOV/23/2020, d'11 de febrer, va aprovar els objectius i el contingut mínim de l'Estratègia de la
bioeconomia de Catalunya 2021-2030, i va establir l'objectiu general i els específics que havien de considerarse en el document, el seu contingut mínim i la necessitat de garantir la màxima participació en el procés
d'elaboració i tramitació de productors, usuaris, centres de recerca, organismes amb capacitat de decisió i tota
la resta d'agents interessats.
El sector de la bioeconomia cobreix tots els sectors i sistemes que depenen de recursos biològics (animals,
plantes, microorganismes i biomassa derivada, incloent residus orgànics), les seves funcions i els seus
principis.
A Catalunya, la bioeconomia representava l'any 2016 el 4,6% del PIB i ocupava 193.819 persones, cosa que
suposa el 5,4% del total de llocs de treball. De manera similar al que es preveu per al conjunt dels països de la
Unió Europea, també Catalunya pot experimentar un gran increment de l'activitat econòmica lligada a la
bioeconomia en els pròxims anys. És per a aprofitar aquestes oportunitats que es considera oportú que
Catalunya disposi d'una estratègia pròpia que, sempre dins del marc i les orientacions de l'estratègia europea,
inclogui actuacions adaptades a les característiques del sector a Catalunya i, a més, estableixi mecanismes de
coordinació entre les diferents administracions actuants.
L'objectiu general de l'estratègia és promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l'economia
catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics i de processos locals i renovables.
Per assolir aquest objectiu, l'estratègia proposa el desplegament de diferents accions que tinguin la capacitat
de transformar i permetin avançar en la bioeconomia circular a Catalunya. En la seva elaboració, s'han
considerat els criteris següents:
a. Dinamitzar i posar en valor el territori i els recursos que engloben la biomassa agroforestal, pesquera i
aqüícola i el capital natural per mitjà de la implementació de cadenes de valor competitives al territori que
promoguin paisatges resilients socialment, econòmicament i ambientalment, adaptats al canvi climàtic.
b. Esdevenir una oportunitat de desenvolupament per al primer sector en col·laboració amb altres sectors
productius i ambientals relacionats amb el medi ambient. Reforçar les àrees rurals i costaneres a Catalunya
augmentant la creació de valor regional mitjançant solucions de bioeconomia circular innovadores i crear-hi
llocs de treball atractius i sostenibles.
c. Promoure la transformació tecnològica de recursos de biomassa d'origen forestal, agrícola, ramadera i
pesquera en bioproductes, biomaterials i bioenergia a través de l'aprofitament de biomassa renovable i local,
de la reducció de la generació de residus en la cadena de subministrament i del canvi en els patrons de consum
(demanda i ús de bioproductes).
d. Cercar solucions innovadores en l'àmbit de la bioeconomia a partir de la convergència entre les disciplines
que constitueixen els principals motors de la revolució científico-tecnològica actuals: la biotecnologia i la
digitalització.
e. Implementar sistemes productius de menor impacte ambiental pel que fa a emissions (gasos amb efecte
d'hivernacle, nutrients excedentaris no gestionats, productes fitosanitaris i zoosanitaris, entre d'altres) i
consum de recursos.
f. Avançar cap a un sistema alimentari i d'alimentació saludable i sostenible, de cadenes de valor competitives,
en el context actual de canvi climàtic, que contribueixin a descarbonitzar l'economia i a assolir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible i l'Acord de París.
g. Difondre i consolidar el coneixement i la sensibilització envers la bioeconomia circular per a la transformació
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econòmica, social i ambiental.
A partir de l'objectiu general esmentat, i seguint aquests criteris, l'estratègia s'estructura en 7 objectius
operatius:
1. Millorar l'aprofitament de la biomassa de Catalunya mitjançant la caracterització, quantificació, optimització
de la gestió i distribució.
2. Desenvolupar un teixit empresarial basat en la bioeconomia circular arreu del territori, amb especial atenció
al primer sector.
3. Fomentar l'ús i consum de bioproductes, bioenergia i biomaterials al mercat.
4. Promoure els paisatges agroforestals resilients i la provisió de serveis ecosistèmics en el context de la
bioeconomia circular catalana.
5. Situar el coneixement com a motor de la bioeconomia circular.
6. Enfortir el rol de l'Administració i adaptar el marc normatiu i legal de manera que afavoreixi la bioeconomia
circular a Catalunya.
7. Preparar la societat catalana per al canvi cap a la bioeconomia circular.
Alhora aquests objectius s'estructuren en 17 línies estratègiques i 37 mesures. L'estratègia també pretén
identificar les cadenes de valor que es generen en la producció primària i en la transformació agroalimentària,
forestal i pesquera per determinar aquelles que es troben menys desenvolupades, els subproductes de les
quals poden ser valoritzats però no tenen sortida en el mercat actualment, i/o aquelles que no estan incloses
en cap altra estratègia o política pública i potenciar-ne el desenvolupament.
En el procés d'elaboració, s'ha comptat amb la participació de 160 agents diferents. Es van organitzar tallers de
cocreació que van servir per identificar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la bioeconomia
circular a Catalunya i elaborar una primera proposta d'objectius estratègics, línies estratègiques i mesures que
van ser validades en un taller final i un conjunt d'entrevistes en profunditat amb persones expertes.
Paral·lelament al procés de validació, es va dur a terme el procés de participació ciutadana amb l'objectiu
d'informar la ciutadania sobre quins eren els objectius estratègics i les mesures proposades al document, i
rebre propostes que permetessin completar-les i adaptar-les a les necessitats exposades per les persones
participants.
A més, per elaborar l'Estratègia, es van constituir grups de treball tant dins el departament impulsor mateix
com amb persones representants dels diferents departaments de la Generalitat amb competències en les
diferents matèries.
Per tot això, a proposta de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Govern

Acorda:

1. Aprovar l'Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030, que s'adjunta com a annex.

2. Encomanar al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural la gestió i governança de
l'Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030.

3. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l'annex, que es
pot consultar al lloc web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i al portal de la
Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de setembre de 2021
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Xavier Bernadí Gil
Secretari del Govern

(21.258.028)
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