1. Modificació de les actuals mesures de regulació de mercat, per tal d’establir uns preus de
desencadenament de l’emmagatzematge privat vinculats al cost de producció de l’oli.
2. Dins la nova PAC, introduir un mecanisme que permeti les retirades d’oli d’oliva de baixa
qualitat del mercat alimentari i destinar-lo a altres usos, per regular-ne l’oferta.
3. Aclarir les normes de competència: revisar la possibilitat de gestionar de manera privada
l’oferta segons determinades condicions del mercat (retirada voluntària de producte) en
l’àmbit de la Interprofessional del sector.
4. Revisar els dictàmens de la Comisión Nacional de la Competencia i l’Autoritat Catalana de
la Competència per establir mecanismes clars que permetin saber quan la distribució té una
posició de domini.
5. Establir mesures que garanteixin la qualitat i la puresa dels olis comercialitzats. Prohibició
de les barreges d’olis d’oliva amb altres olis vegetals. Exigim la modificació de les normes
de comercialització per tal de permetre que els Estats membres de la UE puguin prohibir la
comercialització de les barreges d’oli d’oliva amb oli de llavor. A estats com l’espanyol, en
el qual les barreges no estaven permeses, aquesta permissivitat està pertorbant greument el
mercat perquè ha permès modificar les pautes de compra d’oli d’oliva de la gran distribució,
atès que ja no els cal patir per si manca oli d’oliva en el mercat. Per aquests motius tant
l’Estat espanyol com el Parlament Europeu han d’instar la Comissió Europea a derogar la
modificació del article 6 del Reglament (CE) nº 1019/2002 establerta en l’apartat 5 de
l’article 1 del Reglament (CE) nº 182/2009.
6. Demanar l’exclusivitat de la denominació “oli” per a l’oli d’oliva, que és d’on prové el mot;
oli ve d’oliva en català, aceite ve d’aceituna en castellà, oil ve d’olive en anglès, olio ve
d’oliva en italià. Per tant, l’oli de motor s’hauria d’anomenar lubricant o l’oli de gira-sol.
7. Perseguir el possible frau o la venda a pèrdues, control de l’etiquetatge i la qualitat dels olis
al consumidor. Cal que el Departament d’Agricultura actuï d’ofici i realitzi inspeccions de
l’oli d’oliva verge extra i verge que es comercialitza a Catalunya, a través del Panell de tast.
Així mateix, demanem que s’obri un canal de col·laboració amb el DAAM perquè si es
detecten indicis de frau, el Departament d’Agricultura actuï immediatament.
8. Modificar la normativa de qualitat agroalimentària: regular la disposició d’oli als
consumidors en els restaurants.
9. Promocionar el consum d’oli d’oliva verge extra al consumidor: valorització, pedagogia i
sensibilització Demanem una campanya de promoció directa al consumidor de les bondats i
qualitat dels olis d’oliva catalans de Denominació d’Origen Protegida, més sostenibles (són
de proximitat i no s’han emès tantes emissions de CO2 pel seu transport des de la zona de
producció fins al consumidor final) i de més qualitat que els de marca blanca (les marques
blanques dels olis d’oliva verge extra ratllen la part baixa de la qualitat d’un oli d’oliva
verge extra). Cal incrementar la pedagogia al consumidor per tal que després pugui triar el
que més l’interessi.
10.Demanem al Departament d’Agricultura que elabori un informe a fi i efecte de saber si, amb
els preus percebuts pel pagès de les darreres campanyes, el sector productor té capacitat per
innovar, és a dir, realitzar inversions per modernitzar les seves explotacions, o si bé l’actual
nivell de preus percebuts pel pagès impossibiliten la capacitat d’inversió en les explotacions
olivareres catalanes.

11.Estudiar mesures de xoc per donar liquiditat al sector i evitar l’obligació de vendre l’oli
ràpidament després de la collita per poder pagar als productors.
12.Instaurar en totes les institucions públiques l’ús prioritari d’olis d’oliva produïts a
Catalunya.
13.Manteniment dels anàlisi organolèptics com a eina per tipificar les qualitats dels olis d’oliva.
14.Catalunya ha patit una greu sequera que ha disminuït un 50% la producció d’olives. Exigim
que el Departament d’Agricultura reconegui aquesta especificitat en les línies d’ajut al
finançament del sector agrari que ha articulat fins ara.
15.Per tal de pal·liar futures sequeres cal millorar l’actual assegurança agrària de l’oliver, que
només cobreix un 7% de la producció catalana d’olives. Urgeix, doncs, que els rendiments
assegurables es revisin per tal d’adaptar-los als rendiments reals.
16.Realitzar un estudi per endegar una assegurança d’ingressos de l’explotació dels agricultors
professionals, com a mecanisme de sosteniment de la renda a la pagesia professional.
Per a totes les organitzacions del sector, cal començar a caminar per tal de trencar la tendència
actual: el 90% de l’oli d’oliva que consumeixen els catalans prové de fora de Catalunya. De la
mateixa manera, cal endegar estratègies comunes per col·locar el nostre oli en el mercat
internacional.

