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PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A 
SOTMETRE A APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN RELACIÓ AL 
PRODUCTE KM0 
 
 
La sostenibilitat  és un element imprescindible per a la supervivència de les comunitats i els 
territoris, alhora que és el camí del futur de totes i tots. Aquesta sostenibilitat passa perquè 
totes i tots fem allò que resulti necessari per poder implementar totes aquells accions i 
actuacions que facin més fàcil arribar a aquesta situació de sostenibilitat. 
 
L’ONU establí uns Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030,  com a  elements 
a tenir en compte per poder assolir un món sostenible al llarg d’aquesta dècada. Dins 
d’aquests 17 objectius  hi ha diversos aspectes que tracten d’assolir una sostenibilitat, no 
sols  mediambiental, sinó també  de caràcter econòmic i social.  
 
És per això que a l’ODS núm. 12 es per un consum responsable. Aquest consum 
responsable passa per fomentar el consum de tot allò produït al nostre entorn i de fàcil 
accés. El que es coneix com a producte de KM0.  
 
Aquest producte de KM0 permet assolir diferents aspectes que permeten avançar en 
sostenibilitat i en responsabilitat. No sols es consumeix producte no manipulat per poder 
durar el temps que dura el seu transport i distribució arreu del món, sinó també es redueix 
l’impacte mediambiental que genera aquest transport, la petjada de carboni que generen tots 
aquells mitjans de transport necessaris per poder dur els productes molt més lluny del que 
cal.  
 
A més, el consum de producte de KM0  contribueix de manera substancial a la consecució 
d’altres objectius, com són facilitar un desenvolupament sostenible dels sectors econòmics i 
facilitar el manteniment d’un sector productiu  amb condicions òptimes i amb possibilitat de 
viure de manera  digna sense haver de produir a baixos costos i de manera més 
factoritzada.  
 
Correspon a les administracions i governs locals l’impuls de pràctiques que permetin el 
desenvolupament i la consolidació del consum normalitzat del producte de KM0  i de 
proximitat, especialment en el que es refereix a la producció agropecuària de producte 
primari que  permet  entre altres:  

• Consumir amb productes aconseguits de manera més biològica  que son millors per 
a la salut de residents i  visitants.   

• Facilitar els ingressos a productors agraris que, d´aquesta manera, veuen 
assegurada una forma de vida directament relacionada amb el medi i  contribueixen 
al manteniment del paisatge. 

• Reduir l’impacte mediambiental  generat per la necessitat d’importar producte més 
llunyà i desenvolupar una producció particular i diferenciada que  millora la nostra 
imatge com a municipi.  

 
Per això, resulta imprescindible que l’Ajuntament s’hi posi de manera ferma i decidida a 
impulsar aquest consum responsable i la promoció del producte local i de KM0  i realitzar 
aquelles actuacions necessàries per poder augmentar el consum responsable i de proximitat 
en el nostre municipi  
 
És per tot això que el Grup Municipal Socialista de Santa Eulària presenta la següent  
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PROPOSTA D’ACORD:  
 
1.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu promourà l’ús de producte local i de  KM0 en tots 
aquells esdeveniments que realitzi. Fent ús d’aquest tipus de producte en tots i cadascun 
dels actes que realitzi i fent-ne promoció d’aquest ús.  
 
2.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu engegarà, en un termini de 3 mesos, una 
campanya de sensibilització entre la població escolar  per a l’impuls del consum responsable 
i amb productes de proximitat.  
 
3.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu promocionarà de manera permanent  aquest tipus 
de producció mitjançant l’establiment de mercats i espais de venda per a productes de KM0  
i ecològics a tots els pobles del municipi.  
 
4.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu obrirà una línia d’ajudes a la producció local  
d’aliments de caràcter biològic i ecològic i sense manipulació per a la seva conservació.  
 
5.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu establirà línies d’ajudes específiques per a la 
promoció del producte local i de proximitat entre els comerços i  distribuïdors d’aliments del 
nostre municipi per a què en tots ells puguin tenir, de manera diferenciada, productes i 
aliments “Fets a Santa Eulària”  
 
 
 
 
 
Vicente Torres Ferrer 
Portaveu 
Santa Eulària des Riu, 20 de gener de 2020 
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