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Esmena 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«Capítol I. Disposicions generals»

Recomanacions de la Ponència
Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
Tram. 200-00040/10

Informe de la Ponència de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
La Ponència de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, nomenada el dia
27 de maig de 2015 i integrada per la diputada M. Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, que n’ha estat designada ponent relatora; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i
Molist, del Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans i Quim Arrufat i Ibáñez, del Grup
Mixt, de conformitat amb el que estableix l’article
109.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 7 i 14 de juliol de 2015. Han
assessorat la Ponència el lletrat Pere Sol i Ordis i l’assessor lingüístic Agustí Espallargas i Majó, i l’ha assistida el gestor parlamentari Eduard Principal i Galí.
Després d’estudiar el Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya, i les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament,
la Ponència ha establert l’informe següent:

Projecte de llei sobre les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries
de Catalunya
Tram. 200-00040/10

1

Esmena 1
D’addició
GP de Ciutadans (2)

«Capítol I. Disposicions Generals»
3.01.01.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional amb les esmenes 1 i 2 que es reflecteix en el text
proposat com a predictamen que s’annexa en aquest informe.

Text presentat

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 Aquesta llei té per objecte regular el reconeixement
i les finalitats de les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries de Catalunya, així com l’aprovació
dels acords d’extensió de normes que s’adoptin en el
seu àmbit.
1.2 L’àmbit d’aplicació de la llei abasta la producció,
la transformació, la comercialització i la distribució a
Catalunya dels productes agroalimentaris dels sectors
agrícola, ramader i forestal.
1.3 Els productes emparats per denominacions i indicacions geogràfiques protegides, i altres mencions de
qualitat, es regeixen per les seves disposicions específiques i els acords adoptats pels seus òrgans de gestió i
control. El que disposa aquesta llei serà aplicable únicament en els aspectes no inclosos en aquestes disposicions específiques i acords.

Esmenes presentades

Apartat 1

3

Esmena 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (2)

«Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 Aquesta llei té per objecte regular el reconeixement
i les finalitats de les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries de Catalunya, així com l’aprovació
dels acords d’extensió de normes que s’adoptin en el
seu àmbit.
1.2 L’àmbit d’aplicació de la llei abasta la producció,
la transformació, la comercialització i la distribució a
Catalunya dels productes agroalimentaris dels sectors
agrícola, ramader i forestal.

Tramitacions en curs
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1.3 Els productes emparats per denominacions i indicacions geogràfiques protegides, i altres mencions de
qualitat, es regeixen per les seves disposicions específiques i els acords adoptats pels seus òrgans de gestió i
control. El que disposa aquesta llei serà aplicable únicament en els aspectes no inclosos en aquestes disposicions específiques i acords.»
«1.1 Aquesta Llei té per objecte regular:
a) el reconeixement i les finalitats de les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries de Catalunya, així
com l’aprovació dels acords d’extensió de normes que
s’adoptin en el seu àmbit;
b) la regulació de les organitzacions de productors als
efectes de sol·licitud d’homologació d’un contracte tipus agroalimentari i de sol·licitud d’extensió de normes, d’acord amb els preceptes del Capítol IV d’aquesta Llei;
c) l’establiment de contractes tipus agroalimentaris, la
seva homologació i la declaració de la seva obligatorietat;
d) l’arbitratge i la mediació en els contractes tipus
agroalimentaris;
e) la creació de l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya;
f) la regulació de les llotges i dels mercats en origen de
productes agraris.»

4
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Esmena 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

«1.1 Aquesta Llei té per objecte regular:
a) el reconeixement i les finalitats de les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries de Catalunya, així
com l’aprovació dels acords d’extensió de normes que
s’adoptin en el seu àmbit;
b) la regulació de les organitzacions de productors als
efectes de sol·licitud d’homologació d’un contracte tipus agroalimentari i de sol·licitud d’extensió de normes, d’acord amb els preceptes del Capítol IV d’aquesta Llei;
c) l’establiment de contractes tipus agroalimentaris, la
seva homologació i la declaració de la seva obligatorietat;
d) l’arbitratge i la mediació en els contractes tipus
agroalimentaris;
e) la creació de l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya; i la regulació de les llotges i
dels mercats en origen de productes agraris.»

6

Esmena 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«1.1 Aquesta Llei té com a objecte:
a) Regular el reconeixement i les finalitats de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de
Catalunya, així com l’aprovació dels acords d’extensió
de normes que s’adoptin en el seu àmbit i en els casos
legalment establerts.

Esmena 4
De supressió i addició
GP de Ciutadans (3)

«Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 Aquesta llei té per objecte regular
a) el reconeixement i les finalitats de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya,
així com l’aprovació dels acords d’extensió de normes
que s’adoptin en el seu àmbit dins del seu àmbit i en els
casos legalment establerts.
b) la regulació de les organitzacions de productors als
efectes de sol·licitud d’homologació d’un contracte tipus agroalimentari i de sol·licitud d’extensió de normes, d’acord amb els preceptes del Capítol IV d’aquesta Llei;
c) l’establiment de contractes tipus agroalimentaris, la
seva homologació i la declaració de la seva obligatorietat;
d) l’arbitratge i la mediació en els contractes tipus
agroalimentaris;

b) Regular les organitzacions de productors als efectes de la sol·licitud d’homologació d’un contracte tipus
agroalimentari i de la sol·licitud d’extensió de normes,
d’acord amb els preceptes del Capítol IV d’aquesta
Llei.
c) L’establiment de contractes tipus agroalimentaris, la
seva homologació i la declaració de la seva obligatorietat.
d) Fixar l’arbitratge i la mediació en els contractes tipus agroalimentaris.
e) Crear l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya.
f) Regulació les llotges i dels mercats en origen de productes agraris.
1.2 L’àmbit d’aplicació [...].»

e) la creació de l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya; f) la regulació de les llotges
i dels mercats en origen de productes agraris.»
3.01.01.
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Apartat 2

7

la transformació, la comercialització i la distribució
dels productes agroalimentaris dels sectors o productes, la circumscripció o circumscripcions econòmiques
dels quals no superi l’àmbit territorial de Catalunya.

Esmena 7
De supressió i addició
GP de Ciutadans (4)

«1.2 Per a l’objecte relacionat amb les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries, l’àmbit d’aplicació de la llei abasta les persones físiques i jurídiques
dedicades a la producció, la transformació, la comercialització i la distribució a Catalunya dels productes
agroalimentaris dels sectors agrícola, ramader i forestal, les circumscripcions econòmiques dels quals no
superin l’àmbit territorial de Catalunya.
Per a la resta d’objectes, la producció, la transformació, la comercialització i la distribució a Catalunya
dels productes agroalimentaris dels sectors agrícola,
ramader i forestal.»

8

Esmena 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

«1.2 L’àmbit d’aplicació de la llei abasta:
a) pel que fa a l’objecte relacionat amb les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, la producció,
la transformació, la comercialització i la distribució
dels productes agroalimentaris dels sectors o productes, la circumscripció o circumscripcions econòmiques
dels quals no superi l’àmbit territorial de Catalunya.
b) per a la resta d’objectes, la producció, la transformació, la comercialització i la distribució a Catalunya
dels productes agroalimentaris dels sectors agrícola,
ramader i forestal.»

9

Esmena 9
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

«1.2 L’àmbit d’aplicació de la llei abasta les persones
físiques i jurídiques amb seu a Catalunya dedicades a
la producció, la transformació i la distribució dels productes agroalimentaris dels sectors agrícola, ramader
i forestal, les circumscripcions econòmiques dels quals
no superi l’àmbit territorial de Catalunya.»

10

b) per a la resta d’objectes, la producció, la transformació, la comercialització i la distribució a Catalunya
dels productes agroalimentaris dels sectors agrícola,
ramader i forestal.»
Apartat 3

11

Esmena 11
De supressió i addició
GP de Ciutadans (5)

«1.3 Els productes emparats per denominacions i indicacions geogràfiques protegides, i altres mencions de
qualitat, es regeixen per les seves disposicions específiques i els acords adoptats pels seus òrgans de gestió i
control. El que disposa aquesta llei serà aplicable únicament en els aspectes no inclosos en aquestes disposicions específiques i acords supletòriament a les normes
específiques en tals matèries, servint els seus preceptes
en el possible com a criteris interpretatius de les mateixes.»

12

Esmena 12
De modificació
GP Socialista (1)

«1.3 Els productes emparats per denominacions i indicacions geogràfiques protegides, mencions de qualitat
o productes ecològics, es regeixen per les seves disposicions específiques [...].»

13

Esmena 13
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

«[...] gestió i control. El que disposa aquesta llei serà aplicable supletòriament a les normes específiques,
servint en tot cas els seus preceptes com a criteris interpretatius de les mateixes.»
Addició de nous articles

Esmena 10
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (3)

«1.2 L’àmbit d’aplicació de la llei abasta la producció,
la transformació, la comercialització i la distribució a
Catalunya dels productes agroalimentaris dels sectors
agrícola, ramader i forestal.
1.2 L’àmbit d’aplicació de la llei abasta:
a) pel que fa a l’objecte relacionat amb les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, la producció,
3.01.01.
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Esmena 14
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (4)

«Article 1 bis. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei s’entén:
a) Circumscripció econòmica: una zona geogràfica
constituïda per zones de producció contigües o properes en les que les condicions de producció i de comercialització siguin homogènies.
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b) Contractes tipus agroalimentaris: els contractes en
forma escrita que es refereixen a operacions de tràfic
comercial de productes en el sistema agroalimentari,
que acordin les organitzacions de productors o les seves associacions i les organitzacions de la distribució,
comercialització i transformació de productes agroalimentaris o, en defecte d’aquestes, les empreses de distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris, que han de ser homologats en la
forma que es determina en aquesta Llei.
c) Sistema agroalimentari: el conjunt dels sectors productius agraris, així com els de transformació, distribució i comercialització dels seus productes.
d) Comercialització: la possessió o la tinença de productes agroalimentaris amb l’objectiu de vendre’ls,
d’oferir-los a la venda o de sotmetre’ls a qualsevol altra forma de transferència o cessió, gratuïta o no gratuïta.
e) Productes agroalimentaris: són els productes que
siguin destinats o hi hagi probabilitats raonables
que hagin d’ésser destinats a l’alimentació humana,
tant si es tracta de productes convencionals com si es
tracta de productes diferenciats o revalorats.
f) Llotges i mercats en origen de productes agraris: són
els centres de contractació de productes agrícoles, ramaders i forestals en zones de producció on es duen a
terme transaccions, amb presència física de mercaderies o sense.»

15

Esmena 15
D’addició
GP de Ciutadans (6)

«Article 1 bis. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei s’entén:
a) Circumscripció econòmica: una zona geogràfica
constituïda per zones de producció contigües o properes en les que les condicions de producció i de comercialització siguin homogènies.
b) Contractes tipus agroalimentaris: els contractes en
forma escrita que es refereixen a operacions de tràfic
comercial de productes en el sistema agroalimentari,
que acordin les organitzacions de productors o les seves associacions i les organitzacions de la distribució,
comercialització i transformació de productes agroalimentaris o, en defecte d’aquestes, les empreses de distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris, que han de ser homologats en la
forma que es determina en aquesta Llei.
c) Sistema agroalimentari: el conjunt dels sectors productius agraris, així com els de transformació, distribució i comercialització dels seus productes.
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tra forma de transferència o cessió, gratuïta o no gratuïta.
e) Productes agroalimentaris: són els productes que
siguin destinats o hi hagi probabilitats raonables
que hagin d’ésser destinats a l’alimentació humana,
tant si es tracta de productes convencionals com si es
tracta de productes diferenciats o revalorats.
f) Llotges i mercats en origen de productes agraris: són
els centres de contractació de productes agrícoles, ramaders i forestals en zones de producció on es duen a
terme transaccions, amb presència física de mercaderies o sense.»

16

Esmena 16
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

«Article 1 bis. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei s’entén:
a) Circumscripció econòmica: una zona geogràfica
constituïda per zones de producció contigües o properes en les que les condicions de producció i de comercialització siguin homogènies.
b) Contractes tipus agroalimentaris: els contractes en
forma escrita que es refereixen a operacions de tràfic
comercial de productes en el sistema agroalimentari,
que acordin les organitzacions de productors o les seves associacions i les organitzacions de la distribució,
comercialització i transformació de productes agroalimentaris o, en defecte d’aquestes, les empreses de distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris, que han de ser homologats en la
forma que es determina en aquesta Llei.
c) Sistema agroalimentari: el conjunt dels sectors productius agraris, així com els de transformació, distribució i comercialització dels seus productes.
d) Comercialització: la possessió o la tinença de productes agroalimentaris amb l’objectiu de vendre’ls,
d’oferir-los a la venda o de sotmetre’ls a qualsevol altra forma de transferència o cessió, gratuïta o no gratuïta.
e) Productes agroalimentaris: són els productes que
siguin destinats o hi hagi probabilitats raonables
que hagin d’ésser destinats a l’alimentació humana,
tant si es tracta de productes convencionals com si es
tracta de productes diferenciats o revalorats.
f) Llotges i mercats en origen de productes agraris: són
els centres de contractació de productes agrícoles, ramaders i forestals en zones de producció on es duen a
terme transaccions, amb presència física de mercaderies o sense.

d) Comercialització: la possessió o la tinença de productes agroalimentaris amb l’objectiu de vendre’ls,
d’oferir-los a la venda o de sotmetre’ls a qualsevol al3.01.01.
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Esmena 17
D’addició
GP de Ciutadans (7)

«Capítol II. Organitzacions interprofessionals agroalimentàries»

18

Esmena 18
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)
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Esmena 20
D’addició
GP de Ciutadans (8)

«a) Estan legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia, naturalesa jurídica privada i sense ànim
de lucre i amb les finalitats establertes en aquesta llei.»

Recomanacions de la Ponència

«Capítol II. Organitzacions interprofessionals agroalimentàries»

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 19 i 20.

Recomanacions de la Ponència

Text presentat

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional amb les esmenes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15,
16, 17 i 18 que es reflecteix en el text proposat com a
predictamen que s’annexa en aquest informe.
La Ponència no fa cap recomanació en relació amb les
esmenes 11 i 12.
La ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya anuncia la retirada de l’esmena 13.

Article 3. Finalitats
Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries es constitueixen amb una o algunes de les finalitats següents:
a) Potenciar el coneixement, la transparència i l’eficiència dels mercats, i l’adaptació a les necessitats dels
consumidors.
b) Promoure la recerca, la innovació i el desenvolupament del sector agroalimentari.
c) Vetllar per la millora de la qualitat dels productes i
dels seus processos.

Text presentat

Article 2. Organització interprofessional
agroalimentària
Són organitzacions interprofessionals agroalimentàries, als efectes d’aquesta llei, aquelles que:
a) Estan legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia, naturalesa jurídica privada i sense ànim
de lucre.
b) Estan integrades per organitzacions representatives
de la producció i com a mínim també de la transformació, de la comercialització o de la distribució agroalimentària.
c) Tenen un àmbit que no supera el de Catalunya.
d) Tenen la seu social a Catalunya.

f) Promoure l’elaboració de contractes tipus de productes agroalimentaris compatibles amb la normativa
vigent.
g) Promoure l’adopció de mesures de regulació de
l’oferta, d’acord amb la normativa vigent en matèria
de competència.

i) Realitzar actuacions de formació per als integrants
de la cadena.

Lletra a
Esmena 19
D’addició
GP Socialista (2)

j) Realitzar campanyes de promoció dels productes
alimentaris i d’informació al consumidor.

«a) [...] i sense ànim de lucre, i amb les finalitats establertes en aquesta llei.»
3.01.01.

e) Millorar la comercialització dels productes, tant en
el mercat interior com pel que fa a la seva internacionalització, vetllant pel bon funcionament de la cadena
alimentària i afavorint les bones pràctiques en les relacions entre els integrants de l’organització interprofessional agroalimentària.

h) Elaborar treballs i estudis per a la millora de la cadena alimentaria i de la seva transparència, i especialment per mitjà de sistemes d’informació que siguin
d’interès pels integrants.

Esmenes presentades

19

d) Promoure una cadena alimentària respectuosa amb
el medi ambient.

k) Promoure l’eficiència energètica entre les diferents
baules de la cadena alimentària per mitjà d’accions
que redueixin l’impacte ambiental, la gestió responsa-
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ble de residus i subproductes i la reducció de les pèrdues d’aliments al llarg de la cadena alimentària.

i) Realitzar actuacions de formació per als integrants
de la cadena.

l) Potenciar la creació de xarxes de dones, la formació
i l’emprenedoria de les dones en el sector agroalimentari.

j) Realitzar campanyes de promoció dels productes
alimentaris i forestals i d’informació al consumidor.

m) Qualsevol altra que li atribueixi la normativa de la
Unió Europea.

Esmenes presentades

21

k) Promoure l’eficiència energètica entre les diferents
baules de la cadena alimentària per mitjà d’accions
que redueixin l’impacte ambiental, la gestió responsable de residus i subproductes i la reducció de les
pèrdues d’aliments al llarg de la cadena alimentària
d’acord amb la normativa vigent.
l) Potenciar la creació de xarxes de dones, la formació
i l’emprenedoria de les dones en el sector agroalimentari així com els col·lectius amb particulars dificultats
per accedir-hi a altres sectors laborals en funció de la
seva discapacitat física o psíquica.

Esmena 21
De supressió i addició
GP de Ciutadans (9)

«Article 3. Finalitats
Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries es constitueixen amb una o algunes de les finalitats següents:

m) Qualsevol altra que li atribueixi la normativa de la
Unió Europea resta de l’ordenament jurídic.»

a) Potenciar el coneixement, la transparència i l’eficiència dels mercats, i l’adaptació a les necessitats dels
consumidors i dels membres del sector agroalimentari
corresponent.

Lletra a

b) Promoure la recerca, la innovació i el desenvolupament del sector agroalimentari i introduir les millores
tècniques que siguin procedents en cada moment amb
la finalitat de millorar l’estat dels processos seguits en
el sector de que es tracti, potenciant la innovació, la
investigació i el desenvolupament desenvolupat en el
seu sí.
c) Vetllar per la millora de la qualitat dels productes i
dels seus processos.
d) Promoure una cadena alimentària respectuosa amb
el medi ambient.
e) Millorar la comercialització dels productes, tant en
el mercat interior com pel que fa a la seva internacionalització, vetllant pel bon funcionament de la cadena
alimentària i afavorint les bones pràctiques en les relacions entre els integrants de l’organització interprofessional agroalimentària així com el respecte a tercers
operadors i molt especialment, atenent als interessos
dels consumidors i usuaris.
f) Promoure l’elaboració de contractes tipus de productes agroalimentaris compatibles amb la normativa
vigent.
g) Promoure l’adopció de mesures de regulació de
l’oferta, d’acord amb la normativa vigent en matèria de
competència.
h) Elaborar treballs i estudis per a la millora de la cadena alimentaria i de la seva transparència, i especialment per mitjà de sistemes d’informació que siguin
d’interès pels integrants.
3.01.01.

22

Esmena 22
D’addició
GP Socialista (3)

«a) [...], i l’adaptació a les necessitats dels consumidors, i dels membres del sector agroalimentari corresponent.»

23

Esmena 23
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

«a) Potenciar el coneixement, la transparència i l’eficiència dels mercats, i l’adaptació a les necessitats dels
consumidors i dels membres del corresponent sector
agroalimentari.»

Lletra b

24

Esmena 24
D’addició
GP Socialista (4)

«b) [...] i el desenvolupament del sector agroalimentari
i introduir les millores tècniques que siguin necessàries
en cada moment amb la finalitat de millorar l’estat dels
processos seguits en el sector que es tracti.»

25

Esmena 25
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

«b) Promoure la recerca, la innovació i el desenvolupament del sector agroalimentari amb l’objectiu d’introduir millores tècniques que millorin l’estat dels processos.»
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Lletra e

26

Lletra l

31

Esmena 26
D’addició
GP Socialista (5)

«e) [...] i afavorint les bones pràctiques en les relacions
entre els integrants de l’organització interprofessional
agroalimentària, així com el respecte a tercers operadors i molt especialment, atenent als interessos dels
consumidors i usuaris.»

27

Esmena 27
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

«e) Millorar la comercialització dels productes, tant en
el mercat interior com pel que fa a la seva internacionalització, vetllant pel bon funcionament de la cadena
alimentària i afavorint les bones pràctiques en les relacions entre els integrants de l’organització interprofessional agroalimentària, així com el respecte a tercers
operadors i atenent, molt especialment, als interessos
dels consumidors i usuaris.»

Esmena 28
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

«g) Promoure l’adopció de mesures de regulació de
l’oferta, d’acord amb la normativa vigent en matèria
de competència.»
Lletra j

29

«l) [...] i l’emprenedoria de les dones en el sector agroalimentari, així com d’altres col·lectius de persones
que requereixin una protecció especial.»

32

Esmena 32
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

«l) Potenciar la creació de xarxes de dones, la formació i l’emprenedoria de les dones en el sector agro
alimentari, així com d’altres col·lectius amb dificultats
per accedir al món laboral.»
Lletra m

33

Esmena 33
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana els apartats a), e) i j) de l’esmena 21 i les esmenes 23, 26, 27 i 29.
La Ponència no fa cap recomanació en relació amb les
lletres b), g), h), k), l) i m) de l’esmena 21 ni tampoc de
les esmenes 24, 31, 32 i 33.
La ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya anuncia la retirada de les esmenes 25,
28 i 30.

Esmena 29
D’addició
GP Socialista (6)

j) [...] de promoció dels productes alimentaris i forestals i d’informació al consumidor.»

Text presentat

Article 4. Reconeixement

Lletra k

30

Esmena 31
D’addició
GP Socialista (7)

«m) Qualsevol altra que li atribueixi l’ordenament jurídic.»

Lletra g

28

Núm. 637

Esmena 30
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

«[...] i la reducció de les pèrdues d’aliments al llarg de
la cadena alimentària, d’acord amb la legislació vigent.»

4.1 El departament competent en matèria agroalimentària ha d’atorgar el reconeixement i ha d’inscriure en
el Registre de les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries de Catalunya, en endavant Registre,
regulat a l’article 6, les organitzacions interprofessionals agroalimentàries que ho sol·licitin, i que compleixin les condicions següents:
a) Disposar de personalitat jurídica.
b) Acreditar que representa, almenys, el 51 per cent de
les activitats econòmiques del producte o sector vinculades a la producció i, com a mínim també, d’alguna
de les fases següents de la cadena de subministrament:

3.01.01.
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transformació, comercialització o distribució. Aquesta
acreditació s’ha d’establir de la manera que es determini reglamentàriament i amb caràcter previ al reconeixement.
c) Els seus estatuts han de complir els requisits següents:
1. Indicar les finalitats reconegudes a les organitza
cions interprofessionals, així com no tenir ànim de
lucre.
2. Regular les modalitats d’adhesió i retirada dels seus
membres, garantint la pertinença a aquesta de tota organització que es comprometi al compliment dels estatuts i acords de l’organització, sempre que acrediti
representar, en l’àmbit de de Catalunya, almenys el 15
per cent de la branca professional a la qual pertany. La
forma d’acreditar la representació s’ha de determinar
en una norma de caràcter reglamentari.
3. Establir l’obligatorietat de tots els membres del
compliment dels acords adoptats per la mateixa organització interprofessional agroalimentària.
4. Regular la participació en la gestió de l’organització
interprofessional agroalimentària de les diferents baules de la cadena de valor del sector que representi la
interprofessional.
5. Establir un procés de conciliació i de mediació per
a la resolució dels conflictes que puguin sorgir durant
l’aplicació dels acords interprofessionals, de contractes tipus i de guies de bones pràctiques contractuals,
els relacionats amb la representativitat i altres discrepàncies en el si de l’organització interprofessional, així
com els termes d’aquesta conciliació i mediació.
Els estatuts poden disposar que en cas de no resoldre
aquesta controvèrsia se sotmeti a arbitratge, i designar la instància per efectuar l’arbitratge i fixar-ne les
condicions.
4.2 El procediment per establir les condicions per al
reconeixement de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries s’ha de determinar reglamentàriament.

Esmenes presentades

Apartat 4.1

34

Esmena 34
GP de Ciutadans (10)

«Article 4. Reconeixement
4.1 El departament competent en matèria agroalimentària o el que assumeixi les competències en matèria
d’organitzacions agroalimentàries ha d’atorgar el reconeixement i ha d’inscriure en el Registre de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de
3.01.01.
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Catalunya, en endavant Registre, regulat a l’article 6,
les organitzacions interprofessionals agroalimentàries
que ho sol·licitin, i que compleixin les condicions següents:»

35

Esmena 35
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (11)

Article 4, apartat 1
«4.1 El departament competent en matèria agroalimentària i organitzacions agroalimentàries ha d’atorgar el reconeixement [...].»
Apartat 4.1.b

36

Esmena 36
De modificació
GP de Ciutadans (11)

«4.1.b) Acreditar que representa, almenys, el 70 per
cent de les activitats econòmiques del sector en cadascuna de les seves banques, atenent que les mateixes s’integren per producció i industria, integrant-se
en aquesta última, la comercialització. Aquesta acreditació s’ha d’establir amb caràcter previ al reconeixement.
Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, com a requisit inexcusable per al seu reconeixement, han d’incloure en els seus estatuts les següents
notes:
i. Sistema d’adhesió i sortida dels membres que les conformen, garantint mètodes democràtics de resolució de
la propostes que s’efectuen en aquest sentit, de manera
que les seves regles de funcionament intern no impedeixin la pertinença a la mateixa d’aquelles organitzacions o associacions representatives del sector i branca a què pertanyin, que puguin acreditar d’acord amb
aquesta Llei una representativitat igual o superior al
10%. Si la seva representativitat és inferior al 10% però superior al 5%, podran sol·licitar el seu ingrés costat
d’una altra associació amb similar grau de representativitat, si bé només podran comptar amb un representant i un vot en els òrgans de l’organització agroalimentària interprofessional.
De la mateixa manera, i amb vista a assegurar la representativitat territorial d’aquelles zones que es puguin veure infrarepresentades, tindrà garantida la seva presència tota organització d’àmbit comarcal que
acrediti representar almenys el 40 per 100 de la branca professional corresponent al seu àmbit territorial,
sempre que el sector o producte de què es tracti suposi
almenys un 5 per 100 de la producció final agrària
pesquera o agroalimentària a nivell autonòmic, o el
10 per 100 de la producció final agrària a nivell comarcal.
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ii. El sistema d’elecció dels seus càrrecs, que haurà de
ser democràtic d’acord amb el que disposa l’article 6
de la Constitució, i que haurà de reunir les notes de
publicitat, igualtat i proporcionalitat, no podent pertànyer tots els membres d’un mateix òrgan a la mateixa
branca del sector agroalimentari de què es tracti.
iii. La creació de sistemes de control pressupostari i
del risc administratiu i penal, així com l’adopció de
mesures de transparència i la presència d’una gestió
separada de la Comissió o Junta de Govern però depenent d’ella.
iv. La regulació d’un règim electoral intern, així com
de la figura de l’Assemblea General i dels procediments de control dels diferents òrgans executius de
l’organització agroalimentària interprofessional.
v. La fixació de participació paritària en la gestió de
l’organització interprofessional agroalimentària del
sector productor d’una banda, i del sector industrial
d’una altra. En funció de la representació d’interessos i de l’objecte social per al qual han estat constituïdes, les organitzacions de cooperatives agràries podran enquadrar-se en el sector de la producció, de la
transformació i de la comercialització, o en tots ells simultàniament, de manera que el caràcter paritari que
s’enuncia dependrà de tal configuració.»

37

Esmena 37
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

«b) Acreditar que representa, almenys, el 51 per cent
de les activitats econòmiques del sector en cadascuna
de les seves branques, atenent que les mateixes s’integren per producció i industria, integrant-se en aquesta
última també la comercialització. Aquesta acreditació
s’ha d’establir de la manera que es determini reglamentàriament i amb caràcter previ al reconeixement.»
Apartat 4.1.c

38

Esmena 38
De supressió i addició
GP de Ciutadans (12)

«c) Els seus estatuts han de complir els requisits següents:
1. Indicar les finalitats reconegudes a les organitzacions interprofessionals, així com no tenir ànim de lucre.
2. Regular les modalitats d’adhesió i retirada dels seus
membres, garantint la pertinença a aquesta de tota organització que es comprometi al compliment dels estatuts i acords de l’organització, sempre que acrediti representar, en l’àmbit de de Catalunya, almenys el 15 per
cent de la branca professional a la qual pertany. La forma d’acreditar la representació s’ha de determinar en
una norma de caràcter reglamentari.
3.01.01.
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3. Establir l’obligatorietat de tots els membres del compliment dels acords adoptats per la mateixa organització interprofessional agroalimentària.
4. Regular la participació en la gestió de l’organització
interprofessional agroalimentària de les diferents baules de la cadena de valor del sector que representi la
interprofessional.
5. Establir un procés de conciliació i de mediació per
a la resolució dels conflictes que puguin sorgir durant
l’aplicació dels acords interprofessionals, de contractes
tipus i de guies de bones pràctiques contractuals, els relacionats amb la representativitat i altres discrepàncies
en el si de l’organització interprofessional, així com els
termes d’aquesta conciliació i mediació.
Els estatuts poden disposar que en cas de no resoldre
aquesta controvèrsia se sotmeti a arbitratge, i designar
la instància per efectuar l’arbitratge i fixar-ne les condicions.
En el cas de les organitzacions professionals agràries
que hagin obtingut vots en les eleccions agràries previstes a la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries,
la representació es basarà, per una banda, en el resultat percentual dels vots vàlids obtinguts aplicat al volum de producció total del conjunt de les explotacions
que tenen la consideració d’electors a l’esmentada Llei
17/2014, mesurat en base a la mitjana productiva del
sector o producte a Catalunya i a la dimensió mitjana,
en hectàrees, caps de bestiar o altres unitats d’aquest
conjunt i, per una altra banda, si s’escau, en el volum
de producció dels seus membres que no tenen la consideració d’electors, aquest volum acreditat d’acord amb
el que determini la norma de caràcter reglamentari
prevista al paràgraf anterior.
En els cas de sectors o productes que tinguin presència
de contractes d’integració, per determinar el volum de
producció atribuït a les organitzacions representatives
d’aquests, es tindrà en compte una atribució a parts
iguals del volum subjecte als contractes d’integració
entre els productors integrats i els productors integradors.»

Apartat 4.1.c.2

39

Esmena 39
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (5)

«2. Regular les modalitats d’adhesió i retirada dels seus
membres, garantint la pertinença a aquesta de tota organització que es comprometi al compliment dels estatuts i acords de l’organització, sempre que acrediti representar, en l’àmbit de de Catalunya, almenys el 15 per
cent de la branca professional a la qual pertany. La for-
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ma d’acreditar la representació s’ha de determinar en
una norma de caràcter reglamentari.
2. En el cas de les organitzacions professionals agràries que hagin obtingut vots en les eleccions agràries
previstes a la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals
agràries, la representació es basarà, per una banda,
en el resultat percentual dels vots vàlids obtinguts aplicat al volum de producció total del conjunt de les explotacions que tenen la consideració d’electors a l’esmentada Llei 17/2014, mesurat en base a la mitjana
productiva del sector o producte a Catalunya i a la dimensió mitjana, en hectàrees, caps de bestiar o altres
unitats d’aquest conjunt i, per una altra banda, si s’escau, en el volum de producció dels seus membres que
no tenen la consideració d’electors, aquest volum acreditat d’acord amb el que determini la norma de caràcter reglamentari prevista al paràgraf anterior.
En els cas de sectors o productes que tinguin presència
de contractes d’integració, per determinar el volum de
producció atribuït a les organitzacions representatives
d’aquests, es tindrà en compte una atribució a parts
iguals del volum subjecte als contractes d’integració
entre els productors integrats i els productors integradors.»

40

Esmena 40
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)

«[...] La forma d’acreditar la representació s’ha de determinaren una norma de caràcter reglamentari.
En el cas de les organitzacions professionals agràries
que hagin obtingut vots en les eleccions agràries previstes a la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, la representació es basarà, per una banda, en el
resultat percentual dels vots vàlids obtinguts aplicat al
volum de producció total del conjunt de les explotacions que tenen la consideració d’electors a l’esmentada
Llei 17/2014, mesurat en base a la mitjana productiva del sector o producte a Catalunya i a la dimensió
mitjana, en hectàrees, caps de bestiar o altres unitats
d’aquest conjunt i, per una altra banda, si s’escau, en
el volum de producció dels seus membres que no tenen la consideració d’electors, aquest volum acreditat
d’acord amb el que determini la norma de caràcter reglamentari prevista al paràgraf anterior.
En els cas de sectors o productes que tinguin presència
de contractes d’integració, per determinar el volum de
producció atribuït a les organitzacions representatives
d’aquests, es tindrà en compte una atribució a parts
iguals del volum subjecte als contractes d’integració
entre els productors integrats i els productors integradors.»

3.01.01.
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Esmena 41
De modificació
GP Socialista (8)

«2. Regular les modalitats d’adhesió i retirada dels
seus membres, garantint la pertinença a aquesta de tota organització que es comprometi al compliment dels
estatuts i acords de l’organització.
Les entitats, organitzacions o associacions membres
d’una organització interprofessional agroalimentària,
constituïda sota l’emparament de la present llei, han
de complir els requisits establerts en els apartats a), c)
i d) de l’article 2 i acreditar una representativitat mínima del 25 de la seva respectiva branca professional
a la qual pertanyen. La forma d’acreditar la representació s’ha de determinar en una norma de caràcter reglamentari.
En el cas de les organitzacions professionals agràries
que hagin obtingut vots en les eleccions agràries previstes a la Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries,
la representació es basarà, per una banda, en el resultat percentual dels vots vàlids obtinguts aplicat al volum de producció total del conjunt de les explotacions
que tenen la consideració d’electors a l’esmentada Llei
17/2014, mesurat en base a la mitjana productiva del
sector o producte a Catalunya i a la dimensió mitjana,
en hectàrees, caps de bestiar o altres unitats d’aquest
conjunt i, per una altra banda, si s’escau, en el volum
de producció dels seus membres que no tenen la consideració d’electors, aquest volum acreditat d’acord amb
el que determini la norma de caràcter reglamentari
prevista al paràgraf anterior.
En els cas de sectors o productes que tinguin presència
de contractes d’integració, per determinar el volum de
producció atribuït a les organitzacions representatives
d’aquests, es tindrà en compte una atribució a parts
iguals del volum subjecte als contractes d’integració
entre els productors integrats i els productors integradors.»

42

Esmena 42
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

«[...] com no tenir ànim de lucre.
2. Regular un sistema d’adhesió i sortida dels membres que les conformen, de manera que les seves regles
de funcionament intern no impedeixin la pertinença a
la mateixa d’aquelles organitzacions o associacions
representatives del sector i branca a què pertanyin,
que puguin acreditar d’acord amb aquesta Llei una
representativitat igual o superior al 10%. Si la seva representativitat és inferior al 10% però superior al 5%,
podran sol·licitar el seu ingrés juntament amb una altra associació amb similar grau de representativitat,
si bé només podran comptar amb un representant i un
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vot en els òrgans de l’organització agroalimentària interprofessional.
De la mateixa manera, i amb vista a assegurar la representativitat territorial d’aquelles zones que es puguin veure infrarepresentades, tindrà garantida la seva presència tota organització d’àmbit comarcal que
acrediti representar almenys el 40 per 100 de la branca professional corresponent al seu àmbit territorial,
sempre que el sector o producte de què es tracti suposi
almenys un 5 per 100 de la producció final agrària
pesquera o agroalimentària a nivell autonòmic, o el
10 per 100 de la producció final agrària a nivell comarcal.
3. Establir l’obligatorietat de [...].»

Esmena 43
De supressió
GP de Ciutadans (13)

Esmena 44
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (14)

«[...] les condicions.
4.2 El procediment per establir les condicions per al reconeixement de les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries s’ha de determinar reglamentàriament.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional amb les esmenes 38, 39, 40, 41 i 42 que es
reflecteix en el text proposat com a predictamen que
s’annexa en aquest informe.
La Ponència no fa cap recomanació en relació amb les
esmenes 34 i 43.
La ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya anuncia la retirada de les esmenes 35, 37
i 44.

3.01.01.

Article 5. Nombre d’organitzacions
5.1 Només es pot reconèixer una única organització
interprofessional agroalimentària per sector o producte, excepte el que es disposa en els apartats següents
d’aquest article.
5.2 Els productes agraris i alimentaris amb dret a utilitzar alguna de les denominacions i indicacions geogràfiques protegides, i altres mencions de qualitat, es
consideren, a efectes d’aquest article, com a sectors o
productes diferenciats dels de caràcter general esmentats en l’apartat anterior, o d’altres d’igual o similar naturalesa.

Esmenes presentades

«4.2 El procediment per establir les condicions per al
reconeixement de les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries s’ha de determinar reglamentàriament.»

44

Text presentat

5.3 Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries reconegudes poden constituir internament seccions per a productes específics o diferenciats.

Apartat 4.2

43

Núm. 637

Apartat 1

45

Esmena 45
De supressió
GP de Ciutadans (14)

«Article 5. Nombre d’organitzacions
5.1 Només es pot reconèixer una única organització
interprofessional agroalimentària per sector o producte, excepte el que es disposa en els apartats següents
d’aquest article.
5.2 Els productes agraris i alimentaris amb dret a utilitzar alguna de les denominacions i indicacions geogràfiques protegides, i altres mencions de qualitat, es
consideren, a efectes d’aquest article, com a sectors o
productes diferenciats dels de caràcter general esmentats en l’apartat anterior, o d’altres d’igual o similar naturalesa.
5.3 Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries reconegudes poden constituir internament seccions per a productes específics o diferenciats.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació en relació amb
l’esmena 45.
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Text presentat

Apartat 3

Article 6. Registre de les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries de
Catalunya

Lletra g

6.1 Es crea el Registre de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya, adscrit al
departament competent en matèria agroalimentària,
amb la finalitat de disposar de manera permanent i actualitzada de tota la informació necessària de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries i dels
seus acords d’extensió de normes, amb la finalitat de
dur a terme les polítiques de foment i de control en
aquest àmbit.
6.2 Per norma de caràcter reglamentari s’ha de determinar el procediment per a la inscripció de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries en el
Registre, així com el seu contingut.

47

a) Reconeixement de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
b) Retirades de reconeixement de les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries
c) Suspensions del reconeixement.
d) Memòria anual d’activitats que inclogui els acords
l’objecte dels quals facin referència als articles 3 i 13
e) Estat de la representativitat al tancament de l’exercici.
f) Acords d’extensió de normes.
g) Comptes anuals en relació amb els acords i liquidació de les aportacions econòmiques corresponents a
l’extensió de norma.
6.4 Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han de trametre abans del 30 d’abril de cada
any a la direcció general competent en matèria de comercialització agroalimentària la documentació corresponent a les lletres d), e), f), i g) de l’apartat tercer
d’aquest article.

Esmena 47
D’addició
GP Socialista (9)

«g) [...] corresponents a l’extensió de norma. Aquests
comptes han de ser degudament auditats amb caràcter previ a la seva presentació. Les mateixes hauran
de representar de manera separada les aportacions
derivades de l’extensió de normes i les dels associats
per al funcionament de l’organització agroalimentària, quedant totalment vetat a la mateixa fer ús de les
aportacions per al seu manteniment i funcionament.
Les aportacions de l’extensió de norma només podran
aplicar-se als fins expressament previstos en la memòria econòmica.»

48

6.3 En el Registre s’ha d’inscriure:

Núm. 637

Esmena 48
D’addició
GP de Ciutadans (15)

«g) Comptes anuals en relació amb els acords i liquidació de les aportacions econòmiques corresponents
a l’extensió de norma. Aquests comptes han de ser degudament auditats amb caràcter previ a la seva presentació. Les mateixes hauran de representar de manera separada les aportacions derivades de l’extensió de
normes i les dels associats per al funcionament de l’organització agroalimentària, quedant totalment vetat a
la mateixa fer ús de les aportacions per al seu manteniment i funcionament. Les aportacions de l’extensió de
norma només podran aplicar-se als fins expressament
previstes en la memòria econòmica.»

49

Esmena 49
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (16)

«g) [...] a l’extensió de norma. Aquests comptes hauran de ser auditats prèviament a la seva presentació
al Registre i contindran de manera separada les aportacions derivades de l’extensió de normes i les dels associats per al funcionament de l’organització agroalimentària.»

Esmenes presentades

Apartat 4

Apartat 2

46

Esmena 46
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (15)

«6.2 Reglamentàriament s’ha de determinar el procediment per a [...].»

3.01.01.

50

Esmena 50
De supressió
GP de Ciutadans (16)

«6.4 Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han de trametre abans del 30 d’abril de cada any
a la direcció general competent en matèria de comercialització agroalimentària la documentació corresponent a les lletres d), e), f), i g) de l’apartat tercer d’aquest
article.»
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Esmena 51
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (17)

«6.4 Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han de trametre abans del 30 d’abril de cada any
a la direcció general competent en matèria de comercialització agroalimentària la documentació corresponent a les lletres d), e), f), i g) de l’apartat tercer d’aquest
article.»
Recomanacions de la Ponència

La ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya anuncia la retirada de les esmenes 46 i 51.

Text presentat

Article 7. Acords
7.1 Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han d’ajustar els seus acords a les normes i principis de la normativa vigent en matèria de la competència.
7.2 Les organitzacions interprofessionals catalanes
tenen plena autonomia i competència per prendre els
seus acords, sense cap tipus de limitació respecte dels
acords adoptats per tercers o altres entitats, excepte si
elles mateixes acorden vincular-se voluntàriament a
acords d’altres organitzacions o entitats de naturalesa
i objectius similars.

53

Esmena 53
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (18)

«7.1 Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han d’ajustar els seus acords a les normes, a
la legalitat vigent i als principis de la normativa vigent
en matèria de la competència.»

54

Esmena 54
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (19)

«7.2 Les organitzacions interprofessionals catalanes
tenen plena autonomia i competència per prendre els
seus acords, sense cap tipus de limitació respecte dels
acords adoptats per tercers o altres entitats, excepte si
elles mateixes acorden vincular-se voluntàriament a
acords d’altres organitzacions o entitats de naturalesa i
objectius similars.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació en relació amb les
esmenes 52 i 54.
La ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya anuncia la retirada de l’esmena 53.

Text presentat

Article 8. Extensió de normes

Esmenes presentades

Esmena 52
De supressió i addició
GP de Ciutadans (17)

«Article 7. Acords
7.1 Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han d’ajustar els seus acords a les normes i principis de la normativa vigent en matèria de la competència.
7.2 Les organitzacions interprofessionals catalanes tenen plena autonomia i competència per prendre els
seus acords, sense cap tipus de limitació respecte dels
acords adoptats per tercers o altres entitats, excepte si
elles mateixes acorden vincular-se voluntàriament a
acords d’altres organitzacions o entitats de naturalesa
i objectius similars.
7.3 Aquests acords hauran de ser adoptats dins del respecte a la legalitat vigent i als drets dels altres.»
3.01.01.

Apartat 1

Apartat 2

La Ponència no fa cap recomanació en relació amb
l’esmenes 47, 48, 49 i 50.

52

Núm. 637

8.1 Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries poden sol·licitar, al departament competent en
matèria agroalimentària, l’extensió de totes o d’algunes de les seves normes o acords per al conjunt de productors i operadors del producte del seu àmbit d’actuació. L’acord d’extensió de norma pot afectar una
part dels operadors en el cas de referir-se a un producte específic, sempre que estigui inclòs dintre del/s
producte/s genèric/s pel/s qual/s està reconeguda l’organització interprofessional agroalimentària.
8.2 L’extensió de normes s’aprova mitjançant una ordre del/de la conseller/a competent en matèria agroalimentària. Quan la proposta d’extensió de normes
estigui relacionada amb la competència d’altres departaments de la Generalitat, l’aprovació es fa mitjançant
una ordre conjunta.
8.3 En l’elaboració de l’ordre d’extensió de norma s’ha
de garantir la participació pública dels potencials destinataris, per un període no inferior a quinze dies.
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8.4 Les propostes d’extensió de normes s’han de referir a activitats relacionades amb les definides a l’article 3 com a finalitats de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.

a) Els acords tinguin el suport de més del 50% de dos
terços de la representativitat dels integrants de cada
una de les diferents branques professionals implicades i

8.5 Només es pot sol·licitar l’extensió de normes regulada en els dos apartats anteriors, quan:

b) L’organització interprofessional agroalimentària representi, com a mínim, les 2/3 tres quartes parts de les
produccions afectades.

a) Els acords tinguin el suport de més del 50% dels integrants de cada una de les diferents branques professionals implicades i
b) L’organització interprofessional agroalimentària representi, com a mínim, les 2/3 parts de les produccions afectades.
En el cas de les organitzacions de productors del sector de les fruites i hortalisses, aquesta producció representi, com mínim, del 60%.

En el cas de les organitzacions de productors del sector de les fruites i hortalisses, aquesta producció representi, com mínim, del 60%.
L’organització interprofessional agroalimentària ha
d’acreditar aquesta representativitat.»

56

Esmena 56
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (20)

L’organització interprofessional agroalimentària ha
d’acreditar aquesta representativitat.

«8.5 Només es pot sol·licitar l’extensió de normes regulada en els dos apartats anteriors, quan:

8.6 En el cas que l’extensió de norma sol·licitada per
l’organització interprofessional agroalimentària afecti
exclusivament una de les seves seccions, aquesta secció ha de reunir els requisits que indica el punt anterior, i només podran participar en l’acord d’extensió de
norma les produccions afectades de forma específica
per al producte o secció en qüestió.

a) Els acords tinguin el suport de més de dos terços
dels integrants de cada una de les diferents branques
professionals implicades i

8.7 Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han d’establir els mecanismes de control i seguiment del compliment dels acords d’extensió de
normes.
8.8 El contingut d’aquest article s’entén, en qualsevol
cas, sens perjudici del que disposa la normativa vigent
de defensa de la competència.
8.9 L’ordre reguladora corresponent ha de fixar la durada dels acords pels quals es sol·licita l’extensió de
normes, que no pot ser superior a 5 anys o campanyes.
8.10 Els acords adoptats en la forma d’extensió de norma seran tramesos al Registre en el termini d’un mes
des de la seva adopció, mitjançant certificacions en les
quals s’ha de fer constar el contingut de l’acord i el suport obtingut per aquest, mesurat en el percentatge de
representació en l’organització interprofessional agroalimentària.

b) L’organització interprofessional agroalimentària representi, com a mínim, les 3/4 parts de les produccions afectades.
En el cas de les organitzacions de productors del sector
de les fruites i hortalisses, aquesta producció representi, com mínim, del 60%.
L’organització interprofessional agroalimentària ha
d’acreditar aquesta representativitat.»
Lletra b

57

«b) L’organització interprofessional agroalimentària
representi, com a mínim, el 60% de les produccions
afectades.
L’organització interprofessional agroalimentària ha
d’acreditar aquesta representativitat.»

58
Esmenes presentades

Apartat 5

55

Esmena 57
De modificació
GP Socialista (10)

Esmena 58
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (6)

En el cas de les organitzacions de productors del sector
de les fruites i hortalisses, aquesta producció representi, com mínim, del 60%.

Esmena 55
De supressió i addició
GP de Ciutadans (18)

«8.5 Només es pot sol·licitar l’extensió de normes regulada en els dos apartats anteriors, quan:
3.01.01.
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Esmena 59
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (8)

En el cas de les organitzacions de productors del sector
de les fruites i hortalisses, aquesta producció representi, com mínim, del 60%.

Recomanacions de la Ponència

Núm. 637

guin integrats en aquestes organitzacions interprofessionals, que ha de respectar en tot cas la proporcionalitat de la quantitat respecte als costos de les accions i
la no-discriminació en relació amb els membres de les
organitzacions interprofessionals.
9.2 Només es poden repercutir despeses de funcionament de l’organització interprofessional agroalimentària si estan vinculades al cost de l’extensió de norma.
Aquestes despeses s’han de justificar. Reglamentàriament es regularà la justificació d’aquestes despeses.»

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 56,
pel que fa a la supressió i 58 i 59.
La Ponència no fa cap recomanació en relació amb les
esmenes 55, 56, pel que fa a la modificació i 57.

Article 9. Aportació econòmica en el cas
d’extensió de normes
9.1 En el cas que, d’acord amb el que estableix l’article anterior, es faci extensió de normes al conjunt dels
productors i operadors implicats, les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries han de sol·licitar
al departament competent en matèria agroalimentària l’aprovació de l’aportació econòmica que correspon
als operadors que no estiguin integrats en aquestes organitzacions interprofessionals, que ha de respectar en
tot cas la proporcionalitat de la quantitat respecte als
costos de les accions i la no-discriminació en relació
amb els membres de les organitzacions interprofessionals.
9.2 Només es poden repercutir despeses de funcionament de l’organització interprofessional agroalimentària si estan vinculades al cost de l’extensió de norma.
Aquestes despeses s’han de justificar. Reglamentàriament es regularà la justificació d’aquestes despeses.

Esmenes presentades

Esmena 60
De supressió i addició
GP de Ciutadans (19)

«Article 9. Aportació econòmica en el cas d’extensió
de normes
9.1 En el cas que, d’acord amb el que estableix l’article anterior, es faci extensió de normes al conjunt dels
productors i d’operadors implicats, les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries han de sol·licitar al
departament competent en matèria agroalimentària o
el que assumeixi les competències en matèria d’organitzacions interprofessionals l’aprovació de l’aportació
econòmica que correspon als operadors que no esti3.01.01.

61

Esmena 61
De modificació
GP Socialista (11)

«Article 9. Aportació econòmica en el cas d’extensió
de normes

Text presentat

60

Apartat 1

9.1 En el cas que, d’acord amb el que estableix l’article anterior, es faci extensió de normes al conjunt dels
productors i d’operadors implicats, les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries han de sol·licitar
al departament competent en matèria agroalimentària
l’aprovació de l’aportació econòmica que correspon a
la totalitat dels operadors afectats. En el cas dels operadors que no estiguin integrats en aquestes organitzacions interprofessionals, s’han de respectar en tot cas
la proporcionalitat de la quantitat respecte als costos
de les accions i la no-discriminació en relació amb els
membres de les organitzacions interprofessionals.»

62

Esmena 62
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (21)

«9.1 En el cas que, d’acord amb el que estableix l’article anterior, es faci extensió de normes al conjunt dels
productors i operadors implicats, les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries han de sol·licitar
al departament competent en matèria agroalimentària
l’aprovació de l’aportació econòmica que correspon a
la totalitat dels operadors afectats. En el cas dels operadors que no estiguin integrats en aquestes organitzacions interprofessionals, que ha de respectar en tot cas
la proporcionalitat de la quantitat respecte als costos
de les accions i la no discriminació en relació amb els
membres de les organitzacions interprofessionals.»
Apartat 2

63

Esmena 63
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (22)

«9.2 Només es poden repercutir despeses de funcionament de l’organització interprofessional agroalimentà-
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ria si estan vinculades al cost de l’extensió de norma.
Aquestes despeses s’han de justificar. Reglamentàriament es regularà la justificació d’aquestes despeses.»

Apartat 2

Recomanacions de la Ponència

«10.2 Es pot revocar el reconeixement d’aquelles organitzacions interprofessionals agroalimentàries que
estiguin inactives durant un període ininterromput de
5 anys.»

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 61
i 62.
La Ponència no fa cap recomanació en relació amb
l’esmena 60.
La ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya anuncia la retirada de l’esmena 63.

65

Esmena 65
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (23)

Apartat 3

66

Esmena 66
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (24)

«10.3 La retirada del reconeixement s’efectua prèvia audiència de les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries afectades per un termini mínim de
tres mesos.»

Text presentat

Article 10. Retirada del reconeixement
10.1 El departament competent en matèria agroalimentària ha de retirar el reconeixement d’aquelles organitzacions interprofessionals agroalimentàries que
deixin de complir alguna de les condicions que estableix l’article 4.
10.2 Es pot revocar el reconeixement d’aquelles organitzacions interprofessionals agroalimentàries que estiguin inactives durant un període ininterromput de 3
anys.
10.3 La retirada del reconeixement s’efectua prèvia
audiència de les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries afectades per un termini mínim
d’un mes.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació en relació amb les
esmenes 64, 65 i 66.

Text presentat

Article 11. Infraccions
Les infraccions administratives que disposa aquesta
llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
11.1 Es consideren infraccions lleus:

Esmenes presentades

64

a) L’endarreriment injustificat en la tramesa al departament competent en matèria agroalimentària dels
acords per a l’extensió de norma adoptats i de la tramesa de documentació que es determina a l’article 6.4.

Esmena 64
De supressió i addició
GP de Ciutadans (20)

«Article 10. Retirada del reconeixement
10.1 El departament competent en matèria agroalimentària ha de retirar el reconeixement d’aquelles organitzacions interprofessionals agroalimentàries que
deixin de complir alguna de les condicions que estableix l’article 4.
10.2 Es pot revocar el reconeixement d’aquelles organitzacions interprofessionals agroalimentàries que estiguin inactives durant un període ininterromput de 3
anys.
10.3 La retirada del reconeixement s’efectua prèvia audiència de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries afectades per un termini mínim d’un mes
de tres mesos.»
3.01.01.

b) L’incompliment per part dels que estan obligats al
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o bé de
les quotes en què es desglossi en els casos d’extensió
de normes aprovades pel departament competent en
matèria agroalimentària, quan la quantitat no superi
els 6.000 euros.
11.2 Es consideren infraccions greus:
a) Cometre, en un any, més de dues infraccions lleus,
quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
b) La no-tramesa al departament competent en matèria agroalimentària, per part les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, de la documentació
que determina l’article 6.4.
c) L’incompliment per part dels que estan obligats al
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o bé de
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les quotes en què es desglossi en els casos d’extensió
de normes aprovades pel departament competent en
matèria agroalimentària, quan la quantitat superi els
6.000 euros i no passi dels 60.000 euros.
d) La no-tramesa al departament competent en matèria agroalimentària de la documentació que es determini reglamentàriament en el cas de recaptació econòmica per acord d’extensió de norma.
11.3 Es consideren infraccions molt greus:
a) Cometre, en un any, més d’una infracció greu de la
mateixa naturalesa, quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
b) Dur a terme actuacions amb una finalitat contrària a
les establertes a l’article 3.
c) Aplicar el règim d’aportacions econòmiques per
extensió de normes establert en aquesta llei en unes
condicions diferents de les que consten a l’ordre
d’aprovació del departament competent en matèria
agroalimentària.
d) L’incompliment d’algun dels requisits establerts per
al reconeixement de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries previstos a l’article 4.
e) La denegació de l’adhesió com a membre de les
organitzacions interprofessionals agroalimentàries
d’aquelles organitzacions sectorials que acreditin tenir
la representativitat mínima determinada en la present
llei.
f) L’incompliment per part dels que estan obligats al
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o bé de
les quotes en què es desglossi en els casos d’extensió
de normes aprovades pel departament competent en
matèria agroalimentària, quan la quantitat superi els
60.000 euros.
11.4 En les infraccions relatives a l’incompliment del
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o de
les quotes en què es desglossi, a què fa referència l’article 9.1, l’impagament ha de ser denunciat per l’organització interprofessional davant la direcció general
competent en matèria agroalimentària, juntament amb
la documentació que acrediti haver requerit el pagament als deutors, així com l’admissió a tràmit de la
demanda judicial corresponent o, si s’escau, de la sol·
licitud de laude arbitral.
No obstant això, quan l’aportació econòmica impagada o les quotes en què es desglossi es calculin sobre
dades que constin davant de la direcció general competent en matèria agroalimentària o constatades en les
seves actuacions de control, no cal acreditar la presentació de la documentació esmentada al paràgraf anterior.

3.01.01.

Núm. 637

Esmenes presentades

67

Esmena 67
De supressió i addició
GP de Ciutadans (21)

Article 11. Infraccions
Les infraccions administratives que disposa aquesta
llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
11.1 Es consideren infraccions lleus:
a) L’endarreriment injustificat en la tramesa al departament competent en matèria agroalimentària o el que
assumeixi les competències en matèria d’organitzacions interprofessionals dels acords per a l’extensió de
norma adoptats i de la tramesa de documentació que
es determina a l’article 6.4.
b) L’incompliment per part dels que estan obligats al
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o bé de
les quotes en què es desglossi en els casos d’extensió
de normes aprovades pel departament competent en
matèria agroalimentària, quan la quantitat no superi
els 6.000 euros.
11.2 Es consideren infraccions greus:
a) Cometre, en un any, més de dues infraccions lleus,
quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
b) La no-tramesa al departament competent en matèria agroalimentària, per part les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, de la documentació
que determina l’article 6.4.
c) L’incompliment per part dels que estan obligats al
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o bé de
les quotes en què es desglossi en els casos d’extensió
de normes aprovades pel departament competent en
matèria agroalimentària, quan la quantitat superi els
6.000 euros i no passi dels 60.000 euros.
d) La no-tramesa al departament competent en matèria agroalimentària de la documentació que es determini reglamentàriament en el cas de recaptació econòmica per acord d’extensió de norma.
11.3 Es consideren infraccions molt greus:
a) Cometre, en un any, més d’una infracció greu de la
mateixa naturalesa, quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
b) Dur a terme actuacions amb una finalitat contrària a
les establertes a l’article 3.
c) Aplicar el règim d’aportacions econòmiques per
extensió de normes establert en aquesta llei en unes
condicions diferents de les que consten a l’ordre
d’aprovació del departament competent en matèria
agroalimentària o el que assumeixi les competències
en matèria d’organitzacions interprofessionals.
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d) L’incompliment d’algun dels requisits establerts per
al reconeixement de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries previstos a l’article 4.
e) La denegació de l’adhesió com a membre de les
organitzacions interprofessionals agroalimentàries
d’aquelles organitzacions sectorials que acreditin tenir
la representativitat mínima determinada en la present
llei segons els criteris de barems establerts a la mateixa.
f) L’incompliment per part dels que estan obligats al
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o bé de
les quotes en què es desglossi en els casos d’extensió
de normes aprovades pel departament competent en
matèria agroalimentària, quan la quantitat superi els
60.000 euros.
11.4 En les infraccions relatives a l’incompliment del
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o de
les quotes en què es desglossi, a què fa referència l’article 9.1, l’impagament ha de ser denunciat per l’organització interprofessional davant la direcció general
competent en matèria agroalimentària, juntament amb
la documentació que acrediti haver requerit el pagament als deutors, així com l’admissió a tràmit de la
demanda judicial corresponent o, si s’escau, de la sol·
licitud de laude arbitral.
No obstant això, quan l’aportació econòmica impagada o les quotes en què es desglossi es calculin sobre
dades que constin davant de la direcció general competent en matèria agroalimentària o constatades en les
seves actuacions de control, no cal acreditar la presentació de la documentació esmentada al paràgraf anterior.
Apartat 1
Lletra b

68

Esmena 68
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (25)

Lletra c
Esmena 69
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (26)

«c) L’incompliment per part dels que estan obligats al
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o bé de
3.01.01.

les quotes en què es desglossi en els casos d’extensió de
normes aprovades pel departament competent en matèria agroalimentària, quan la quantitat superi els 6.000
euros i no passi dels 60.000 euros.»
Lletra d

70

Esmena 70
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (27)

«d) La no-tramesa al departament competent en matèria agroalimentària de la documentació que es determini reglamentàriament en el cas de recaptació econòmica per acord d’extensió de norma.»
Apartat 3
Lletres e i f

71

Esmena 71
D’addició i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (28)

«e) La denegació de l’adhesió com a membre de les
organitzacions interprofessionals agroalimentàries
d’aquelles organitzacions sectorials que acreditin tenir
la representativitat mínima determinada en la present
llei segons els criteris establerts.
f) L’incompliment per part dels que estan obligats al
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o bé de
les quotes en què es desglossi en els casos d’extensió
de normes aprovades pel departament competent en
matèria agroalimentària, quan la quantitat superi els
60.000 euros.»
Apartat 4

«b) L’incompliment per part dels que estan obligats al
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o bé de
les quotes en què es desglossi en els casos d’extensió
de normes aprovades pel departament competent en
matèria agroalimentària, quan la quantitat no superi
els 6.000 euros.»

69

Núm. 637

72

Esmena 72
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (29)

«11.4 En les infraccions relatives a l’incompliment del
pagament de l’aportació econòmica obligatòria o de les
quotes en què es desglossi, a què fa referència l’article
9.1, l’impagament ha de ser denunciat per l’organització interprofessional davant la direcció general competent en matèria agroalimentària, juntament amb la
documentació que acrediti haver requerit el pagament
als deutors, així com l’admissió a tràmit de la demanda
judicial corresponent o, si s’escau, de la sol·licitud de
laude arbitral.
No obstant això, quan l’aportació econòmica impagada
o les quotes en què es desglossi es calculin sobre dades
que constin davant de la direcció general competent en
matèria agroalimentària o constatades en les seves ac-
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tuacions de control, no cal acreditar la presentació de la
documentació esmentada al paràgraf anterior.»

Núm. 637

mini d’un any d’una infracció de la mateixa naturalesa
si així ha estat declarada per resolució ferma.
c) El reconeixement i l’esmena de les infraccions abans
que es resolgui el procediment sancionador corresponent.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació en relació amb les
esmenes 67, 68, 69, 70, 71 i 72.

d) El grau d’incompliment dels advertiments previs.
12.3 S’han de regular per reglament els òrgans competents en matèria agroalimentària per acordar l’inici
dels procediments sancionadors i designar-ne la persona instructora i els òrgans competents per imposar
les sancions.

Text presentat

Article 12. Sancions
12.1 Les infraccions administratives enumerades a
l’article anterior donen lloc a la imposició de les sancions següents:
a) Per infraccions lleus: advertiment o sanció pecunià
ria de fins a 3.000 euros. Es pot ultrapassar aquest import en cas d’impagament, fins al doble del valor no
satisfet de l’aportació econòmica obligatòria o de les
quotes en què es desglossi en els casos d’extensió de
normes aprovades pel departament competent en matèria agroalimentària.
b) Per infraccions greus:
Multa des de 3.001 fins a 100.000 euros. Es pot ultrapassar aquest import en cas d’impagament, fins al
doble del valor no satisfet de l’aportació econòmica
obligatòria o de les quotes en què es desglossi en els
casos d’extensió de normes aprovades pel Departament competent en matèria agroalimentària.
Accessòriament es pot ordenar la suspensió temporal
del reconeixement de l’organització interprofessional
agroalimentària, a efectes del que estableix aquesta
llei, per un termini no superior a un any.
c) Per infraccions molt greus:
Multa des de 100.001 fins a 3.000.000 euros.
Accessòriament es pot ordenar la suspensió temporal
del reconeixement de l’organització interprofessional
agroalimentària, a efectes del que estableix aquesta
llei, per un termini comprès entre un any i un dia i
tres anys.
Accessòriament es pot ordenar la retirada definitiva
del reconeixement a l’organització interprofessional
agroalimentària, a efectes del que estableix aquesta
llei.
12.2 Per a la graduació de la quantia de les sancions,
a més dels criteris generals establerts pel procediment
sancionador en la normativa vigent, s’han de tenir en
compte els criteris següents:

Esmenes presentades

73

Esmena 73
D’addició
GP de Ciutadans (22)

Article 12. Sancions
12.1 Les infraccions administratives enumerades a
l’article anterior donen lloc a la imposició de les sancions següents:
a) Per infraccions lleus: advertiment o sanció pecunià
ria de fins a 3.000 euros. Es pot ultrapassar aquest import en cas d’impagament, fins al doble del valor no
satisfet de l’aportació econòmica obligatòria o de les
quotes en què es desglossi en els casos d’extensió de
normes aprovades pel departament competent en matèria agroalimentària o el que assumeixi les competències en matèria d’organitzacions agroalimentàries.
b) Per infraccions greus:
Multa des de 3.001 fins a 100.000 euros. Es pot ultrapassar aquest import en cas d’impagament, fins al
doble del valor no satisfet de l’aportació econòmica
obligatòria o de les quotes en què es desglossi en els
casos d’extensió de normes aprovades pel Departament competent en matèria agroalimentària o el que
assumeixi les competències en matèria d’organitzacions agroalimentàries.
Accessòriament es pot ordenar la suspensió temporal
del reconeixement de l’organització interprofessional
agroalimentària, a efectes del que estableix aquesta
llei, per un termini no superior a un any.
c) Per infraccions molt greus:
Multa des de 100.001 fins a 3.000.000 euros.

a) L’existència d’intencionalitat.

Accessòriament es pot ordenar la suspensió temporal
del reconeixement de l’organització interprofessional
agroalimentària, a efectes del que estableix aquesta
llei, per un termini comprès entre un any i un dia i
tres anys.

b) La reincidència en la comissió d’infracció molt
greu. Es considera reincidència la comissió en el ter-

Accessòriament es pot ordenar la retirada definitiva
del reconeixement a l’organització interprofessional

3.01.01.
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agroalimentària, a efectes del que estableix aquesta
llei.
12.2 Per a la graduació de la quantia de les sancions,
a més dels criteris generals establerts pel procediment
sancionador en la normativa vigent, s’han de tenir en
compte els criteris següents:
a) L’existència d’intencionalitat.
b) La reincidència en la comissió d’infracció molt
greu. Es considera reincidència la comissió en el termini d’un any d’una infracció de la mateixa naturalesa
si així ha estat declarada per resolució ferma.
c) El reconeixement i l’esmena de les infraccions
abans que es resolgui el procediment sancionador corresponent.
d) El grau d’incompliment dels advertiments previs.
12.3 S’han de regular per reglament els òrgans competents en matèria agroalimentària per acordar l’inici
dels procediments sancionadors i designar-ne la persona instructora i els òrgans competents per imposar
les sancions.

Text presentat

Article 13. Relació amb altres organitzacions
interprofessionals agroalimentàries
Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries reconegudes de conformitat amb el que estableix
aquesta llei es poden associar amb altres organitzacions interprofessionals agroalimentàries o entitats de
naturalesa i objectius similars. Els acords d’associació
seran tramesos al Registre regulat a l’article 6.

Esmenes presentades

Addició de nous capítols

76

77

Esmena 77
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (9)

«Capítol III. Organitzacions de productors.

Lletra b
Esmena 74
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (30)

«b) Per infraccions greus:
Multa des de 3.001 fins a 50.000 euros. Es pot ultrapassar aquest [...].»
Lletra c

75

Esmena 76
D’addició
GP de Ciutadans (23)

Capítol III. Organitzacions de productors

Apartat 1

74

Núm. 637

Esmena 75
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (31)

«c) Per infraccions molt greus:
Multa des de 50.001 fins a 300.000 euros.
Accessòriament es pot ordenar la suspensió [...].»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació en relació amb les
esmenes 73, 74 i 75.

»Article 14. Objecte i requisits de les organitzacions de
productors
14.1. Poden ser organitzacions de productors les societats cooperatives agrícoles, les agrupacions agrícoles o ramaderes, les societats agràries de transformació, les societats mercantils, o altres tipus d’entitat
amb personalitat jurídica constituïdes per productors
agraris o agroalimentaris, o entitats que els agrupin,
constituïdes per productors dels sectors admesos per
la normativa de la Unió Europea que sigui d’aplicació.
14.2. Les organitzacions de productors han de tenir la
seva seu social al territori de Catalunya o dur a terme
principalment a Catalunya llur activitat.
14.3. Les organitzacions de productors són reconegudes pel departament competent en matèria agrària i
agroalimentària com a organitzacions de productors
quan concorrin els requisits exigits al Capítol III del
Títol II de la Part II del Reglament (UE) 1308/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
del 2013, pel qual es crea l’organització comuna de
mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen
els Reglaments (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE)
1037/2001 i (CE) 1234/2007 o norma de la Unió Europea que el substitueixi.
14.4. Els seus estatuts prevegin la transmissió de tota la producció dels seus membres, socis o accionistes,
amb o sense transferència de la propietat, per a què
la comercialització la dugui a terme l’organització de
productors. No obstant, quan l’organització de produc-
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tors així ho autoritzi i l’autorització s’ajusti a les condicions que l’organització de productors hagi establert,
els productors associats podran:
– vendre únicament un percentatge del 10% de la seva
producció i/o dels seus productes als consumidors per
a satisfer les seves necessitats personals, directament
en les seves explotacions i/o fora d’elles.
– destinar la seva producció a mercats específics de diferenciacions per origen, destinació final o qualitat de
producte, incloses la producció agrària ecològica o la
producció integrada
14.5. Les organitzacions de productors podran externalitzar les seves activitats d’acord amb el previst a la
normativa de la Unió Europea.
14.6. Les organitzacions de productors s’han de crear
a iniciativa dels productors.
14.7. Els membres hauran d’adherir-se a l’organització
de productors durant un mínim de tres anys, i comunicar per escrit, en cas que desitgin causar baixa, la
renúncia a la condició de membre. L’organització de
productors ha d’establir el termini d’avís previ, d’una
duració màxima de sis mesos, i la data d’efecte de la
renúncia, amb criteris generals que evitin discriminacions entre els membres.
14.8. Les organitzacions de productors podran promoure l’homologació dels contractes tipus que es preveuen en aquesta Llei.
14.9. Les organitzacions de productors de fruites i hortalisses o les seves associacions reconegudes a l’empara de la normativa de la Unió Europea que li sigui
d’aplicació seran considerades com a vàlides als efectes de l’aplicació de la present Llei.
»Article 15. Procediment de reconeixement d’organitzacions de productors
15.1. La concessió del reconeixement de les organitzacions de productors correspon al director o directora
general competent en matèria agroalimentària.
15.2. S’han d’establir per reglament els requisits formals i materials i el procediment de reconeixement
d’organitzacions de productors.
15.3. Si no hi ha una resolució expressa de l’òrgan
competent en el termini de tres mesos, la sol·licitud de
reconeixement s’ha d’entendre desestimada per silenci
negatiu.
»Article 16. Revocació del reconeixement
16.1. Són causa de revocació del reconeixement de les
organitzacions de productors:
a) A instància de l’organització de productors, sens
perjudici del compliment de les obligacions i compromisos derivats de la seva condició d’organització de
productors, i de les responsabilitats que poguessin derivar-se com a conseqüència de les actuacions dutes a
3.01.01.
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terme durant el període en el qual l’entitat ostentava el
reconeixement.
b) Quan es detecti l’incompliment greu dels requisits
del reconeixement.
16.2. La resolució de revocació del reconeixement
d’una organització de productors, mitjançant resolució de l’òrgan competent, es produirà un cop tramitat
el procediment instruït a aquest efecte, amb audiència
de l’interessat.
»Article 17. Associacions d’organitzacions de productors
17.1. Podran ser reconegudes com a associacions d’organitzacions de productors totes aquelles entitats amb
personalitat jurídica pròpia, constituïdes com a organitzacions de productors reconegudes d’acord amb el
que es disposa en la present Llei, que així ho sol·licitin
a l’òrgan competent.
17.2. Les associacions d’organitzacions de productors
podran desenvolupar qualsevol de les activitats o funcions de les organitzacions de productors, o la seva representació.
17.3. Les associacions d’organitzacions de productors,
per ser reconegudes, hauran d’acreditar de manera fefaent la representació dels seus associats.
»Article 18. Extensió de les normes
18.1. Quan ho sol·liciti una organització de productors
o bé una agrupació d’organitzacions de productors representativa de la producció, una ordre del conseller
o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària podrà disposar, que qualsevol dels objectius
previstos a la normativa de la Unió Europea per a l’extensió de les normes sigui obligatori, per un període limitat, per als demés agents econòmics de la producció,
tant individuals com agrupats, que no siguin membres
de l’organització o agrupació.
18.2. Es considera que les entitats esmentades en el
paràgraf anterior són representatives quan:
a) representin, com a mínim en la circumscripció o circumscripcions econòmiques en que opera, una proporció del volum de producció del producte o productes de
què es tracti:
i) del 60% en el cas de les organitzacions de productors del sector de les fruites i hortalisses
ii) de dues terceres parts, com a mínim, en els demés
casos, i
b) estigui composta per més del 50% de productors.
18.3. En l’elaboració de l’ordre d’extensió de norma
s’ha de garantir la participació pública dels potencials
destinataris, per un període no inferior a quinze dies.»
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Esmena 78
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (32)

«Títol II. Organitzacions de productors
»Article 14. Objecte i requisits de les organitzacions de
productors
14.1. Les organitzacions de productors són les societats
cooperatives agrícoles, les agrupacions agrícoles o ramaderes, les societats agràries de transformació, les
societats mercantils, o altres tipus d’entitat amb personalitat jurídica constituïdes a iniciativa de productors
agraris o agroalimentaris, o entitats que els agrupin,
constituïdes per productors dels sectors admesos per la
normativa vigent.
14.2. Les organitzacions de productors queden sotmeses a aquesta llei quan tenen la seva seu social a Catalunya o llur activitat es dur a terme principalment a
Catalunya.
14.3. Les organitzacions de productors són reconegudes pel departament competent en matèria agrària i
agroalimentària com a organitzacions de productors
quan concorrin els requisits exigits al Capítol III del
Títol II de la Part II del Reglament (UE) 1308/2013
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, pel qual es crea l’organització comuna de
mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen
els Reglaments (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79,
(CE) 1037/2001 i (CE) 1234/2007 o norma de la Unió
Europea que el substitueixi.
14.4. Els seus estatuts poden preveure la transmissió
de tota la producció dels seus membres, socis o accionistes, amb o sense transferència de la propietat, per a
què la comercialització la dugui a terme l’organització
de productors. No obstant, quan l’organització de productors així ho autoritzi i l’autorització s’ajusti a les
condicions que l’organització de productors hagi establert, els productors associats podran:
– vendre únicament un percentatge del 10% de la seva
producció i/o dels seus productes als consumidors per
a satisfer les seves necessitats personals, directament
en les seves explotacions i/o fora d’elles.
– destinar la seva producció a mercats específics de diferenciacions per origen, destinació final o qualitat de
producte, incloses la producció agrària ecològica o la
producció integrada
14.5. Les organitzacions de productors podran externalitzar les seves activitats d’acord amb el que preveu
la normativa aplicable.
14.6. Els membres hauran d’adherir-se a l’organització de productors durant un mínim de tres anys, i comunicar per escrit, en cas que desitgin causar baixa,
la renúncia a la condició de membre. L’organització de
productors ha d’establir el termini d’avís previ, d’una
3.01.01.
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duració màxima de sis mesos, i la data d’efecte de la
renúncia, amb criteris generals que evitin discriminacions entre els membres.
14.7. Les organitzacions de productors podran promoure l’homologació dels contractes tipus que es preveuen en aquesta Llei.
14.8. Les organitzacions de productors de fruites i hortalisses o les seves associacions reconegudes a l’empara de la normativa de la Unió Europea que li sigui
d’aplicació seran considerades com a vàlides als efectes de l’aplicació de la present Llei.
»Article 15. Procediment de reconeixement d’organitzacions de productors
15.1. La concessió del reconeixement de les organitzacions de productors correspon al director o directora
general competent en matèria agroalimentària.
15.2. S’han d’establir per reglament els requisits formals i materials i el procediment de reconeixement
d’organitzacions de productors.
15.3. Si no hi ha una resolució expressa de l’òrgan
competent en el termini de tres mesos, la sol·licitud de
reconeixement s’ha d’entendre estimada per silenci positiu.
»Article 16. Revocació del reconeixement
16.1. Són causa de revocació del reconeixement de les
organitzacions de productors:
a) A instància de l’organització de productors, sens
perjudici del compliment de les obligacions i compromisos derivats de la seva condició d’organització de
productors, i de les responsabilitats que poguessin derivar-se com a conseqüència de les actuacions dutes a
terme durant el període en el qual l’entitat ostentava el
reconeixement.
b) Quan es detecti l’incompliment greu dels requisits
del reconeixement.
16.2. La resolució de revocació del reconeixement
d’una organització de productors, mitjançant resolució de l’òrgan competent, es produirà un cop tramitat
el procediment instruït a aquest efecte, amb audiència
de l’interessat.
»Article 17. Associacions d’organitzacions de productors
17.1. Podran ser reconegudes com a associacions d’organitzacions de productors totes aquelles entitats amb
personalitat jurídica pròpia, constituïdes com a organitzacions de productors reconegudes d’acord amb el
que es disposa en la present Llei, que així ho sol·licitin
a l’òrgan competent.
17.2. Les associacions d’organitzacions de productors
podran desenvolupar qualsevol de les activitats o funcions de les organitzacions de productors, o la seva representació.
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17.3. Les associacions d’organitzacions de productors,
per ser reconegudes, hauran d’acreditar de manera fefaent la representació dels seus associats.
»Article 18. Extensió de les normes
18.1. Quan ho sol·liciti una organització de productors
o bé una agrupació d’organitzacions de productors representativa de la producció, una ordre del conseller
o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària podrà disposar, que qualsevol dels objectius
previstos a la normativa de la Unió Europea per a l’extensió de les normes sigui obligatori, per un període limitat, per als demés agents econòmics de la producció,
tant individuals com agrupats, que no siguin membres
de l’organització o agrupació.

Núm. 637

mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen
els Reglaments (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE)
1037/2001 i (CE) 1234/2007 o norma de la Unió Europea que el substitueixi.
14.4. Els seus estatuts prevegin la transmissió de tota la producció dels seus membres, socis o accionistes,
amb o sense transferència de la propietat, per a què
la comercialització la dugui a terme l’organització de
productors. No obstant, quan l’organització de productors així ho autoritzi i l’autorització s’ajusti a les condicions que l’organització de productors hagi establert,
els productors associats podran:

18.2. Es considera que les entitats esmentades en el
paràgraf anterior són representatives quan:

– vendre únicament un percentatge del 10% de la seva
producció i/o dels seus productes als consumidors per
a satisfer les seves necessitats personals, directament
en les seves explotacions i/o fora d’elles.

a) representin, com a mínim en la circumscripció o circumscripcions econòmiques en que opera, una proporció del volum de producció del producte o productes de
què es tracti:

– destinar la seva producció a mercats específics de
diferenciacions per origen, destinació final o qualitat
de producte, incloses la producció agrària ecològica o
la producció integrada

1) del 60% en el cas de les organitzacions de productors del sector de les fruites i hortalisses

14.5. Les organitzacions de productors podran externalitzar les seves activitats d’acord amb el previst a la
normativa de la Unió Europea.

2) de dues terceres parts, com a mínim, en els demés
casos, i
b) estigui composta per més del 50% de productors.
18.3. En l’elaboració de l’ordre d’extensió de norma
s’ha de garantir la participació pública dels potencials
destinataris, per un període no inferior a quinze dies.»

79

Esmena 79
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (7)

«Article 14. Objecte i requisits de les organitzacions de
productors
14.1. Poden ser organitzacions de productors les societats cooperatives agrícoles, les agrupacions agrícoles o ramaderes, les societats agràries de transformació, les societats mercantils, o altres tipus d’entitat
amb personalitat jurídica constituïdes per productors
agraris o agroalimentaris, o entitats que els agrupin,
constituïdes per productors dels sectors admesos per
la normativa de la Unió Europea que sigui d’aplicació.
14.2. Les organitzacions de productors han de tenir la
seva seu social al territori de Catalunya o dur a terme
principalment a Catalunya llur activitat.
14.3. Les organitzacions de productors són reconegudes pel departament competent en matèria agrària i
agroalimentària com a organitzacions de productors
quan concorrin els requisits exigits al Capítol III del
Títol II de la Part II del Reglament (UE) 1308/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
del 2013, pel qual es crea l’organització comuna de
3.01.01.

14.6. Les organitzacions de productors s’han de crear
a iniciativa dels productors.
14.7. Els membres hauran d’adherir-se a l’organització
de productors durant un mínim de tres anys, i comunicar per escrit, en cas que desitgin causar baixa, la
renúncia a la condició de membre. L’organització de
productors ha d’establir el termini d’avís previ, d’una
duració màxima de sis mesos, i la data d’efecte de la
renúncia, amb criteris generals que evitin discriminacions entre els membres.
14.8. Les organitzacions de productors podran promoure l’homologació dels contractes tipus que es preveuen en aquesta Llei.
14.9. Les organitzacions de productors de fruites i hortalisses o les seves associacions reconegudes a l’empara de la normativa de la Unió Europea que li sigui
d’aplicació seran considerades com a vàlides als efectes de l’aplicació de la present Llei.»

80

Esmena 80
D’addició d’un nou article
GP de Ciutadans (24)

«Article 14. Objecte i requisits de les organitzacions de
productors
14.1. Poden ser organitzacions de productors les societats cooperatives agrícoles, les agrupacions agrícoles o ramaderes, les societats agràries de transformació, les societats mercantils, o altres tipus d’entitat
amb personalitat jurídica constituïdes per productors
agraris o agroalimentaris, o entitats que els agrupin,
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constituïdes per productors dels sectors admesos per
la normativa de la Unió Europea que sigui d’aplicació.
14.2. Les organitzacions de productors han de tenir la
seva seu social al territori de Catalunya o dur a terme
principalment a Catalunya llur activitat.
14.3. Les organitzacions de productors són reconegudes pel departament competent en matèria agrària i
agroalimentària com a organitzacions de productors
quan concorrin els requisits exigits al Capítol III del
Títol II de la Part II del Reglament (UE) 1308/2013
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, pel qual es crea l’organització comuna de
mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen
els Reglaments (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79,
(CE) 1037/2001 i (CE) 1234/2007 o norma de la Unió
Europea que el substitueixi.
14.4. Els seus estatuts prevegin la transmissió de tota la producció dels seus membres, socis o accionistes,
amb o sense transferència de la propietat, per a què
la comercialització la dugui a terme l’organització de
productors. No obstant, quan l’organització de productors així ho autoritzi i l’autorització s’ajusti a les condicions que l’organització de productors hagi establert,
els productors associats podran:
– vendre únicament un percentatge del 10% de la seva
producció i/o dels seus productes als consumidors per
a satisfer les seves necessitats personals, directament
en les seves explotacions i/o fora d’elles.
– destinar la seva producció a mercats específics de diferenciacions per origen, destinació final o qualitat de
producte, incloses la producció agrària ecològica o la
producció integrada
14.5. Les organitzacions de productors podran externalitzar les seves activitats d’acord amb el previst a la
normativa de la Unió Europea.

81

14.8. Les organitzacions de productors podran promoure l’homologació dels contractes tipus que es preveuen en aquesta Llei.
14.9. Les organitzacions de productors de fruites i hortalisses o les seves associacions reconegudes a l’empara de la normativa de la Unió Europea que li sigui
d’aplicació seran considerades com a vàlides als efectes de l’aplicació de la present Llei.»
3.01.01.

Esmena 81
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (8)

«Article 15. Procediment de reconeixement d’organitzacions de productors
15.1. La concessió del reconeixement de les organitzacions de productors correspon al director o directora
general competent en matèria agroalimentària.
15.2. S’han d’establir per reglament els requisits formals i materials i el procediment de reconeixement
d’organitzacions de productors.
15.3. Si no hi ha una resolució expressa de l’òrgan
competent en el termini de tres mesos, la sol·licitud de
reconeixement s’ha d’entendre desestimada per silenci
negatiu.»

82

Esmena 82
D’addició d’un nou article
GP de Ciutadans (25)

«Article 15. Procediment de reconeixement d’organitzacions de productors
15.1. La concessió del reconeixement de les organitzacions de productors correspon al director o directora
general competent en matèria agroalimentària.
15.2. S’han d’establir per reglament els requisits formals i materials i el procediment de reconeixement
d’organitzacions de productors.
15.3. Si no hi ha una resolució expressa de l’òrgan
competent en el termini de tres mesos, la sol·licitud de
reconeixement s’ha d’entendre desestimada per silenci
negatiu.»

83

14.6. Les organitzacions de productors s’han de crear
a iniciativa dels productors.
14.7. Els membres hauran d’adherir-se a l’organització
de productors durant un mínim de tres anys, i comunicar per escrit, en cas que desitgin causar baixa, la
renúncia a la condició de membre. L’organització de
productors ha d’establir el termini d’avís previ, d’una
duració màxima de sis mesos, i la data d’efecte de la
renúncia, amb criteris generals que evitin discriminacions entre els membres.

Núm. 637

Esmena 83
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (9)

«Article 16. Revocació del reconeixement
16.1. Són causa de revocació del reconeixement de les
organitzacions de productors:
a) A instància de l’organització de productors, sens
perjudici del compliment de les obligacions i compromisos derivats de la seva condició d’organització de
productors, i de les responsabilitats que poguessin derivar-se com a conseqüència de les actuacions dutes a
terme durant el període en el qual l’entitat ostentava el
reconeixement.
b) Quan es detecti l’incompliment greu dels requisits
del reconeixement.
16.2. La resolució de revocació del reconeixement
d’una organització de productors, mitjançant resolució de l’òrgan competent, es produirà un cop tramitat
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el procediment instruït a aquest efecte, amb audiència
de l’interessat.»

84

16.1. Són causa de revocació del reconeixement de les
organitzacions de productors:
a) A instància de l’organització de productors, sens
perjudici del compliment de les obligacions i compromisos derivats de la seva condició d’organització de
productors, i de les responsabilitats que poguessin derivar-se com a conseqüència de les actuacions dutes a
terme durant el període en el qual l’entitat ostentava el
reconeixement.
b) Quan es detecti l’incompliment greu dels requisits
del reconeixement.
16.2. La resolució de revocació del reconeixement
d’una organització de productors, mitjançant resolució de l’òrgan competent, es produirà un cop tramitat
el procediment instruït a aquest efecte, amb audiència
de l’interessat.»
Esmena 85
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (10)

«Article 17. Associacions d’organitzacions de productors
17.1. Podran ser reconegudes com a associacions d’organitzacions de productors totes aquelles entitats amb
personalitat jurídica pròpia, constituïdes com a organitzacions de productors reconegudes d’acord amb el
que es disposa en la present Llei, que així ho sol·licitin
a l’òrgan competent.
17.2. Les associacions d’organitzacions de productors
podran desenvolupar qualsevol de les activitats o funcions de les organitzacions de productors, o la seva representació.
17.3. Les associacions d’organitzacions de productors,
per ser reconegudes, hauran d’acreditar de manera fefaent la representació dels seus associats.»

86

Esmena 86
D’addició
GP de Ciutadans (27)

17.3. Les associacions d’organitzacions de productors,
per ser reconegudes, hauran d’acreditar de manera fefaent la representació dels seus associats.»

87

Esmena 87
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (11)

«Article 18. Extensió de les normes
18.1. Quan ho sol·liciti una organització de productors
o bé una agrupació d’organitzacions de productors representativa de la producció, una ordre del conseller
o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària podrà disposar, que qualsevol dels objectius
previstos a la normativa de la Unió Europea per a l’extensió de les normes sigui obligatori, per un període limitat, per als demés agents econòmics de la producció,
tant individuals com agrupats, que no siguin membres
de l’organització o agrupació.
18.2. Es considera que les entitats esmentades en el
paràgraf anterior són representatives quan:
a) representin, com a mínim en la circumscripció o circumscripcions econòmiques en que opera, una proporció del volum de producció del producte o productes de
què es tracti:
1) del 60% en el cas de les organitzacions de productors del sector de les fruites i hortalisses
2) de dues terceres parts, com a mínim, en els demés
casos, i
b) estigui composta per més del 50% de productors.
18.3. En l’elaboració de l’ordre d’extensió de norma
s’ha de garantir la participació pública dels potencials
destinataris, per un període no inferior a quinze dies.»

88

Esmena 88
D’addició
GP de Ciutadans (28)

«Article 18. Extensió de les normes

«Article 17. Associacions d’organitzacions de productors
17.1. Podran ser reconegudes com a associacions d’organitzacions de productors totes aquelles entitats amb
personalitat jurídica pròpia, constituïdes com a organitzacions de productors reconegudes d’acord amb el
3.01.01.

que es disposa en la present Llei, que així ho sol·licitin
a l’òrgan competent.
17.2. Les associacions d’organitzacions de productors
podran desenvolupar qualsevol de les activitats o funcions de les organitzacions de productors, o la seva representació.

Esmena 84
D’addició
GP de Ciutadans (26)

«Article 16. Revocació del reconeixement

85
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18.1. Quan ho sol·liciti una organització de productors
o bé una agrupació d’organitzacions de productors representativa de la producció, una ordre del conseller
o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària podrà disposar, que qualsevol dels objectius
previstos a la normativa de la Unió Europea per a l’extensió de les normes sigui obligatori, per un període limitat, per als demés agents econòmics de la producció,
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tant individuals com agrupats, que no siguin membres
de l’organització o agrupació.
18.2. Es considera que les entitats esmentades en el
paràgraf anterior són representatives quan:
a) representin, com a mínim en la circumscripció o circumscripcions econòmiques en que opera, una proporció del volum de producció del producte o productes de
què es tracti:
i) del 60% en el cas de les organitzacions de productors del sector de les fruites i hortalisses
ii) de dues terceres parts, com a mínim, en els demés
casos, i
b) estigui composta per més del 50% de productors.
18.3. En l’elaboració de l’ordre d’extensió de norma
s’ha de garantir la participació pública dels potencials
destinataris, per un període no inferior a quinze dies.»
Addició de nous capítols

89
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f) Modalitats de pagament.
g) Supòsits de revisió i resolució del contracte.
h) Preavís de rescissió unilateral.
i) Clàusula de resolució de conflictes
19.3. Les clàusules a què fa referència l’apartat anterior han de preveure la prohibició, per als distribuïdors, comercialitzadors o transformadors de productes agroalimentaris, de retornar als productors, a les
organitzacions de productors o les seves associacions,
els productes que hagin acceptat en el moment del lliurament.
19.4. La prohibició a què fa referència l’apartat anterior no s’aplica en cas de vicis o defectes dels productes lliurats, que es regirà per les normes mercantils o
civils generals que siguin d’aplicació.
19.5. Aquests contractes són renovables per tàcita reconducció per a un període equivalent a aquell que ha
estat pactat, excepte pacte escrit en contrari.
»Article 20. Objecte dels contractes tipus agroalimentaris

Esmena 89
D’addició
GP de Ciutadans (29)

«Capítol IV. Contractes tipus de productes agroalimentaris»

20.1. Pot ésser objecte de contracte agrari i agroalimentari qualsevol producte agroalimentari.

Esmena 90
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (10)

20.2. Només es pot homologar un contracte tipus agroalimentari per producte. En el supòsit de diferenciacions per origen, destinació final o qualitat del producte,
poden existir tants contractes tipus com mercats específics originin aquestes diferències.

«Capítol IV. Contractes tipus de productes agroalimentaris

»Article 21. Àmbit territorial dels contractes tipus
agroalimentaris

Article 19. Requisits dels contractes tipus de productes
agroalimentaris

21.1. Els contractes tipus agroalimentaris regulats en
aquesta llei són aplicable a les vendes de productes
agroalimentaris lliurats en el territori català, sigui quina sigui la llei aplicable al contracte.

90

»19.1. La realització de contractes tipus agroalimentaris entre organitzadors de productors o les seves associacions i distribuïdors o comercialitzadors, s’ha de
subjectar a les prescripcions contingudes en aquesta
Llei.
19.2. Aquests contractes tipus s’han de concloure
abans del lliurament dels productes, i han de contenir,
com a mínim, les clàusules relatives a:
a) Identificació de les parts contractants.
b) Durada del contracte, que ha de ser, com a mínim,
d’un any.
c) Volums i característiques dels productes a lliurar.
d) Modalitats de col·lecta o de lliurament dels productes.
e) La determinació del sistema de preus, on es tindran
en compte indicadors de preus o costos. Aquests indicadors hauran de ser objectius, transparents, verificables i no manipulables.
3.01.01.

21.2. S’entén per lliurament l’entrega del producte en
territori català al distribuïdor o comercialitzador.
»Article 22. Àmbit personal dels contractes tipus agroalimentaris
22.1. Estan subjectes a les disposicions sobre contractes tipus agroalimentaris regulats en aquesta Llei,
d’una banda, les organitzacions de productors o les seves associacions, d’acord amb la regulació continguda en aquesta Llei i la normativa de la Unió Europea
aplicable, i, d’altra banda, les organitzacions de la distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris o, en defecte d’aquestes, les empreses de distribució, comercialització i transformació de
productes agroalimentaris.
22.2. No obstant el disposat a l’apartat anterior, no
estaran subjectes a l’aplicació del contracte tipus
agroalimentari les entregues de productes efectuades
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pels productors a una cooperativa o una organització
de productors de la qual en són membres.
»Article 23. Comissió de seguiment
Les parts signants del contracte podran crear una comissió de seguiment que vetlli per l’aplicació i l’efectivitat del contracte.
»Article 24. Homologació

Núm. 637

petent en matèria agrària i agroalimentària s’haurà de
publicar al DOGC.»

91

Esmena 91
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (33)

«Títol III. Contractes tipus de productes agroalimentaris

24.1. La homologació d’un contracte tipus la sol·liciten
les organitzacions de productors, les seves associacions, sempre que siguin suficientment representatives
de la producció, d’acord amb el que es determini reglamentàriament, o bé la sol·liciten organitzacions de
la distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris o, en defecte d’aquestes, les empreses de distribució, comercialització i transformació
de productes agroalimentaris, davant el departament
competent en matèria agrària i agroalimentària.

»Article 19. Requisits dels contractes tipus de productes agroalimentaris

24.2. La sol·licitud d’homologació ha de contenir:

a) Identificació de les parts contractants.

a) El contracte tipus d’acord amb el que s’especifica a
l’article 19.2 d’aquesta Llei.

b) Durada del contracte, que ha de ser, com a mínim,
d’un any.

b) Establiment de guies de bones pràctiques contractuals.

c) Volums i característiques dels productes a lliurar.

24.3. La sol·licitud d’homologació de contractes tipus
aprovada per una organització de productors, o les
seves associacions, o per organitzacions de la distribució, comercialització i transformació de productes
agroalimentaris, o, en defecte d’aquestes, per empreses de distribució, comercialització i transformació de
productes agroalimentaris, ha de ser compatible amb
la normativa competencial, sectorial i de la Unió Europea que li sigui d’aplicació.
24.4. Per assegurar la transparència de la proposta de
contracte tipus, la sol·licitud d’homologació de contractes tipus aprovada per una organització de productors, o les seves associacions se sotmetrà a consulta
dels distribuïdors, comercialitzadors i transformadors
de productes agroalimentaris. Igualment, la sol·licitud
d’homologació de la distribució, comercialització i
transformació de productes agroalimentaris, o, en defecte d’aquestes, per empreses de distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris, es sotmetrà a consulta de les organitzacions de
productors, o les seves associacions.
24.5. La resolució d’homologació de contractes tipus,
mitjançant resolució del conseller o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària, es produirà
un cop tramitat el procediment instruït a aquest efecte.
24.6. Si no hi ha resolució expressa en el termini de
tres mesos, la sol·licitud d’homologació de contractes
tipus s’ha d’entendre desestimada per silenci negatiu.
24.7. La resolució d’homologació de contractes tipus
agroalimentaris emesa pel conseller o consellera com3.01.01.

19.1. La realització de contractes tipus agroalimentaris
entre organitzadors de productors o les seves associacions i distribuïdors o comercialitzadors, s’ha de subjectar a les prescripcions contingudes en aquesta Llei.
19.2. Aquests contractes tipus s’han de concloure
abans del lliurament dels productes, i han de contenir,
com a mínim, les clàusules relatives a:

d) Modalitats de col·lecta o de lliurament dels productes.
e) La determinació del sistema de preus, on es tindran
en compte indicadors de preus o costos. Aquests indicadors hauran de ser objectius, transparents, verificables i no manipulables.
f) Modalitats de pagament.
g) Supòsits de revisió i resolució del contracte.
h) Preavís de rescissió unilateral.
i) Clàusula de resolució de conflictes
19.3. Les clàusules a què fa referència l’apartat anterior han de preveure la prohibició, per als distribuïdors, comercialitzadors o transformadors de productes agroalimentaris, de retornar als productors, a les
organitzacions de productors o les seves associacions,
els productes que hagin acceptat en el moment del lliurament.
19.4. La prohibició a què fa referència l’apartat anterior no s’aplica en cas de vicis o defectes dels productes lliurats, que es regirà per les normes mercantils o
civils generals que siguin d’aplicació.
19.5. Aquests contractes són renovables per tàcita reconducció per a un període equivalent a aquell que ha
estat pactat, excepte pacte escrit en contrari.
»Article 20. Objecte dels contractes tipus agroalimentaris
20.1. Pot ésser objecte de contracte agrari i agroalimentari qualsevol producte agroalimentari.
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20.2. Només es pot homologar un contracte tipus agroalimentari per producte. En el supòsit de diferenciacions per origen, destinació final o qualitat del producte,
poden existir tants contractes tipus com mercats específics originin aquestes diferències.
»Article 21. Àmbit territorial dels contractes tipus
agroalimentaris
21.1. Els contractes tipus agroalimentaris regulats en
aquesta llei són aplicable a les vendes de productes
agroalimentaris lliurats en el territori català, sigui quina sigui la llei aplicable al contracte.
21.2. S’entén per lliurament l’entrega del producte en
territori català al distribuïdor o comercialitzador.
»Article 22. Àmbit personal dels contractes tipus agroalimentaris
22.1. Estan subjectes a les disposicions sobre contractes tipus agroalimentaris regulats en aquesta Llei,
d’una banda, les organitzacions de productors o les seves associacions, d’acord amb la regulació continguda en aquesta Llei i la normativa de la Unió Europea
aplicable, i, d’altra banda, les organitzacions de la distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris o, en defecte d’aquestes, les empreses de distribució, comercialització i transformació de
productes agroalimentaris.
22.2. No obstant el disposat a l’apartat anterior, no estaran subjectes a l’aplicació del contracte tipus agroalimentari les entregues de productes efectuades pels
productors a una cooperativa o una organització de
productors de la qual en són membres.
»Article 23. Comissió de seguiment
Les parts signants del contracte podran crear una comissió de seguiment que vetlli per l’aplicació i l’efectivitat del contracte.
»Article 24. Homologació
24.1. La homologació d’un contracte tipus la sol·liciten
les organitzacions de productors, les seves associacions, sempre que siguin suficientment representatives
de la producció, d’acord amb el que es determini reglamentàriament, o bé la sol·liciten organitzacions de
la distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris o, en defecte d’aquestes, les empreses de distribució, comercialització i transformació
de productes agroalimentaris, davant el departament
competent en matèria agrària i agroalimentària.
24.2. La sol·licitud d’homologació ha de contenir:
a) El contracte tipus d’acord amb el que s’especifica a
l’article 19.2 d’aquesta Llei.
b) Establiment de guies de bones pràctiques contractuals.
24.3. La sol·licitud d’homologació de contractes tipus
aprovada per una organització de productors, o les
3.01.01.
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seves associacions, o per organitzacions de la distribució, comercialització i transformació de productes
agroalimentaris, o, en defecte d’aquestes, per empreses de distribució, comercialització i transformació de
productes agroalimentaris, ha de ser compatible amb
la normativa competencial, sectorial i de la Unió Europea que li sigui d’aplicació.
24.4. Per assegurar la transparència de la proposta de
contracte tipus, la sol·licitud d’homologació de contractes tipus aprovada per una organització de productors, o les seves associacions se sotmetrà a consulta
dels distribuïdors, comercialitzadors i transformadors
de productes agroalimentaris. Igualment, la sol·licitud
d’homologació de la distribució, comercialització i
transformació de productes agroalimentaris, o, en defecte d’aquestes, per empreses de distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris, es sotmetrà a consulta de les organitzacions de
productors, o les seves associacions.
24.5. La resolució d’homologació de contractes tipus,
mitjançant resolució del conseller o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària, es produirà
un cop tramitat el procediment instruït a aquest efecte.
24.6. Si no hi ha resolució expressa en el termini de
tres mesos, la sol·licitud d’homologació de contractes
tipus s’ha d’entendre desestimada per silenci negatiu.
24.7. La resolució d’homologació de contractes tipus
agroalimentaris emesa pel conseller o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària s’haurà de
publicar al DOGC.»

92

Esmena 92
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (12)

«Article 19. Requisits dels contractes tipus de productes agroalimentaris
19.1. La realització de contractes tipus agroalimentaris
entre organitzadors de productors o les seves associacions i distribuïdors o comercialitzadors, s’ha de subjectar a les prescripcions contingudes en aquesta Llei.
19.2. Aquests contractes tipus s’han de concloure
abans del lliurament dels productes, i han de contenir,
com a mínim, les clàusules relatives a:
a) Identificació de les parts contractants.
b) Durada del contracte, que ha de ser, com a mínim,
d’un any.
c) Volums i característiques dels productes a lliurar.
d) Modalitats de col·lecta o de lliurament dels productes.
e) La determinació del sistema de preus, on es tindran
en compte indicadors de preus o costos. Aquests indicadors hauran de ser objectius, transparents, verificables i no manipulables.
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f) Modalitats de pagament.
g) Supòsits de revisió i resolució del contracte.
h) Preavís de rescissió unilateral.
i) Clàusula de resolució de conflictes
19.3. Les clàusules a què fa referència l’apartat anterior han de preveure la prohibició, per als distribuïdors, comercialitzadors o transformadors de productes agroalimentaris, de retornar als productors, a les
organitzacions de productors o les seves associacions,
els productes que hagin acceptat en el moment del lliurament.
19.4. La prohibició a què fa referència l’apartat anterior no s’aplica en cas de vicis o defectes dels productes lliurats, que es regirà per les normes mercantils o
civils generals que siguin d’aplicació.
19.5. Aquests contractes són renovables per tàcita reconducció per a un període equivalent a aquell que ha
estat pactat, excepte pacte escrit en contrari.»

93

Esmena 93
D’addició
GP de Ciutadans (30)

«Article 19. Requisits dels contractes tipus de productes agroalimentaris
19.1. La realització de contractes tipus agroalimentaris
entre organitzadors de productors o les seves associacions i distribuïdors o comercialitzadors, s’ha de subjectar a les prescripcions contingudes en aquesta Llei.
19.2. Aquests contractes tipus s’han de concloure
abans del lliurament dels productes, i han de contenir,
com a mínim, les clàusules relatives a:
a) Identificació de les parts contractants.
b) Durada del contracte, que ha de ser, com a mínim,
d’un any.
c) Volums i característiques dels productes a lliurar.
d) Modalitats de col·lecta o de lliurament dels productes.
e) La determinació del sistema de preus, on es tindran
en compte indicadors de preus o costos. Aquests indicadors hauran de ser objectius, transparents, verificables i no manipulables.
f) Modalitats de pagament.
g) Supòsits de revisió i resolució del contracte.
h) Preavís de rescissió unilateral.
i) Clàusula de resolució de conflictes
19.3. Les clàusules a què fa referència l’apartat anterior han de preveure la prohibició, per als distribuïdors, comercialitzadors o transformadors de productes agroalimentaris, de retornar als productors, a les
3.01.01.
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organitzacions de productors o les seves associacions,
els productes que hagin acceptat en el moment del lliurament.
19.4. La prohibició a què fa referència l’apartat anterior no s’aplica en cas de vicis o defectes dels productes lliurats, que es regirà per les normes mercantils o
civils generals que siguin d’aplicació.
19.5. Aquests contractes són renovables per tàcita reconducció per a un període equivalent a aquell que ha
estat pactat, excepte pacte escrit en contrari.»

94

Esmena 94
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (13)

«Article 20. Objecte dels contractes tipus agroalimentaris
20.1. Pot ésser objecte de contracte agrari i agroalimentari qualsevol producte agroalimentari.
20.2. Només es pot homologar un contracte tipus agroalimentari per producte. En el supòsit de diferenciacions per origen, destinació final o qualitat del producte,
poden existir tants contractes tipus com mercats específics originin aquestes diferències.»

95

Esmena 95
D’addició
GP de Ciutadans (31)

«Article 20. Objecte dels contractes tipus agroalimentaris
20.1. Pot ésser objecte de contracte agrari i agroalimentari qualsevol producte agroalimentari.
20.2. Només es pot homologar un contracte tipus agroalimentari per producte. En el supòsit de diferenciacions per origen, destinació final o qualitat del producte,
poden existir tants contractes tipus com mercats específics originin aquestes diferències.»

96

Esmena 96
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (14)

«Article 21. Àmbit territorial dels contractes tipus
agroalimentaris
21.1. Els contractes tipus agroalimentaris regulats en
aquesta llei són aplicable a les vendes de productes
agroalimentaris lliurats en el territori català, sigui quina sigui la llei aplicable al contracte.
21.2. S’entén per lliurament l’entrega del producte en
territori català al distribuïdor o comercialitzador.»
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100

Esmena 97
D’addició
GP de Ciutadans (32)

«Article 21. Àmbit territorial dels contractes tipus
agroalimentaris
21.1. Els contractes tipus agroalimentaris regulats en
aquesta llei són aplicable a les vendes de productes
agroalimentaris lliurats en el territori català, sigui quina sigui la llei aplicable al contracte.
21.2. S’entén per lliurament l’entrega del producte en
territori català al distribuïdor o comercialitzador.»

98

Esmena 98
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (15)

«Article 22. Àmbit personal dels contractes tipus agroalimentaris
22.1. Estan subjectes a les disposicions sobre contractes tipus agroalimentaris regulats en aquesta Llei,
d’una banda, les organitzacions de productors o les seves associacions, d’acord amb la regulació continguda en aquesta Llei i la normativa de la Unió Europea
aplicable, i, d’altra banda, les organitzacions de la distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris o, en defecte d’aquestes, les empreses de distribució, comercialització i transformació de
productes agroalimentaris.
22.2. No obstant el disposat a l’apartat anterior, no estaran subjectes a l’aplicació del contracte tipus agroalimentari les entregues de productes efectuades pels
productors a una cooperativa o una organització de
productors de la qual en són membres.»

99

Esmena 99
D’addició
GP de Ciutadans (33)

Esmena 100
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (16)

«Article 23. Comissió de seguiment
Les parts signants del contracte podran crear una comissió de seguiment que vetlli per l’aplicació i l’efectivitat del contracte.»

101

Esmena 101
D’addició
GP de Ciutadans (34)

«Article 23. Comissió de seguiment
Les parts signants del contracte podran crear una comissió de seguiment que vetlli per l’aplicació i l’efectivitat del contracte.»

102

Esmena 102
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (17)

«Article 24. Homologació
24.1. La homologació d’un contracte tipus la sol·liciten
les organitzacions de productors, les seves associacions, sempre que siguin suficientment representatives
de la producció, d’acord amb el que es determini reglamentàriament, o bé la sol·liciten organitzacions de
la distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris o, en defecte d’aquestes, les empreses de distribució, comercialització i transformació
de productes agroalimentaris, davant el departament
competent en matèria agrària i agroalimentària.
24.2. La sol·licitud d’homologació ha de contenir:
a) El contracte tipus d’acord amb el que s’especifica a
l’article 19.2 d’aquesta Llei.

«Article 22. Àmbit personal dels contractes tipus agroalimentaris
22.1. Estan subjectes a les disposicions sobre contractes tipus agroalimentaris regulats en aquesta Llei,
d’una banda, les organitzacions de productors o les seves associacions, d’acord amb la regulació continguda en aquesta Llei i la normativa de la Unió Europea
aplicable, i, d’altra banda, les organitzacions de la distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris o, en defecte d’aquestes, les empreses de distribució, comercialització i transformació de
productes agroalimentaris.
22.2. No obstant el disposat a l’apartat anterior, no estaran subjectes a l’aplicació del contracte tipus agroalimentari les entregues de productes efectuades pels
productors a una cooperativa o una organització de
productors de la qual en són membres.»
3.01.01.
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b) Establiment de guies de bones pràctiques contractuals.
24.3. La sol·licitud d’homologació de contractes tipus
aprovada per una organització de productors, o les
seves associacions, o per organitzacions de la distribució, comercialització i transformació de productes
agroalimentaris, o, en defecte d’aquestes, per empreses de distribució, comercialització i transformació de
productes agroalimentaris, ha de ser compatible amb
la normativa competencial, sectorial i de la Unió Europea que li sigui d’aplicació.
24.4. Per assegurar la transparència de la proposta de
contracte tipus, la sol·licitud d’homologació de contractes tipus aprovada per una organització de productors, o les seves associacions se sotmetrà a consulta
dels distribuïdors, comercialitzadors i transformadors
de productes agroalimentaris. Igualment, la sol·licitud
d’homologació de la distribució, comercialització i
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transformació de productes agroalimentaris, o, en defecte d’aquestes, per empreses de distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris, es sotmetrà a consulta de les organitzacions de
productors, o les seves associacions.
24.5. La resolució d’homologació de contractes tipus,
mitjançant resolució del conseller o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària, es produirà
un cop tramitat el procediment instruït a aquest efecte.
24.6. Si no hi ha resolució expressa en el termini de
tres mesos, la sol·licitud d’homologació de contractes
tipus s’ha d’entendre desestimada per silenci negatiu.
24.7. La resolució d’homologació de contractes tipus
agroalimentaris emesa pel conseller o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària s’haurà de
publicar al DOGC.»

103

Esmena 103
D’addició
GP de Ciutadans (35)

24.1. La homologació d’un contracte tipus la sol·liciten
les organitzacions de productors, les seves associacions, sempre que siguin suficientment representatives
de la producció, d’acord amb el que es determini reglamentàriament, o bé la sol·liciten organitzacions de
la distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris o, en defecte d’aquestes, les empreses de distribució, comercialització i transformació
de productes agroalimentaris, davant el departament
competent en matèria agrària i agroalimentària.
24.2. La sol·licitud d’homologació ha de contenir:
a) El contracte tipus d’acord amb el que s’especifica a
l’article 19.2 d’aquesta Llei.
b) Establiment de guies de bones pràctiques contractuals.
24.3. La sol·licitud d’homologació de contractes tipus
aprovada per una organització de productors, o les
seves associacions, o per organitzacions de la distribució, comercialització i transformació de productes
agroalimentaris, o, en defecte d’aquestes, per empreses de distribució, comercialització i transformació de
productes agroalimentaris, ha de ser compatible amb
la normativa competencial, sectorial i de la Unió Europea que li sigui d’aplicació.
24.4. Per assegurar la transparència de la proposta de
contracte tipus, la sol·licitud d’homologació de contractes tipus aprovada per una organització de productors, o les seves associacions se sotmetrà a consulta
dels distribuïdors, comercialitzadors i transformadors
de productes agroalimentaris. Igualment, la sol·licitud
d’homologació de la distribució, comercialització i
transformació de productes agroalimentaris, o, en defecte d’aquestes, per empreses de distribució, comer-

Fascicle segon

cialització i transformació de productes agroalimentaris, es sotmetrà a consulta de les organitzacions de
productors, o les seves associacions.
24.5. La resolució d’homologació de contractes tipus,
mitjançant resolució del conseller o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària, es produirà
un cop tramitat el procediment instruït a aquest efecte.
24.6. Si no hi ha resolució expressa en el termini de
tres mesos, la sol·licitud d’homologació de contractes
tipus s’ha d’entendre desestimada per silenci negatiu.
24.7. La resolució d’homologació de contractes tipus
agroalimentaris emesa pel conseller o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària s’haurà de
publicar al DOGC.»

104

Esmena 104
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (18)

«Article 25. Arbitratge i mediació

«Article 24. Homologació

3.01.01.

Núm. 637

En cas de controvèrsia o conflicte relatiu a la preparació o execució d’un contracte tipus sotmès a les disposicions d’aquesta Llei, l’organització de productors, o
les seves associacions, o les organitzacions de la distribució, comercialització i transformació de productes
agroalimentaris, o, en defecte d’aquestes, l’empresa de
distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris, poden demanar al departament competent en matèria agrària i agroalimentària,
un mediador. Així mateix, quan el conflicte o controvèrsia afecti a l’execució d’un contracte tipus agroalimentari les persones esmentades poden demanar al
departament un àrbitre, sense perjudici d’altres tipus
de mecanismes de resolució de conflictes als quals les
parts vulguin sotmetre’s voluntàriament.»
Addició de nous capítols

105

Esmena 105
D’addició
GP de Ciutadans (36)

«Capítol V. Arbitratge i mediació»

106

Esmena 106
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (11)

«Capítol V. Arbitratge i mediació
»Article 26. Arbitratge i mediació
En cas de controvèrsia o conflicte relatiu a la preparació o execució d’un contracte tipus sotmès a les disposicions d’aquesta Llei, l’organització de productors, o
les seves associacions, o les organitzacions de la distribució, comercialització i transformació de productes

Tramitacions en curs

33

15 de juliol de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

agroalimentaris, o, en defecte d’aquestes, l’empresa de
distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris, poden demanar al departament competent en matèria agrària i agroalimentària,
un mediador. Així mateix, quan el conflicte o controvèrsia afecti a l’execució d’un contracte tipus agro
alimentari les persones esmentades poden demanar al
departament un àrbitre, sense perjudici d’altres tipus
de mecanismes de resolució de conflictes als quals les
parts vulguin sotmetre’s voluntàriament.
»Article 27. Arbitratge
27.1. L’arbitratge que regula aquesta Llei és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari, al qual
se sotmeten les parts signatàries d’un contracte tipus
agroalimentari en el qual s’hagi pactat expressament
la clàusula de submissió arbitral o l’hagin acordada
posteriorment.
27.2. L’àrbitre ha de guardar confidencialitat en relació amb els assumptes que conegui.
27.3. L’arbitratge es pot iniciar a petició de:

»Article 28. Mediació
28.1. La mediació regulada en aquesta Llei és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari que
s’adreça a facilitar l’acord entre les parts contractants,
per tal que gestionin elles mateixes una solució dels
conflictes que els afecten, amb el suport d’un mediador
designat pel departament competent en matèria agrària i agroalimentària.
28.2. El mediador ha de guardar confidencialitat en
relació amb els assumptes que conegui.
28.3. La mediació es pot iniciar a petició de:
De les parts, de comú acord.
En el cas que ho sol·liciti una part i no estigui prevista la clàusula de submissió en el contracte. En aquest
supòsit, el mediador advertirà d’aquesta circumstància a l’altra part, per tal que manifesti la seva conformitat a sotmetre’s a la mediació. Si en el termini de
deu dies no s’ha comunicat al mediador aquesta submissió, la demanda de mediació no s’admetrà.
28.4. La mediació es pot dur a terme:

De les parts, de comú acord.
En el cas que ho sol·liciti una part i no estigui prevista la clàusula de submissió en el contracte. En aquest
supòsit, l’àrbitre advertirà d’aquesta circumstància a
l’altra part, per tal que manifesti la seva conformitat
a sotmetre’s a l’arbitratge. Si en el termini de deu dies
no s’ha comunicat a l’àrbitre aquesta submissió, la demanda d’arbitratge no s’admetrà.
27.4. El procediment arbitral es regeix pels principis
d’igualtat, audiència i contradicció.
27.5. Posteriorment al trasllat de la demanda a l’altra
part, i a la seva resposta per escrit, l’àrbitre determina
la pràctica de proves, si s’han de celebrar audiències,
o l’adopció de mesures cautelars.
27.6. El laude arbitral és l’escrit que conté el pronunciament de l’àrbitre sobre la controvèrsia.
27.7. Si en el decurs del procediment d’arbitratge les
parts arriben a un acord sobre l’objecte del litigi,
aquest acord s’ha de comunicar a l’àrbitre i aquest donarà per finalitzada la seva actuació. Si ambdues parts
ho sol·liciten, i l’àrbitre no aprecia motiu per a oposar-s’hi, farà constar aquest acord en forma de laude.
27.8. Contra el laude definitiu es pot exercir l’acció
d’anul·lació pels motius i d’acord amb el procediment
que regula la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.
27.9. El laude ferm produeix efectes de cosa jutjada i
davant aquest únicament es pot sol·licitar la revisió,
d’acord amb el que estableix la Llei d’enjudiciament
civil per a les sentències fermes.
27.10. S’ha d’establir per reglament el procediment
d’arbitratge.
3.01.01.

Núm. 637

Abans d’iniciar el procés judicial o arbitral, quan es
produeixin discrepàncies entre les parts contractants.
Quan hi ha un procés judicial o arbitral pendent, en
qualsevol de les instàncies i recursos, o en execució de
sentències o laudes.
28.5. La persona mediadora designada ha de dur a terme la seva activitat mediadora de la manera següent:
Facilitar el diàleg i ajudar a cercar possibles solucions
al conflicte.
Vetllar pel compliment dels terminis del procediment de
mediació i arbitrar les actuacions corresponents, per
tal d’evitar dilacions que puguin perjudicar les parts.
Vetllar perquè les parts prenguin les seves decisions i
disposin de la informació i l’assessorament suficients
perquè assoleixin els acords de manera lliure i conscient.
Desenvolupar la seva funció amb imparcialitat i lleialtat envers les parts.
28.6. S’ha d’establir per reglament el procediment de
mediació.»

107

Esmena 107
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (34)

«Títol IV. Arbitratge i mediació
»Article 26. Arbitratge i mediació
En cas de controvèrsia o conflicte relatiu a la preparació o execució d’un contracte tipus sotmès a les disposicions d’aquesta Llei, l’organització de productors, o
les seves associacions, o les organitzacions de la distri-
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bució, comercialització i transformació de productes
agroalimentaris, o, en defecte d’aquestes, l’empresa de
distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris, poden demanar al departament competent en matèria agrària i agroalimentària,
un mediador. Així mateix, quan el conflicte o controvèrsia afecti a l’execució d’un contracte tipus agroalimentari les persones esmentades poden demanar al
departament un àrbitre, sense perjudici d’altres tipus
de mecanismes de resolució de conflictes als quals les
parts vulguin sotmetre’s voluntàriament.

27.10. S’ha d’establir per reglament el procediment
d’arbitratge.

»Article 27. Arbitratge

28.2. El mediador ha de guardar confidencialitat en
relació amb els assumptes que conegui.

27.1. L’arbitratge que regula aquesta Llei és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari, al qual
se sotmeten les parts signatàries d’un contracte tipus
agroalimentari en el qual s’hagi pactat expressament
la clàusula de submissió arbitral o l’hagin acordada
posteriorment.

»Article 28. Mediació
28.1. La mediació regulada en aquesta Llei és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari que
s’adreça a facilitar l’acord entre les parts contractants,
per tal que gestionin elles mateixes una solució dels
conflictes que els afecten, amb el suport d’un mediador
designat pel departament competent en matèria agrària i agroalimentària.

28.3. La mediació es pot iniciar a petició de:
a) De les parts, de comú acord.

27.3. L’arbitratge es pot iniciar a petició de:

b) En el cas que ho sol·liciti una part i no estigui prevista la clàusula de submissió en el contracte. En aquest
supòsit, el mediador advertirà d’aquesta circumstància a l’altra part, per tal que manifesti la seva conformitat a sotmetre’s a la mediació. Si en el termini de deu
dies no s’ha comunicat al mediador aquesta submissió,
la demanda de mediació no s’admetrà.

a) De les parts, de comú acord.

28.4. La mediació es pot dur a terme:

b) En el cas que ho sol·liciti una part i no estigui prevista la clàusula de submissió en el contracte. En aquest
supòsit, l’àrbitre advertirà d’aquesta circumstància a
l’altra part, per tal que manifesti la seva conformitat
a sotmetre’s a l’arbitratge. Si en el termini de deu dies
no s’ha comunicat a l’àrbitre aquesta submissió, la demanda d’arbitratge no s’admetrà.

Abans d’iniciar el procés judicial o arbitral, quan es
produeixin discrepàncies entre les parts contractants.

27.2. L’àrbitre ha de guardar confidencialitat en relació amb els assumptes que conegui.

27.4. El procediment arbitral es regeix pels principis
d’igualtat, audiència i contradicció.
27.5. Posteriorment al trasllat de la demanda a l’altra
part, i a la seva resposta per escrit, l’àrbitre determina
la pràctica de proves, si s’han de celebrar audiències,
o l’adopció de mesures cautelars.
27.6. El laude arbitral és l’escrit que conté el pronunciament de l’àrbitre sobre la controvèrsia.
27.7. Si en el decurs del procediment d’arbitratge les
parts arriben a un acord sobre l’objecte del litigi, aquest
acord s’ha de comunicar a l’àrbitre i aquest donarà per
finalitzada la seva actuació. Si ambdues parts ho sol·
liciten, i l’àrbitre no aprecia motiu per a oposar-s’hi,
farà constar aquest acord en forma de laude.
27.8. Contra el laude definitiu es pot exercir l’acció
d’anul·lació pels motius i d’acord amb el procediment
que regula la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.
27.9. El laude ferm produeix efectes de cosa jutjada i
davant aquest únicament es pot sol·licitar la revisió,
d’acord amb el que estableix la Llei d’enjudiciament
civil per a les sentències fermes.
3.01.01.

Quan hi ha un procés judicial o arbitral pendent, en
qualsevol de les instàncies i recursos, o en execució de
sentències o laudes.
28.5. La persona mediadora designada ha de dur a terme la seva activitat mediadora de la manera següent:
a) Facilitar el diàleg i ajudar a cercar possibles solucions al conflicte.
b) Vetllar pel compliment dels terminis del procediment de mediació i arbitrar les actuacions corresponents, per tal d’evitar dilacions que puguin perjudicar
les parts.
c) Vetllar perquè les parts prenguin les seves decisions
i disposin de la informació i l’assessorament suficients
perquè assoleixin els acords de manera lliure i conscient.
d) Desenvolupar la seva funció amb imparcialitat i lleialtat envers les parts.
28.6. S’ha d’establir per reglament el procediment de
mediació.»

108

Esmena 108
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (19)

«Article 26. Arbitratge
26.1. L’arbitratge que regula aquesta Llei és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari, al qual
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se sotmeten les parts signatàries d’un contracte tipus
agroalimentari en el qual s’hagi pactat expressament
la clàusula de submissió arbitral o l’hagin acordada
posteriorment.
26.2. L’àrbitre ha de guardar confidencialitat en relació amb els assumptes que conegui.
26.3. L’arbitratge es pot iniciar a petició de:

ment competent en matèria agrària i agroalimentària,
un mediador. Així mateix, quan el conflicte o controvèrsia afecti a l’execució d’un contracte tipus agro
alimentari les persones esmentades poden demanar al
departament un àrbitre, sense perjudici d’altres tipus
de mecanismes de resolució de conflictes als quals les
parts vulguin sotmetre’s voluntàriament.»

110

De les parts, de comú acord.
En el cas que ho sol·liciti una part i no estigui prevista la clàusula de submissió en el contracte. En aquest
supòsit, l’àrbitre advertirà d’aquesta circumstància a
l’altra part, per tal que manifesti la seva conformitat
a sotmetre’s a l’arbitratge. Si en el termini de deu dies
no s’ha comunicat a l’àrbitre aquesta submissió, la demanda d’arbitratge no s’admetrà.
26.4. El procediment arbitral es regeix pels principis
d’igualtat, audiència i contradicció.

Núm. 637

Esmena 110
D’addició
GP de Ciutadans (38)

«Article 27. Arbitratge
27.1. L’arbitratge que regula aquesta Llei és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari, al qual
se sotmeten les parts signatàries d’un contracte tipus
agroalimentari en el qual s’hagi pactat expressament
la clàusula de submissió arbitral o l’hagin acordada
posteriorment.

26.5. Posteriorment al trasllat de la demanda a l’altra
part, i a la seva resposta per escrit, l’àrbitre determina
la pràctica de proves, si s’han de celebrar audiències,
o l’adopció de mesures cautelars.

27.2. L’àrbitre ha de guardar confidencialitat en relació amb els assumptes que conegui.

26.6. El laude arbitral és l’escrit que conté el pronunciament de l’àrbitre sobre la controvèrsia.

De les parts, de comú acord.

26.7. Si en el decurs del procediment d’arbitratge les
parts arriben a un acord sobre l’objecte del litigi,
aquest acord s’ha de comunicar a l’àrbitre i aquest donarà per finalitzada la seva actuació. Si ambdues parts
ho sol·liciten, i l’àrbitre no aprecia motiu per a oposar-s’hi, farà constar aquest acord en forma de laude.
26.8. Contra el laude definitiu es pot exercir l’acció
d’anul·lació pels motius i d’acord amb el procediment
que regula la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.
26.9. El laude ferm produeix efectes de cosa jutjada i
davant aquest únicament es pot sol·licitar la revisió,
d’acord amb el que estableix la Llei d’enjudiciament
civil per a les sentències fermes.
27.10. S’ha d’establir per reglament el procediment
d’arbitratge.»

109

Esmena 109
D’addició
GP de Ciutadans (37)

«Article 26. Arbitratge i mediació
En cas de controvèrsia o conflicte relatiu a la preparació o execució d’un contracte tipus sotmès a les disposicions d’aquesta Llei, l’organització de productors, o
les seves associacions, o les organitzacions de la distribució, comercialització i transformació de productes
agroalimentaris, o, en defecte d’aquestes, l’empresa de
distribució, comercialització i transformació de productes agroalimentaris, poden demanar al departa3.01.01.

27.3. L’arbitratge es pot iniciar a petició de:

En el cas que ho sol·liciti una part i no estigui prevista la clàusula de submissió en el contracte. En aquest
supòsit, l’àrbitre advertirà d’aquesta circumstància a
l’altra part, per tal que manifesti la seva conformitat
a sotmetre’s a l’arbitratge. Si en el termini de deu dies
no s’ha comunicat a l’àrbitre aquesta submissió, la demanda d’arbitratge no s’admetrà.
27.4. El procediment arbitral es regeix pels principis
d’igualtat, audiència i contradicció.
27.5. Posteriorment al trasllat de la demanda a l’altra
part, i a la seva resposta per escrit, l’àrbitre determina
la pràctica de proves, si s’han de celebrar audiències,
o l’adopció de mesures cautelars.
27.6. El laude arbitral és l’escrit que conté el pronunciament de l’àrbitre sobre la controvèrsia.
27.7. Si en el decurs del procediment d’arbitratge les
parts arriben a un acord sobre l’objecte del litigi,
aquest acord s’ha de comunicar a l’àrbitre i aquest donarà per finalitzada la seva actuació. Si ambdues parts
ho sol·liciten, i l’àrbitre no aprecia motiu per a oposar-s’hi, farà constar aquest acord en forma de laude.
27.8. Contra el laude definitiu es pot exercir l’acció
d’anul·lació pels motius i d’acord amb el procediment
que regula la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.
27.9. El laude ferm produeix efectes de cosa jutjada i
davant aquest únicament es pot sol·licitar la revisió,
d’acord amb el que estableix la Llei d’enjudiciament
civil per a les sentències fermes.
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27.10. S’ha d’establir per reglament el procediment
d’arbitratge.»

111

Esmena 111
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (20)

«Article 27. Mediació
27.1. La mediació regulada en aquesta Llei és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari que
s’adreça a facilitar l’acord entre les parts contractants,
per tal que gestionin elles mateixes una solució dels
conflictes que els afecten, amb el suport d’un mediador
designat pel departament competent en matèria agrària i agroalimentària.
27.2. El mediador ha de guardar confidencialitat en relació amb els assumptes que conegui.
27.3. La mediació es pot iniciar a petició de:
De les parts, de comú acord.
En el cas que ho sol·liciti una part i no estigui prevista la clàusula de submissió en el contracte. En aquest
supòsit, el mediador advertirà d’aquesta circumstància a l’altra part, per tal que manifesti la seva conformitat a sotmetre’s a la mediació. Si en el termini de
deu dies no s’ha comunicat al mediador aquesta submissió, la demanda de mediació no s’admetrà.
27.4. La mediació es pot dur a terme:

112
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Esmena 112
D’addició
GP de Ciutadans (39)

«Article 28. Mediació
28.1. La mediació regulada en aquesta Llei és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari que
s’adreça a facilitar l’acord entre les parts contractants,
per tal que gestionin elles mateixes una solució dels
conflictes que els afecten, amb el suport d’un mediador
designat pel departament competent en matèria agrària i agroalimentària.
28.2. El mediador ha de guardar confidencialitat en
relació amb els assumptes que conegui.
28.3. La mediació es pot iniciar a petició de:
De les parts, de comú acord.
En el cas que ho sol·liciti una part i no estigui prevista la clàusula de submissió en el contracte. En aquest
supòsit, el mediador advertirà d’aquesta circumstància a l’altra part, per tal que manifesti la seva conformitat a sotmetre’s a la mediació. Si en el termini de
deu dies no s’ha comunicat al mediador aquesta submissió, la demanda de mediació no s’admetrà.
28.4. La mediació es pot dur a terme:
Abans d’iniciar el procés judicial o arbitral, quan es
produeixin discrepàncies entre les parts contractants.

Abans d’iniciar el procés judicial o arbitral, quan es
produeixin discrepàncies entre les parts contractants.

Quan hi ha un procés judicial o arbitral pendent, en
qualsevol de les instàncies i recursos, o en execució de
sentències o laudes.

Quan hi ha un procés judicial o arbitral pendent, en
qualsevol de les instàncies i recursos, o en execució de
sentències o laudes.

28.5. La persona mediadora designada ha de dur a terme la seva activitat mediadora de la manera següent:

27.5. La persona mediadora designada ha de dur a terme la seva activitat mediadora de la manera següent:
Facilitar el diàleg i ajudar a cercar possibles solucions
al conflicte.
Vetllar pel compliment dels terminis del procediment
de mediació i arbitrar les actuacions corresponents,
per tal d’evitar dilacions que puguin perjudicar les
parts.
Vetllar perquè les parts prenguin les seves decisions i
disposin de la informació i l’assessorament suficients
perquè assoleixin els acords de manera lliure i conscient.
Desenvolupar la seva funció amb imparcialitat i lleialtat envers les parts.

Facilitar el diàleg i ajudar a cercar possibles solucions
al conflicte.
Vetllar pel compliment dels terminis del procediment
de mediació i arbitrar les actuacions corresponents,
per tal d’evitar dilacions que puguin perjudicar les
parts.
Vetllar perquè les parts prenguin les seves decisions i
disposin de la informació i l’assessorament suficients
perquè assoleixin els acords de manera lliure i conscient.
Desenvolupar la seva funció amb imparcialitat i lleialtat envers les parts.
28.6. S’ha d’establir per reglament el procediment de
mediació.»

27.6. S’ha d’establir per reglament el procediment de
mediació.»

3.01.01.
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Addició de nous capítols

113

30.2. En relació amb l’apartat 1.a), l’Observatori ha
d’analitzar les dades necessàries en l’exercici de les seves funcions recollides a través dels organismes competents en matèria estadística oficial o a través de les
seves pròpies fonts.

Esmena 113
D’addició
GP de Ciutadans (40)

«Capítol VI. Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya»

114
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30.3. En particular els paràmetres que ha d’utilitzar
l’Observatori, als efectes de l’apartat 1.a), són els següents:

Esmena 114
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (12)

a) Estudi dels costos en la producció agrícola i ramadera.

«Capítol VI. Observatori de preus agraris i agroalimentaris de Catalunya

b) Costos de transformació i els costos de distribució
en la cadena de comercialització dels productes agrícoles i ramaders.

»Article 29. Creació de l’Observatori de Preus Agraris
i Agroalimentaris de Catalunya
29.1. Es crea l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya, com a òrgan adscrit al departament competent en matèria agrària i agroalimentària.
29.2. L’estructura i composició de l’Observatori es determinarà per ordre del conseller o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària.

30.4. L’Observatori, així mateix, ha d’avaluar l’impacte de les mesures legislatives o reglamentàries en matèria agrària o de la seva comercialització, pel que fa
a la transparència o a la fixació de preus i marges comercials.»

115

Esmena 115
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (35)

«Títol V. Observatori de preus agraris i agroalimentaris de Catalunya

»Article 30. Funcions
30.1. L’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris
de Catalunya desenvolupa les funcions següents:
a) Establir els indicadors de preus, costos i marges
comercials, als efectes del que es determina a l’article 19.2.e), que sintetitzin la situació i la dinàmica dels
preus al llarg de la cadena alimentària.
b) Establir un banc de dades, obert i accessible, sobre
preus del sector agrari i agroalimentari.
c) Analitzar l’estructura i els factors relacionats amb la
formació de preus i marges dels productes alimentaris
en les diferents posicions comercials o esglaons de la
cadena i en els diferents períodes temporals, amb consideració de manera especial dels factors estacionals, i
elaborar els informes oportuns.
d) Trametre els informes previstos a l’apartat anterior
a les autoritats competents en matèria de consum, comerç i competència, quan de l’anàlisi de l’evolució dels
factors del mercat se’n presumeixi una alteració que no
obeeixi a la lliure i lleial competència, amb indicació
dels indicis que ho fonamenten.

»Article 29. Creació de l’Observatori de Preus Agraris
i Agroalimentaris de Catalunya
29.1. Es crea l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya, com a òrgan adscrit al departament competent en matèria agrària i agroalimen
tària.
29.2. L’estructura i composició de l’Observatori es determinarà per ordre del conseller o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària.
»Article 30. Funcions
30.1. L’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris
de Catalunya desenvolupa les funcions següents:
a) Establir els indicadors de preus, costos i marges
comercials, als efectes del que es determina a l’article 19.2.e), que sintetitzin la situació i la dinàmica dels
preus al llarg de la cadena alimentària.
b) Establir un banc de dades, obert i accessible, sobre
preus del sector agrari i agroalimentari.

f) Col·laborar amb altres observatoris o organismes
amb finalitats anàlogues en l’àmbit estatal i de la Unió
Europea, a fi d’evitar duplicitats i obtenir les màximes
sinèrgies d’intercanvi i actuació conjunta.

c) Analitzar l’estructura i els factors relacionats amb la
formació de preus i marges dels productes alimentaris
en les diferents posicions comercials o esglaons de la
cadena i en els diferents períodes temporals, amb consideració de manera especial dels factors estacionals, i
elaborar els informes oportuns.

g) Qualsevol altra funció que se li encarregui des del
departament competent en matèria agrària i agroalimentària dins de l’àmbit de les funcions de l’Observatori.

d) Trametre els informes previstos a l’apartat anterior
a les autoritats competents en matèria de consum, comerç i competència, quan de l’anàlisi de l’evolució dels
factors del mercat se’n presumeixi una alteració que no

e) Assessorar en matèria de polítiques de preus.

3.01.01.
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obeeixi a la lliure i lleial competència, amb indicació
dels indicis que ho fonamenten.

tament competent en matèria agrària i agroalimentària.

e) Assessorar en matèria de polítiques de preus.

29.2. L’estructura i composició de l’Observatori es determinarà per ordre del conseller o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària.»

f) Col·laborar amb altres observatoris o organismes
amb finalitats anàlogues en l’àmbit estatal i de la Unió
Europea, a fi d’evitar duplicitats i obtenir les màximes
sinèrgies d’intercanvi i actuació conjunta.
g) Qualsevol altra funció que se li encarregui des del
departament competent en matèria agrària i agroalimentària dins de l’àmbit de les funcions de l’Observatori.
30.2. En relació amb l’apartat 1.a), l’Observatori ha
d’analitzar les dades necessàries en l’exercici de les seves funcions recollides a través dels organismes competents en matèria estadística oficial o a través de les
seves pròpies fonts.
30.3. En particular els paràmetres que ha d’utilitzar
l’Observatori, als efectes de l’apartat 1.a), són els següents:
a) Estudi dels costos en la producció agrícola i ramadera.
b) Costos de transformació i els costos de distribució
en la cadena de comercialització dels productes agrícoles i ramaders.
30.4. L’Observatori, així mateix, ha d’avaluar l’impacte de les mesures legislatives o reglamentàries en matèria agrària o de la seva comercialització, pel que fa
a la transparència o a la fixació de preus i marges comercials.»

116

Esmena 116
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (21)

«Article 28. Creació de l’Observatori de Preus Agraris
i Agroalimentaris de Catalunya
28.1. Es crea l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya, com a òrgan adscrit al departament competent en matèria agrària i agroalimentària.
28.2. L’estructura i composició de l’Observatori es determinarà per ordre del conseller o consellera competent en matèria agrària i agroalimentària.»

117

Esmena 117
D’addició
GP de Ciutadans (41)

118

Esmena 118
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (22)

«Article 29. Funcions
29.1. L’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris
de Catalunya desenvolupa les funcions següents:
a) Establir els indicadors de preus, costos i marges
comercials, als efectes del que es determina a l’article 19.2.e), que sintetitzin la situació i la dinàmica dels
preus al llarg de la cadena alimentària.
b) Establir un banc de dades, obert i accessible, sobre
preus del sector agrari i agroalimentari.
c) Analitzar l’estructura i els factors relacionats amb la
formació de preus i marges dels productes alimentaris
en les diferents posicions comercials o esglaons de la
cadena i en els diferents períodes temporals, amb consideració de manera especial dels factors estacionals, i
elaborar els informes oportuns.
d) Trametre els informes previstos a l’apartat anterior
a les autoritats competents en matèria de consum, comerç i competència, quan de l’anàlisi de l’evolució dels
factors del mercat se’n presumeixi una alteració que no
obeeixi a la lliure i lleial competència, amb indicació
dels indicis que ho fonamenten.
e) Assessorar en matèria de polítiques de preus.
f) Col·laborar amb altres observatoris o organismes
amb finalitats anàlogues en l’àmbit estatal i de la Unió
Europea, a fi d’evitar duplicitats i obtenir les màximes
sinèrgies d’intercanvi i actuació conjunta.
g) Qualsevol altra funció que se li encarregui des del
departament competent en matèria agrària i agroalimentària dins de l’àmbit de les funcions de l’Observatori.
29.2. En relació amb l’apartat 1.a), l’Observatori ha
d’analitzar les dades necessàries en l’exercici de les seves funcions recollides a través dels organismes competents en matèria estadística oficial o a través de les
seves pròpies fonts.

«Article 29. Creació de l’Observatori de Preus Agraris
i Agroalimentaris de Catalunya

29.3. En particular els paràmetres que ha d’utilitzar
l’Observatori, als efectes de l’apartat 1.a), són els següents:

29.1. Es crea l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya, com a òrgan adscrit al depar-

a) Estudi dels costos en la producció agrícola i ramadera.

3.01.01.
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b) Costos de transformació i els costos de distribució
en la cadena de comercialització dels productes agrícoles i ramaders.

b) Costos de transformació i els costos de distribució
en la cadena de comercialització dels productes agrícoles i ramaders.

29.4. L’Observatori, així mateix, ha d’avaluar l’impacte de les mesures legislatives o reglamentàries en matèria agrària o de la seva comercialització, pel que fa
a la transparència o a la fixació de preus i marges comercials.»

30.4. L’Observatori, així mateix, ha d’avaluar l’impacte de les mesures legislatives o reglamentàries en matèria agrària o de la seva comercialització, pel que fa
a la transparència o a la fixació de preus i marges comercials.»

119

Esmena 119
D’addició
GP de Ciutadans (42)

Addició de nous capítols

120

«Article 30. Funcions
30.1. L’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris
de Catalunya desenvolupa les funcions següents:
a) Establir els indicadors de preus, costos i marges
comercials, als efectes del que es determina a l’article 19.2.e), que sintetitzin la situació i la dinàmica dels
preus al llarg de la cadena alimentària.
b) Establir un banc de dades, obert i accessible, sobre
preus del sector agrari i agroalimentari.
c) Analitzar l’estructura i els factors relacionats amb la
formació de preus i marges dels productes alimentaris
en les diferents posicions comercials o esglaons de la
cadena i en els diferents períodes temporals, amb consideració de manera especial dels factors estacionals, i
elaborar els informes oportuns.
d) Trametre els informes previstos a l’apartat anterior
a les autoritats competents en matèria de consum, comerç i competència, quan de l’anàlisi de l’evolució dels
factors del mercat se’n presumeixi una alteració que no
obeeixi a la lliure i lleial competència, amb indicació
dels indicis que ho fonamenten.
e) Assessorar en matèria de polítiques de preus.
f) Col·laborar amb altres observatoris o organismes
amb finalitats anàlogues en l’àmbit estatal i de la Unió
Europea, a fi d’evitar duplicitats i obtenir les màximes
sinèrgies d’intercanvi i actuació conjunta.
g) Qualsevol altra funció que se li encarregui des del
departament competent en matèria agrària i agroalimentària dins de l’àmbit de les funcions de l’Observatori.
30.2. En relació amb l’apartat 1.a), l’Observatori ha
d’analitzar les dades necessàries en l’exercici de les seves funcions recollides a través dels organismes competents en matèria estadística oficial o a través de les
seves pròpies fonts.
30.3. En particular els paràmetres que ha d’utilitzar
l’Observatori, als efectes de l’apartat 1.a), són els següents:
a) Estudi dels costos en la producció agrícola i ramadera.
3.01.01.

Esmena 120
D’addició
GP de Ciutadans (43)

«Capítol VII. Llotges i mercats en origen de productes
agroalimentaris»

121

Esmena 121
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (13)

«Capítol VII. Llotges i mercats en origen de productes
agroalimentaris.
»Article 31. Requisits i funcions
El departament competent en matèria agrària i agroalimentària reconeixerà com a mercats en origen
de productes agraris de Catalunya i com a mercats de
productes agraris de Catalunya les llotges i els mercats
definits a l’article 1bis d’aquesta Llei que reuneixin les
condicions adients d’ubicació, infraestructura i d’equipaments que permetin el desenvolupament correcte de
les seves funcions, que han de ser les següents:
a) Vetllar perquè els productes comercialitzats en els
esmentats centres compleixin el que disposa la normativa vigent per a cadascun dels productes.
b) En cas de presència física de bestiar, vetllar perquè
es compleixi la normativa zootècnica i sanitària vigent.
c) En el cas de centres amb presència física de producte, establir serveis de control del volum de mercaderies
exposades per a la compravenda i de la concurrència
de bestiar, així com de les transaccions realitzades per
classes i volums.
d) En el cas de centres sense presència física de mercaderies, els mètodes i mitjans establerts a l’article 34
d’aquesta Llei per a la formació de preus orientatius
dels diferents productes i les seves categories, d’acord
amb les operacions que s’hagin fet en la zona de producció o d’influència de la llotja o del mercat.
e) Mantenir, en tot cas, un sistema permanent d’informació dels preus mitjans obtinguts sobre els diferents
tipus de productes i les seves categories.
f) Informar de les cotitzacions subministrades per altres centres de comercialització que siguin d’interès
per als usuaris de la llotja o del mercat.

Tramitacions en curs

40

15 de juliol de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

g) Certificar els preus més representatius de les transaccions fetes a Catalunya en els termes que fixi la normativa de la Unió Europea.
»Article 32. Reconeixement
32.1 Els promotors o gestors de les llotges i dels mercats
de productes agraris definits a l’article 1bis d’aquesta
Llei podran sol·licitar el seu reconeixement al departament competent en matèria agrària i agroalimentària
amb caràcter previ a l’inici del seu funcionament.
32.2 Per al reconeixement de la llotja o del mercat,
el promotor o gestor presentarà la documentació següent:
a) Sol·licitud de reconeixement.
b) Documentació justificativa de la personalitat jurídica de l’entitat sol·licitant.
c) Estatuts i/o reglament de règim intern de la llotja o
del mercat objecte de reconeixement, els quals han de
regular necessàriament els aspectes següents:
c.1) L’objecte i les finalitats de la llotja o del mercat.
c.2) Els òrgans de govern de la llotja o del mercat, així com les persones físiques o jurídiques que en poden
formar part.
c.3) L’establiment de taules de preus o d’altres mecanismes fidedignes, equilibrats i independents de formació de preus per als productes objecte de transacció.
Les taules de preus han de ser presidides per una persona no vinculada a l’activitat comercial del sector. En
la seva composició s’ha d’assegurar que estiguin degudament representats els diferents tipus d’agents que
operin en el sector.
c.4) El procediment d’elecció i/o renovació periòdica,
tant dels membres de govern de la llotja o del mercat
com dels que integren les taules de preus, que asseguri la representativitat, la continuïtat i el bon funcionament de la llotja o del mercat.

Núm. 637

a) L’incompliment reiterat de les normes establertes en
aquest Decret.
b) La suspensió de l’activitat durant un període superior a tres anys.
c) El cessament definitiu en l’activitat.
»Article 34. Mètodes i mitjans per a la formació de
preus orientatius dels productes i les seves categories
34.1 Els preus dels productes agroalimentaris i les seves categories regulats en la present Llei tenen caràcter d’estadístiques d’interès de la Generalitat.
34.2 És obligatori, per als operadors compradors de
productes en origen i, si s’escau, dels de segones vendes per als productes condicionats o de primera transformació que realitzin operacions de compra en la zona de producció o d’influència de la llotja o del mercat
subministrat, d’acord amb la totalitat o la mostra estadísticament representativa i la periodificació per a
cada producte i les seves categories per a les que s’hagi
reconegut una taula de preus o altre mecanisme fidedigne, equilibrat i independent de formació de preus
per als productes objecte de transacció, el subministrament, en format electrònic basat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, del volum
comercialitzat per categoria de producte autoritzat i
preu unitari per al període de referència esmentat a
l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de
Catalunya, amb la desagregació del volum i preu unitari per a l’esmentat període de referència, tant per al
producte o productes efectivament lliurats en el període com dels contractats per a ser lliurats en períodes
futurs, aquests darrers amb la informació dels volums
i preus unitaris corresponents a cada període futur de
lliurament.

e) Relació dels mitjans personals i materials afectats al
correcte desenvolupament de les activitats de la llotja
o del mercat.

34.3 L’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya subministrarà, en format electrònic
basat en l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació, a cada mercat en origen de productes
agraris de Catalunya o mercat de productes agraris de
Catalunya a les llotges i els mercats d’origen de productes agraris reconeguts d’acord amb aquesta Llei, la
informació estadística obtinguda d’acord amb l’establert a l’apartat anterior en la mateixa periodicitat establerta per a cada producte i les seves categories per
a les que s’hagi reconegut una taula de preus o altre
mecanisme fidedigne, equilibrat i independent de formació de preus per als productes objecte de transacció.

f) Model del sistema de registre de les cotitzacions de
la llotja o del mercat.

»Article 35. Comitè consultiu dels mercats en origen i
dels mercats de productes agraris de Catalunya

»Article 33. Revocació del reconeixement

35.1 Es crea, com a òrgan de consulta i assessorament
en matèria de mercats de productes agraris, el Comitè consultiu, del qual formaran part dos representants
del Consell de llotges i mercats en origen de Catalunya, nomenats pel mateix Consell i que actuaran cadascun d’ells, respectivament, en nom de les llotges i
mercats definits a l’article 1bis d’aquesta Llei, i dos

d) Memòria que contingui la descripció de les instal·
lacions de la llotja o del mercat, les seves zones d’influència, el volum de productes comercialitzats i la seva valoració.

El departament competent en matèria agrària i agroalimentària revocarà el reconeixement com a mercat en
origen de productes agraris o com a mercat de productes agraris de Catalunya quan es produeixi alguna de
les circumstàncies següents:
3.01.01.
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representants del departament competent en matèria
agrària i agroalimentària, un dels quals en representació de l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya. El Comitè serà presidit pel director general competent en matèria agroalimentària o la
persona en qui delegui.
35.2 El Comitè consultiu es regirà per les normes que
per als òrgans col·legiats disposa la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.»

122

Esmena 122
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (36)

«Títol VI. Llotges i mercats en origen de productes
agroalimentaris

Núm. 637

Llei podran sol·licitar el seu reconeixement al departament competent en matèria agrària i agroalimentària
amb caràcter previ a l’inici del seu funcionament.
32.2 Per al reconeixement de la llotja o del mercat,
el promotor o gestor presentarà la documentació següent:
a) Sol·licitud de reconeixement.
b) Documentació justificativa de la personalitat jurídica de l’entitat sol·licitant.
c) Estatuts i/o reglament de règim intern de la llotja o
del mercat objecte de reconeixement, els quals han de
regular necessàriament els aspectes següents:
1) L’objecte i les finalitats de la llotja o del mercat.

»Article 31. Requisits i funcions

2) Els òrgans de govern de la llotja o del mercat, així com les persones físiques o jurídiques que en poden
formar part.

El departament competent en matèria agrària i agroalimentària reconeixerà com a mercats en origen
de productes agraris de Catalunya i com a mercats de
productes agraris de Catalunya les llotges i els mercats
definits a l’article 1bis d’aquesta Llei que reuneixin les
condicions adients d’ubicació, infraestructura i d’equipaments que permetin el desenvolupament correcte de
les seves funcions, que han de ser les següents:

3) L’establiment de taules de preus o d’altres mecanismes fidedignes, equilibrats i independents de formació
de preus per als productes objecte de transacció. Les
taules de preus han de ser presidides per una persona
no vinculada a l’activitat comercial del sector. En la
seva composició s’ha d’assegurar que estiguin degudament representats els diferents tipus d’agents que operin en el sector.

a) Vetllar perquè els productes comercialitzats en els
esmentats centres compleixin el que disposa la normativa vigent per a cadascun dels productes.

4) El procediment d’elecció i/o renovació periòdica,
tant dels membres de govern de la llotja o del mercat
com dels que integren les taules de preus, que asseguri la representativitat, la continuïtat i el bon funcionament de la llotja o del mercat.

b) En cas de presència física de bestiar, vetllar perquè
es compleixi la normativa zootècnica i sanitària vigent.
c) En el cas de centres amb presència física de producte, establir serveis de control del volum de mercaderies
exposades per a la compravenda i de la concurrència
de bestiar, així com de les transaccions realitzades per
classes i volums.
d) En el cas de centres sense presència física de mercaderies, els mètodes i mitjans establerts a l’article 34
d’aquesta Llei per a la formació de preus orientatius
dels diferents productes i les seves categories, d’acord
amb les operacions que s’hagin fet en la zona de producció o d’influència de la llotja o del mercat.
e) Mantenir, en tot cas, un sistema permanent d’informació dels preus mitjans obtinguts sobre els diferents
tipus de productes i les seves categories.
f) Informar de les cotitzacions subministrades per altres centres de comercialització que siguin d’interès
per als usuaris de la llotja o del mercat.
g) Certificar els preus més representatius de les transaccions fetes a Catalunya en els termes que fixi la normativa de la Unió Europea.

d) Memòria que contingui la descripció de les instal·
lacions de la llotja o del mercat, les seves zones d’influència, el volum de productes comercialitzats i la seva valoració.
e) Relació dels mitjans personals i materials afectats al
correcte desenvolupament de les activitats de la llotja
o del mercat.
f) Model del sistema de registre de les cotitzacions de
la llotja o del mercat.
»Article 33. Revocació del reconeixement
El departament competent en matèria agrària i agroalimentària revocarà el reconeixement com a mercat en
origen de productes agraris o com a mercat de productes agraris de Catalunya quan es produeixi alguna de
les circumstàncies següents:
a) L’incompliment reiterat de les normes establertes en
aquest Decret.
b) La suspensió de l’activitat durant un període superior a tres anys.

»Article 32. Reconeixement

c) El cessament definitiu en l’activitat.

32.1 Els promotors o gestors de les llotges i dels mercats
de productes agraris definits a l’article 1bis d’aquesta

»Article 34. Mètodes i mitjans per a la formació de
preus orientatius dels productes i les seves categories

3.01.01.
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34.1 Els preus dels productes agroalimentaris i les seves categories regulats en la present Llei tenen caràcter d’estadístiques d’interès de la Generalitat.

exposades per a la compravenda i de la concurrència
de bestiar, així com de les transaccions realitzades per
classes i volums.

34.2 És obligatori, per als operadors compradors de
productes en origen i, si s’escau, dels de segones vendes per als productes condicionats o de primera transformació que realitzin operacions de compra en la zona de producció o d’influència de la llotja o del mercat
subministrat.

d) En el cas de centres sense presència física de mercaderies, els mètodes i mitjans establerts a l’article 34
d’aquesta Llei per a la formació de preus orientatius
dels diferents productes i les seves categories, d’acord
amb les operacions que s’hagin fet en la zona de producció o d’influència de la llotja o del mercat.

34.3 L’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya subministrarà, en format electrònic
basat en l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació, a cada mercat en origen de productes
agraris de Catalunya o mercat de productes agraris de
Catalunya a les llotges i els mercats d’origen de productes agraris reconeguts d’acord amb aquesta Llei.

e) Mantenir, en tot cas, un sistema permanent d’informació dels preus mitjans obtinguts sobre els diferents
tipus de productes i les seves categories.

»Article 35. Comitè consultiu dels mercats en origen i
dels mercats de productes agraris de Catalunya

g) Certificar els preus més representatius de les transaccions fetes a Catalunya en els termes que fixi la normativa de la Unió Europea.»

35.1 Es crea, com a òrgan de consulta i assessorament
en matèria de mercats de productes agraris, el Comitè consultiu, del qual formaran part dos representants
del Consell de llotges i mercats en origen de Catalunya,
nomenats pel mateix Consell i que actuaran cadascun
d’ells, respectivament, en nom de les llotges i mercats
definits a l’article 1bis d’aquesta Llei, i dos representants
del departament competent en matèria agrària i agroalimentària, un dels quals en representació de l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya.
El Comitè serà presidit pel director general competent
en matèria agroalimentària o la persona en qui delegui.
35.2 El Comitè consultiu es regirà per les normes que
per als òrgans col·legiats disposa la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.»

123

Esmena 123
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (23)
«Article 30. Requisits i funcions
El departament competent en matèria agrària i agroalimentària reconeixerà com a mercats en origen
de productes agraris de Catalunya i com a mercats de
productes agraris de Catalunya les llotges i els mercats
definits a l’article 1bis d’aquesta Llei que reuneixin les
condicions adients d’ubicació, infraestructura i d’equipaments que permetin el desenvolupament correcte de
les seves funcions, que han de ser les següents:
a) Vetllar perquè els productes comercialitzats en els
esmentats centres compleixin el que disposa la normativa vigent per a cadascun dels productes.
b) En cas de presència física de bestiar, vetllar perquè
es compleixi la normativa zootècnica i sanitària vigent.
c) En el cas de centres amb presència física de producte, establir serveis de control del volum de mercaderies
3.01.01.

f) Informar de les cotitzacions subministrades per altres centres de comercialització que siguin d’interès
per als usuaris de la llotja o del mercat.

124

Esmena 124
D’addició
GP de Ciutadans (44)

«Article 31. Requisits i funcions
El departament competent en matèria agrària i agroalimentària reconeixerà com a mercats en origen
de productes agraris de Catalunya i com a mercats de
productes agraris de Catalunya les llotges i els mercats
definits a l’article 1bis d’aquesta Llei que reuneixin les
condicions adients d’ubicació, infraestructura i d’equipaments que permetin el desenvolupament correcte de
les seves funcions, que han de ser les següents:
a) Vetllar perquè els productes comercialitzats en els
esmentats centres compleixin el que disposa la normativa vigent per a cadascun dels productes.
b) En cas de presència física de bestiar, vetllar perquè
es compleixi la normativa zootècnica i sanitària vigent.
c) En el cas de centres amb presència física de producte, establir serveis de control del volum de mercaderies
exposades per a la compravenda i de la concurrència
de bestiar, així com de les transaccions realitzades per
classes i volums.
d) En el cas de centres sense presència física de mercaderies, els mètodes i mitjans establerts a l’article 34
d’aquesta Llei per a la formació de preus orientatius
dels diferents productes i les seves categories, d’acord
amb les operacions que s’hagin fet en la zona de producció o d’influència de la llotja o del mercat.
e) Mantenir, en tot cas, un sistema permanent d’informació dels preus mitjans obtinguts sobre els diferents
tipus de productes i les seves categories.
f) Informar de les cotitzacions subministrades per altres centres de comercialització que siguin d’interès
per als usuaris de la llotja o del mercat.
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g) Certificar els preus més representatius de les transaccions fetes a Catalunya en els termes que fixi la normativa de la Unió Europea.»

125

Esmena 125
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (24)

«Article 31. Reconeixement
31.1 Els promotors o gestors de les llotges i dels mercats
de productes agraris definits a l’article 1bis d’aquesta
Llei podran sol·licitar el seu reconeixement al departament competent en matèria agrària i agroalimentària
amb caràcter previ a l’inici del seu funcionament.
31.2 Per al reconeixement de la llotja o del mercat,
el promotor o gestor presentarà la documentació següent:
a) Sol·licitud de reconeixement.
b) Documentació justificativa de la personalitat jurídica de l’entitat sol·licitant.
c) Estatuts i/o reglament de règim intern de la llotja o
del mercat objecte de reconeixement, els quals han de
regular necessàriament els aspectes següents:
c.1) L’objecte i les finalitats de la llotja o del mercat.
c.2) Els òrgans de govern de la llotja o del mercat, així com les persones físiques o jurídiques que en poden
formar part.
c.3) L’establiment de taules de preus o d’altres mecanismes fidedignes, equilibrats i independents de formació de preus per als productes objecte de transacció.
Les taules de preus han de ser presidides per una persona no vinculada a l’activitat comercial del sector. En
la seva composició s’ha d’assegurar que estiguin degudament representats els diferents tipus d’agents que
operin en el sector.
c.4) El procediment d’elecció i/o renovació periòdica,
tant dels membres de govern de la llotja o del mercat
com dels que integren les taules de preus, que asseguri la representativitat, la continuïtat i el bon funcionament de la llotja o del mercat.
d) Memòria que contingui la descripció de les instal·
lacions de la llotja o del mercat, les seves zones d’influència, el volum de productes comercialitzats i la seva valoració.
e) Relació dels mitjans personals i materials afectats al
correcte desenvolupament de les activitats de la llotja
o del mercat.

126

Núm. 637

Esmena 126
D’addició
GP de Ciutadans (45)

«Article 32. Reconeixement
32.1 Els promotors o gestors de les llotges i dels mercats
de productes agraris definits a l’article 1bis d’aquesta
Llei podran sol·licitar el seu reconeixement al departament competent en matèria agrària i agroalimentària
amb caràcter previ a l’inici del seu funcionament.
32.2 Per al reconeixement de la llotja o del mercat, el
promotor o gestor presentarà la documentació següent:
a) Sol·licitud de reconeixement.
b) Documentació justificativa de la personalitat jurídica de l’entitat sol·licitant.
c) Estatuts i/o reglament de règim intern de la llotja o
del mercat objecte de reconeixement, els quals han de
regular necessàriament els aspectes següents:
c.1) L’objecte i les finalitats de la llotja o del mercat.
c.2) Els òrgans de govern de la llotja o del mercat, així com les persones físiques o jurídiques que en poden
formar part.
c.3) L’establiment de taules de preus o d’altres mecanismes fidedignes, equilibrats i independents de formació de preus per als productes objecte de transacció.
Les taules de preus han de ser presidides per una persona no vinculada a l’activitat comercial del sector. En
la seva composició s’ha d’assegurar que estiguin degudament representats els diferents tipus d’agents que
operin en el sector.
c.4) El procediment d’elecció i/o renovació periòdica,
tant dels membres de govern de la llotja o del mercat
com dels que integren les taules de preus, que asseguri la representativitat, la continuïtat i el bon funcionament de la llotja o del mercat.
d) Memòria que contingui la descripció de les instal·
lacions de la llotja o del mercat, les seves zones d’influència, el volum de productes comercialitzats i la seva valoració.
e) Relació dels mitjans personals i materials afectats al
correcte desenvolupament de les activitats de la llotja
o del mercat.
f) Model del sistema de registre de les cotitzacions de
la llotja o del mercat.»

127

f) Model del sistema de registre de les cotitzacions de
la llotja o del mercat.»

Esmena 127
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (25)

«Article 32. Revocació del reconeixement
El departament competent en matèria agrària i agro
alimentària revocarà el reconeixement com a mercat
3.01.01.
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en origen de productes agraris o com a mercat de productes agraris de Catalunya quan es produeixi alguna
de les circumstàncies següents:
a) L’incompliment reiterat de les normes establertes en
aquest Decret.
b) La suspensió de l’activitat durant un període superior a tres anys.
c) El cessament definitiu en l’activitat.»

128

Esmena 128
D’addició
GP de Ciutadans (46)

«Article 33. Revocació del reconeixement
El departament competent en matèria agrària i agroalimentària revocarà el reconeixement com a mercat en
origen de productes agraris o com a mercat de productes agraris de Catalunya quan es produeixi alguna de
les circumstàncies següents:

Núm. 637

darrers amb la informació dels volums i preus unitaris
corresponents a cada període futur de lliurament.
33.3 L’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya subministrarà, en format electrònic
basat en l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació, a cada mercat en origen de productes
agraris de Catalunya o mercat de productes agraris de
Catalunya a les llotges i els mercats d’origen de productes agraris reconeguts d’acord amb aquesta Llei, la
informació estadística obtinguda d’acord amb l’establert a l’apartat anterior en la mateixa periodicitat establerta per a cada producte i les seves categories per
a les que s’hagi reconegut una taula de preus o altre
mecanisme fidedigne, equilibrat i independent de formació de preus per als productes objecte de transacció.»

130

Esmena 130
D’addició
GP de Ciutadans (47)

a) L’incompliment reiterat de les normes establertes en
aquest Decret.

«Article 34. Mètodes i mitjans per a la formació de
preus orientatius dels productes i les seves categories

b) La suspensió de l’activitat durant un període superior a tres anys.

34.1 Els preus dels productes agroalimentaris i les seves categories regulats en la present Llei tenen caràcter d’estadístiques d’interès de la Generalitat.

c) El cessament definitiu en l’activitat.»

129

Esmena 129
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (26)

«Article 33. Mètodes i mitjans per a la formació de
preus orientatius dels productes i les seves categories
33.1 Els preus dels productes agroalimentaris i les seves categories regulats en la present Llei tenen caràcter d’estadístiques d’interès de la Generalitat.
33.2 És obligatori, per als operadors compradors de
productes en origen i, si s’escau, dels de segones vendes per als productes condicionats o de primera transformació que realitzin operacions de compra en la zona de producció o d’influència de la llotja o del mercat
subministrat, d’acord amb la totalitat o la mostra estadísticament representativa i la periodificació per a cada producte i les seves categories per a les que s’hagi
reconegut una taula de preus o altre mecanisme fidedigne, equilibrat i independent de formació de preus
per als productes objecte de transacció, el subministrament, en format electrònic basat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, del volum comercialitzat per categoria de producte autoritzat i preu
unitari per al període de referència esmentat a l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya, amb la desagregació del volum i preu unitari per
a l’esmentat període de referència, tant per al producte
o productes efectivament lliurats en el període com dels
contractats per a ser lliurats en períodes futurs, aquests
3.01.01.

34.2 És obligatori, per als operadors compradors de
productes en origen i, si s’escau, dels de segones vendes per als productes condicionats o de primera transformació que realitzin operacions de compra en la zona de producció o d’influència de la llotja o del mercat
subministrat, d’acord amb la totalitat o la mostra estadísticament representativa i la periodificació per a
cada producte i les seves categories per a les que s’hagi
reconegut una taula de preus o altre mecanisme fidedigne, equilibrat i independent de formació de preus
per als productes objecte de transacció, el subministrament, en format electrònic basat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, del volum
comercialitzat per categoria de producte autoritzat i
preu unitari per al període de referència esmentat a
l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de
Catalunya, amb la desagregació del volum i preu unitari per a l’esmentat període de referència, tant per al
producte o productes efectivament lliurats en el període com dels contractats per a ser lliurats en períodes
futurs, aquests darrers amb la informació dels volums
i preus unitaris corresponents a cada període futur de
lliurament.
34.3 L’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya subministrarà, en format electrònic
basat en l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació, a cada mercat en origen de productes
agraris de Catalunya o mercat de productes agraris de
Catalunya a les llotges i els mercats d’origen de productes agraris reconeguts d’acord amb aquesta Llei, la
informació estadística obtinguda d’acord amb l’esta-
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blert a l’apartat anterior en la mateixa periodicitat establerta per a cada producte i les seves categories per
a les que s’hagi reconegut una taula de preus o altre
mecanisme fidedigne, equilibrat i independent de formació de preus per als productes objecte de transacció.»

131

Esmena 131
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (27)

«Article 34. Comitè consultiu dels mercats en origen i
dels mercats de productes agraris de Catalunya
34.1 Es crea, com a òrgan de consulta i assessorament
en matèria de mercats de productes agraris, el Comitè consultiu, del qual formaran part dos representants
del Consell de llotges i mercats en origen de Catalunya,
nomenats pel mateix Consell i que actuaran cadascun
d’ells, respectivament, en nom de les llotges i mercats
definits a l’article 1bis d’aquesta Llei, i dos representants del departament competent en matèria agrària i
agroalimentària, un dels quals en representació de l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya. El Comitè serà presidit pel director general competent en matèria agroalimentària o la persona en qui
delegui.
34.2 El Comitè consultiu es regirà per les normes que
per als òrgans col·legiats disposa la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.»

132

Esmena 132
D’addició
GP de Ciutadans (48)

Addició de noves disposicions addicionals

133

Esmena 133
D’addició
GP de Ciutadans (49)

«Disposició addicional primera
Als efectes de sol·licitud d’homologació d’un contracte tipus agroalimentari i de sol·licitud d’extensió de
normes, es consideren associacions d’organitzacions
de productors previstes a l’article 17 d’aquesta Llei,
les entitats empresarials sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la representació de les organitzacions
de productors.»

134

Esmena 134
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (14)

«Disposició addicional primera
Als efectes de sol·licitud d’homologació d’un contracte tipus agroalimentari i de sol·licitud d’extensió de
normes, es consideren associacions d’organitzacions
de productors previstes a l’article 17 d’aquesta Llei,
les entitats empresarials sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la representació de les organitzacions
de productors.»

135

Esmena 135
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (28)

«Disposició addicional primera.

«Article 35. Comitè consultiu dels mercats en origen i
dels mercats de productes agraris de Catalunya
35.1 Es crea, com a òrgan de consulta i assessorament
en matèria de mercats de productes agraris, el Comitè
consultiu, del qual formaran part dos representants del
Consell de llotges i mercats en origen de Catalunya,
nomenats pel mateix Consell i que actuaran cadascun
d’ells, respectivament, en nom de les llotges i mercats
definits a l’article 1bis d’aquesta Llei, i dos representants del departament competent en matèria agrària i agroalimentària, un dels quals en representació
de l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de
Catalunya. El Comitè serà presidit pel director general
competent en matèria agroalimentària o la persona en
qui delegui.
35.2 El Comitè consultiu es regirà per les normes que
per als òrgans col·legiats disposa la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.»

3.01.01.
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Als efectes de sol·licitud d’homologació d’un contracte tipus agroalimentari i de sol·licitud d’extensió de
normes, es consideren associacions d’organitzacions
de productors previstes a l’article 17 d’aquesta Llei,
les entitats empresarials sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la representació de les organitzacions
de productors.»

136

Esmena 136
D’addició
GP de Ciutadans (50)

«Disposició addicional segona
Mentre no es procedeixi al desenvolupament reglamentari del procediment d’arbitratge i mediació, serà
d’aplicació el procediment previst al Capítol II i al Capítol III del Decret 170/2009, de 3 de novembre, pel
qual es regula la Junta d’Arbitratge i Mediació dels
contractes de conreu i dels contractes d’integració de
Catalunya.»
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Esmena 137
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (15)

Núm. 637

28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de
les organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals en el sector lacti i s’estableixen les seves condicions de contractació.»

«Disposició addicional segona
Mentre no es procedeixi al desenvolupament reglamentari del procediment d’arbitratge i mediació, serà d’aplicació el procediment previst al Capítol II i al Capítol III
del Decret 170/2009, de 3 de novembre, pel qual es regula la Junta d’Arbitratge i Mediació dels contractes de
conreu i dels contractes d’integració de Catalunya.»

138

Mentre no es procedeixi al desenvolupament reglamentari del procediment d’arbitratge i mediació, serà
d’aplicació el procediment previst al Capítol II i al Capítol III del Decret 170/2009, de 3 de novembre, pel
qual es regula la Junta d’Arbitratge i Mediació dels
contractes de conreu i dels contractes d’integració de
Catalunya.»
Esmena 139
D’addició
GP de Ciutadans (51)

«Disposició addicional tercera
Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei la
regulació continguda en el Reial decret 1363/2011, de
28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement
de les organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals en el sector lacti i s’estableixen les seves condicions de contractació.»

140

142

Esmena 142
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (37)

«Disposició transitòria primera
Esmena 138
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (29)

«Disposició addicional segona

139

Addició de noves disposicions transitòries

Esmena 140
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (16)

«Disposició addicional tercera
Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei la
regulació continguda en el Reial decret 1363/2011, de
28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement
de les organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals en el sector lacti i s’estableixen les seves condicions de contractació.»

Mentre no es procedeixi al desenvolupament reglamentari del procediment d’arbitratge i mediació, serà
d’aplicació el procediment previst al Capítol II i al Capítol III del Decret 170/2009, de 3 de novembre, pel
qual es regula la Junta d’Arbitratge i Mediació dels
contractes de conreu i dels contractes d’integració de
Catalunya.»

143

Esmena 143
D’addició
GP de Ciutadans (52)

«Disposició transitòria
1. Fins que no s’aprovi l’estructura i composició de l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya seguirà vigent la continguda en els articles 3 i 4 del
Decret 152/2009, de 6 d’octubre, de creació de l’Observatori Agroalimentari de Preus dins del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
2. Les llotges i els mercats en origen que en la data de
publicació de la present Llei disposin dels reconeixements previstos al Decret 259/1998, de 22 de setembre,
sobre regulació de les llotges i dels mercats en origen
de productes agraris, mantindran provisionalment el
seu reconeixement com a màxim durant sis mesos des
de l’entrada en vigor de la present Llei, període en el
qual s’hauran d’adaptar a les disposicions de la present Llei o els quedarà revocat el seu reconeixement
transcorregut el termini de sis mesos.»

144

Esmena 144
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (17)

«Disposició transitòria

«Disposició addicional tercera

1. Fins que no s’aprovi l’estructura i composició de
l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris
de Catalunya seguirà vigent la continguda en els articles 3 i 4 del Decret 152/2009, de 6 d’octubre, de creació de l’Observatori Agroalimentari de Preus dins del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei la
regulació continguda en el Reial decret 1363/2011, de

2. Les llotges i els mercats en origen que en la data de
publicació de la present Llei disposin dels reconeixe-

141

3.01.01.

Esmena 141
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (30)
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ments previstos al Decret 259/1998, de 22 de setembre,
sobre regulació de les llotges i dels mercats en origen
de productes agraris, mantindran provisionalment el
seu reconeixement com a màxim durant sis mesos des
de l’entrada en vigor de la present Llei, període en el
qual s’hauran d’adaptar a les disposicions de la present Llei o els quedarà revocat el seu reconeixement
transcorregut el termini de sis mesos.»

145

Esmena 145
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (38)

«Disposició transitòria segona
1. Fins que no s’aprovi l’estructura i composició de
l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris
de Catalunya seguirà vigent la continguda en els articles 3 i 4 del Decret 152/2009, de 6 d’octubre, de
creació de l’Observatori Agroalimentari de Preus
dins del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural.
2. Les llotges i els mercats en origen que en la data de
publicació de la present Llei disposin dels reconeixements previstos al Decret 259/1998, de 22 de setembre,
sobre regulació de les llotges i dels mercats en origen
de productes agraris, mantindran provisionalment el
seu reconeixement com a màxim durant sis mesos des
de l’entrada en vigor de la present Llei, període en el
qual s’hauran d’adaptar a les disposicions de la present Llei o els quedarà revocat el seu reconeixement
transcorregut el termini de sis mesos.»

146

Esmena 146
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (31)

«Disposició transitòria

Núm. 637

Addició de noves disposicions derogatòries

147

Esmena 147
D’addició
GP de Ciutadans (53)

«Disposició derogatòria
Es deroga:
1. El Decret 152/2009, de 6 d’octubre, de creació de
l’Observatori Agroalimentari de Preus dins del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, excepte el que es determina a la disposició transitòria i
2. El Decret 259/1998, de 22 de setembre, sobre regulació de les llotges i dels mercats en origen de productes agraris, excepte el que es determina a la disposició
transitòria.»

148

Esmena 148
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (18)

«Disposició derogatòria
Es deroga:
a) el Decret 152/2009, de 6 d’octubre, de creació de
l’Observatori Agroalimentari de Preus dins del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, excepte el que es determina a la disposició transitòria i
b) el Decret 259/1998, de 22 de setembre, sobre regulació de les llotges i dels mercats en origen de productes agraris, excepte el que es determina a la disposició
transitòria.»

149

Esmena 149
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (39)

«Disposició derogatòria única

Fins que no s’aprovi l’estructura i composició de l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya seguirà vigent la continguda en els articles 3 i
4 del Decret 152/2009, de 6 d’octubre, de creació de
l’Observatori Agroalimentari de Preus dins del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Les llotges i els mercats en origen que en la data de
publicació de la present Llei disposin dels reconeixements previstos al Decret 259/1998, de 22 de setembre,
sobre regulació de les llotges i dels mercats en origen
de productes agraris, mantindran provisionalment el
seu reconeixement com a màxim durant sis mesos des
de l’entrada en vigor de la present Llei, període en el
qual s’hauran d’adaptar a les disposicions de la present Llei o els quedarà revocat el seu reconeixement
transcorregut el termini de sis mesos.»

Amb l’entrada en vigor d’aquesta llei resten derogats:
1. El Decret 152/2009, de 6 d’octubre, de creació de
l’Observatori Agroalimentari de Preus dins del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, excepte el que es determina a la disposició transitòria.
2. El Decret 259/1998, de 22 de setembre, sobre regulació de les llotges i dels mercats en origen de productes agraris, excepte el que es determina a la disposició
transitòria.»

150

Esmena 150
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (32)

«Disposició derogatòria
Es deroga:
el Decret 152/2009, de 6 d’octubre, de creació de l’Observatori Agroalimentari de Preus dins del Departa-
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ment d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, excepte
el que es determina a la disposició transitòria i
el Decret 259/1998, de 22 de setembre, sobre regulació de les llotges i dels mercats en origen de productes agraris, excepte el que es determina a la disposició
transitòria.»

Núm. 637

Segona
S’autoritza el conseller o consellera competent en matèria agroalimentària per a dictar les normes que calguin per al desplegament reglamentari dels Capítols
III, IV, V i VI d’aquesta Llei.
Tercera
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional amb les esmenes 76 a 150 que es reflecteix
en el text proposat com a predictamen que s’annexa en
aquest informe.

153

Esmena 153
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (19)

«Disposició final
Primera
Es faculta al Govern perquè en el termini màxim de sis
mesos dicti les normes que calgui per al desenvolupament d’aquesta llei.

Text presentat

Disposició final

Segona

Es faculta al Govern perquè dicti les normes que calgui per al desenvolupament d’aquesta llei.

Esmenes presentades

151

S’autoritza el conseller o consellera competent en matèria agroalimentària per a dictar les normes que calguin per al desplegament reglamentari dels Capítols
III, IV, V i VI d’aquesta Llei.
Tercera

Esmena 151
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (33)

«Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.»

154

Primera
Es faculta al Govern perquè en el termini màxim de sis
mesos dicti les normes que calgui per al desenvolupament d’aquesta llei.
Segona
S’autoritza el conseller o consellera competent en matèria agroalimentària per a dictar les normes que calguin per al desplegament reglamentari dels Capítols
III, IV, V i VI d’aquesta Llei.
Tercera

Esmena 152
De modificació i addició
GP de Ciutadans (54)

Es faculta al Govern perquè en el termini de sis mesos dicti les normes que calgui per al desenvolupament
d’aquesta llei.»

155

Esmena 155
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (41)

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»

Recomanacions de la Ponència

«Disposició final
Primera
Es faculta al Govern perquè en el termini màxim de sis
mesos dicti les normes que calgui per al desenvolupament d’aquesta llei.
3.01.01.

«Disposició final primera

«Disposició final segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.»

152

Esmena 154
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (40)

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional amb les esmenes 151 a 154 que es reflecteix
en el text proposat com a predictamen que s’annexa en
aquest informe.
La ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya anuncia la retirada de l’esmena 155.
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Text presentat

Exposició de motius
Un dels principals objectius de la Política agrària comunitària és l’orientació de les produccions agràries a
les necessitats del mercat, amb la flexibilització dels
mecanismes d’intervenció que permetin una major
adequació de l’oferta agrària a la demanda.
Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han experimentat un important desenvolupament,
i s’han configurat com a òrgans de coordinació i col·
laboració dels diferents sectors del sistema agroalimentari.
La present Llei es dicta a l’empara de l’article 116.1 de
l’Estatut d’autonomia, que atribueix a la Generalitat,
respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les
competències que li atribueixen els articles 149.1.13 i
16 de la Constitució, la competència exclusiva per a la
regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el sector agroalimentari.
El sector agroalimentari té un important valor estratègic per a l’economia de Catalunya, tal com reflecteixen
les magnituds econòmiques sobre la seva participació
al PIB, la balança comercial, el nombre d’empreses, el
valor de la producció final agrària i alimentaria, i les
persones ocupades, amb una clara vocació internacional en molts dels seus productes. Catalunya, en el context de la Unió Europea, representa una regió agroalimentària de primer ordre.
El desenvolupament del sector agroalimentari a Catalunya, amb la necessitat de millora i adaptació en les
relacions dels operadors de la cadena alimentària a
les condicions del mercat, requereix disposar de nous
mecanismes intersectorials per dotar-se de mitjans de
vertebració en les seves estructures interprofessionals
privades que permetin l’organització, cohesió i col·
laboració en els seus objectius de modernització, desenvolupament, competitivitat i internacionalització.
Una de les particularitats del sector agroalimentari català és l’existència d’un important nombre de petites
i mitjanes empreses en el sector productor i transformador que es troben en un clar desequilibri davant els
grans grups de la distribució minorista que concentren la demanda. Cal defensar l’existència d’un model
propi i diferenciat de comerç de proximitat, en equilibri amb els diversos formats de distribució comercial.
El fet de disposar d’organitzacions interprofessionals
agroalimentàries a Catalunya és un factor coadjuvant,
per tal que el sector privat agroalimentari pugui adoptar mesures que consolidin aquest model propi, tant en
el sector primari, com en el transformador i en la comercialització dels productes. Conseqüentment és necessari comptar amb estructures associatives potents i
vertebrades que tinguin capacitat suficient per al desenvolupament d’iniciatives que generin valor afegit en
els respectius productes agroalimentaris.
3.01.01.

Núm. 637

En aquest sentit s’observa l’absència d’un marc normatiu específic a Catalunya. Per això, la present llei pretén fer front a les carències normatives en aquesta matèria pel que fa a Catalunya establint un marc jurídic
adequat a les característiques, necessitats i particularitats del nostre sector agroalimentari, amb el respecte
a les normes reguladores de la competència i dins els
objectius de l’article 39 del Tractat de Funcionament
de la Unió Europea i de la resta de la normativa europea en aquesta matèria, especialment el Reglament
(UE) 1308/2013 del Parlament europeu i del Consell,
de 17 de desembre del 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel
qual es deroguen els Reglaments (CEE)922/72, (CEE
234/79, (CE) 1037/2001 i (CE) 1234/2007.
Cal tenir en consideració l’expressa i activa demanda
del sector agroalimentari català per disposar d’una llei
marc d’organitzacions interprofessionals, amb un disseny normatiu de continguts molt flexibles i generalistes que permetin un desenvolupament normatiu posterior, en el qual cada sector que ho desitgi pugui definir
el seu propi model de funcionament en la respectiva
organització interprofessional, adaptant-se a les peculiaritats de cada sector. La llei atorga a les organitzacions interprofessionals catalanes plena autonomia i
competència per prendre els seus acords, sense cap tipus de limitació respecte dels acords adoptats per tercers o altres entitats, excepte si elles mateixes acorden
vincular-se voluntàriament a acords d’altres organitzacions o entitats de naturalesa i objectius similars. El
marc normatiu de la llei ha de donar resposta a les necessitats actuals d’uns sectors cada cop més verticals,
amb interessos creuats però comuns, i al mateix temps
s’ha de poder adaptar a les necessitats futures.
Aquest nou marc legal permet que les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries en l’àmbit de Catalunya puguin acordar i obtenir extensió de normes
adequades a les condicions i necessitats particulars del
sector corresponent i que contribueixin directament al
seu desenvolupament.
La llei té en consideració que cal garantir que els operadors i les seves entitats associatives representatives
que s’integrin en les organitzacions interprofessionals
siguin aquelles que realment fan l’esforç i la inversió
econòmica en la cadena agroalimentària, assumint,
per tant, els riscos econòmics de les seves decisions.
Entre els principals aspectes que estableix aquesta llei cal
destacar, entre d’altres, la regulació del reconeixement,
les finalitats, els acords i les extensions de normes de les
organitzacions interprofessionals agroalimentàries que
tinguin un àmbit d’actuació no superior al de Catalunya.
També es crea el Registre de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya, adscrit
al departament competent en matèria agroalimentària.
Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.
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Títol de la llei

Predictamen

Text presentat

Projecte de llei de les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries

Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya

Esmenes presentades

156

Esmena 156
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (1)

«Llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, associacions de productors i la transparència en el mercat»

157

Esmena 157
D’addició
GP de Ciutadans (1)

«Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya i la transparència en el mercat»

158

Esmena 158
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya i la transparència en el mercat»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena transaccional amb les esmenes 156, 157 i 158 que es reflecteix en el text proposat com a predictamen que s’annexa en aquest informe.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2015
M. Dolors Rovirola i Coromí, Dionís Guiteras i Rubio, Òscar Ordeig i Molist, Marisa Xandri Pujol, Sara
Vilà Galan, Matías Alonso Ruiz

Núm. 637

Preàmbul
Un dels principals objectius de la política agrícola comuna és l’orientació de les produccions agràries a les
necessitats del mercat, amb la flexibilització dels mecanismes d’intervenció que permetin una adequació
millor de l’oferta agrària a la demanda.
Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han experimentat un desenvolupament molt important i s’han configurat com a òrgans de coordinació
i col·laboració dels diferents sectors del sistema agroalimentari.
Aquesta llei es dicta a l’empara de l’article 116.1 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix que
correspon a la Generalitat, respectant el que estableixi
l’Estat en exercici de les competències que li atribueix
l’article 149.1.13 i 16 de la Constitució espanyola, la
competència exclusiva per a la regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el sector
agroalimentari.
El sector agroalimentari té un valor estratègic molt
important per a l’economia de Catalunya, tal com reflecteixen les magnituds econòmiques sobre la seva
participació en el producte interior brut, la balança comercial, el nombre d’empreses, el valor de la producció final agrària i alimentària, i les persones ocupades,
amb una clara vocació internacional en molts dels seus
productes. Catalunya és una regió agroalimentària de
primer ordre en el context de la Unió Europea.
El desenvolupament del sector agroalimentari a Catalunya, atesa la necessitat de millora i adaptació en
les relacions dels operadors de la cadena agroalimentària a les condicions del mercat, necessita nous mecanismes intersectorials per a dotar-se de mitjans de
vertebració en les seves estructures interprofessionals
privades que permetin l’organització, la cohesió i la
col·laboració amb relació als objectius de modernització, desenvolupament, competitivitat i internacionalització.
Una de les particularitats del sector agroalimentari català és l’existència d’un nombre molt important de petites i mitjanes empreses en el sector productor i transformador que es troben en un clar desavantatge davant
els grans grups de la distribució minorista que concentren la demanda, amb el desequilibri consegüent.
Cal defensar l’existència d’un model propi i diferenciat
de comerç de proximitat, un model en equilibri amb
els diversos formats de distribució comercial. El fet de
disposar d’organitzacions interprofessionals agroalimentàries a Catalunya és un factor coadjuvant perquè
el sector privat agroalimentari pugui adoptar mesures

3.01.01.
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que consolidin aquest model propi, tant en el sector
primari, com en el transformador i en la comercialització dels productes. Consegüentment, cal comptar
amb estructures associatives potents i vertebrades que
tinguin capacitat suficient per a desenvolupar iniciatives que generin valor afegit en els productes agroalimentaris respectius.
En aquest sentit, s’observa l’absència d’un marc normatiu específic a Catalunya. Per això, aquesta llei
pretén fer front a les carències normatives en aquesta matèria pel que fa a Catalunya amb l’establiment
d’un marc jurídic adequat a les característiques, les
necessitats i les particularitats del sector agroalimentari català, amb el respecte a les normes reguladores
de la competència i d’acord amb els objectius de l’article 39 del Tractat de funcionament de la Unió Europea i de la resta de la normativa europea en aquesta
matèria, especialment el Reglament (UE) 1308/2013
del Parlament europeu i del Consell, del 17 de desembre del 2013, pel qual es crea l’organització comuna de
mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen
els reglaments (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE)
1037/2001 i (CE) 1234/2007.
Cal considerar la demanda expressa i activa del sector
agroalimentari català de disposar d’una llei marc d’organitzacions interprofessionals, amb un disseny normatiu de continguts molt flexibles i generalistes que
permetin un desenvolupament normatiu posterior, en
què cada sector que ho vulgui pugui definir un model
de funcionament propi en l’organització interprofessional corresponent, un model que s’adapti a les peculiaritats de cada sector. Aquesta llei atorga a les organitzacions interprofessionals catalanes autonomia i
competència plenes per a prendre llurs acords, sense
cap tipus de limitació respecte dels acords adoptats
per tercers o altres entitats, llevat que les organitzacions mateixes acordin de vincular-se voluntàriament a
acords d’altres organitzacions o entitats de naturalesa
i objectius similars. El marc normatiu de la llei ha de
donar resposta a les necessitats actuals d’uns sectors
cada cop més verticals, amb interessos entrecreuats
però comuns, i s’ha de poder adaptar, alhora, a les necessitats futures.
Aquest nou marc legal permet que les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries en l’àmbit de Catalunya puguin acordar i obtenir l’extensió de normes
adequades a les condicions i necessitats particulars del
sector corresponent i que contribueixin directament al
desenvolupament del sector.
La Llei té en compte que cal garantir que els operadors i llurs entitats associatives representatives que
s’integren en les organitzacions interprofessionals són
les que realment fan l’esforç i la inversió econòmica en
la cadena agroalimentària, i assumeixen, per tant, els
riscos econòmics de les decisions que prenen.
3.01.01.

Núm. 637

Un dels aspectes que cal destacar d’aquesta llei, entre
altres, és la regulació del reconeixement, les finalitats,
els acords i les extensions de normes de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries que tenen un
àmbit d’actuació no superior al de Catalunya.
La llei també crea el Registre de les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries de Catalunya, que
s’adscriu al departament competent en matèria agroalimentària.
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei té per objecte regular el reconeixement
i les finalitats de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya i l’aprovació dels
acords d’extensió de normes que s’adoptin en l’àmbit
d’aquestes organitzacions.
2. Aquesta llei s’aplica a la producció, la transformació, la comercialització i la distribució dels sectors o
productes agroalimentaris i forestals la circumscripció
o circumscripcions econòmiques de les quals no supera l’àmbit territorial de Catalunya. A aquests efectes, s’entén per circumscripció econòmica la zona geogràfica constituïda per zones de producció contigües o
properes en què les condicions de producció i de comercialització són homogènies.
3. Els productes emparats per denominacions i indicacions geogràfiques protegides, i altres mencions de
qualitat, es regeixen per llurs disposicions específiques i pels acords adoptats per llurs òrgans de gestió i
control. El que estableix aquesta llei és aplicable únicament en els aspectes no inclosos en les dites disposicions específiques i acords.
Article 2. Organització interprofessional
agroalimentària
Als efectes del que estableix aquesta llei, són organitzacions interprofessionals agroalimentàries, les que:
a) Estan legalment constituïdes, tenen personalitat jurídica pròpia i naturalesa jurídica privada, no tenen
ànim de lucre i compleixen les finalitats establertes
per aquesta llei.
b) Estan integrades per organitzacions representatives
de la producció i, com a mínim, també de la transformació, la comercialització o la distribució agroalimentària.
c) Tenen un àmbit que no supera el de Catalunya.
d) Tenen la seu social a Catalunya.
Article 3. Finalitats de les organitzacions
interprofessionals
Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries es constitueixen amb alguna de les finalitats següents:
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a) Potenciar el coneixement, la transparència i l’eficiència dels mercats, i també l’adaptació a les necessitats dels consumidors i dels membres del sector agroalimentari corresponent.
b) Promoure la recerca, la innovació i el desenvolupament del sector agroalimentari.
c) Vetllar pel millorament de la qualitat dels productes
i dels processos de la cadena agroalimentària.
d) Promoure una cadena agroalimentària respectuosa
amb el medi ambient.
e) Millorar la comercialització dels productes, tant
en el mercat interior com pel que fa a llur internacionalització, vetllant pel bon funcionament de la cadena agroalimentària i afavorint les bones pràctiques en
les relacions entre els integrants de l’organització interprofessional agroalimentària i el respecte a tercers
operadors, i, molt especialment, atenent els interessos
dels consumidors i usuaris.
f) Promoure l’elaboració de contractes tipus de productes agroalimentaris que siguin compatibles amb la
normativa vigent.

Núm. 637

b) Acreditar que representa, com a mínim, el cinquanta-u per cent de les activitats econòmiques del
producte o sector vinculades a la producció i, com
a mínim també, d’alguna de les fases següents de la
cadena de subministrament: transformació, comercialització o distribució. La manera d’acreditar la
representació s’ha d’establir per reglament. Aquesta
acreditació ha d’ésser prèvia al reconeixement.
c) Tenir uns estatuts que compleixin els requisits següents:
1r. Indicar les finalitats que la normativa reconeix a les
organitzacions interprofessionals i establir que l’organització no té ànim de lucre.
2n. Regular les modalitats d’adhesió i retirada dels
membres, i garantir la pertinença a l’organització interprofessional de qualsevol organització que es comprometi al compliment dels estatuts i acords, sempre
que acrediti que representa, en l’àmbit de Catalunya, el
quinze per cent, com a mínim, de la branca professional a què pertany. La manera d’acreditar la representació s’ha d’establir per reglament.

g) Promoure l’adopció de mesures de regulació de
l’oferta, d’acord amb la normativa vigent en matèria
de competència.

3r. Establir l’obligatorietat de compliment dels acords
adoptats per la mateixa organització interprofessional
agroalimentària.

h) Elaborar treballs i estudis per a millorar la cadena
agroalimentària i la seva transparència, especialment
per mitjà de sistemes d’informació que siguin d’interès
per als integrants de la cadena.

4t. Han de regular la participació en la gestió de l’organització interprofessional agroalimentària de les diferents baules de la cadena de valor del sector que l’organització interprofessional representi.

i) Fer actuacions de formació per als integrants de la
cadena agroalimentària.

5è. Han d’establir un procés de conciliació i de mediació per a la resolució dels conflictes que puguin sorgir durant l’aplicació dels acords interprofessionals, de
contractes tipus i de guies de bones pràctiques contractuals, els relacionats amb la representativitat i altres
discrepàncies dins l’organització interprofessional, i
també els termes d’aquesta conciliació i mediació.

j) Fer campanyes de promoció dels productes alimentaris i forestals i d’informació al consumidor.
k) Promoure l’eficiència energètica entre les diferents
baules de la cadena agroalimentària per mitjà d’accions que en redueixin l’impacte ambiental, la gestió
responsable de residus i subproductes i la reducció de
les pèrdues d’aliments al llarg de la cadena.
l) Potenciar la formació i l’emprenedoria de les dones
en el sector agroalimentari i la creació de xarxes de
dones en aquest sector.
m) Qualsevol altra que li atribueixi la normativa de la
Unió Europea.
Article 4. Reconeixement de les organitzacions
interprofessionals
1. El departament competent en matèria agroalimentària ha d’atorgar el reconeixement i ha d’inscriure en
el Registre de les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries de Catalunya, regulat per l’article 6,
qualsevol organització interprofessional agroalimentària que ho sol·liciti i que compleixi les condicions següents:
a) Disposar de personalitat jurídica.
3.01.01.

Els estatuts poden disposar que en cas que no es resolgui la controvèrsia aquesta se sotmeti a arbitratge.
A aquests efectes, han de designar la instància per a
efectuar l’arbitratge i fixar-ne les condicions.
2. El procediment per a establir les condicions per al
reconeixement de les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries s’ha de determinar per reglament.
Article 5. Nombre d’organitzacions
interprofessionals
1. Només es pot reconèixer una única organització interprofessional agroalimentària per sector o producte,
sens perjudici del que disposen els apartats 2 i 3.
2. Els productes agraris i alimentaris amb dret a utilitzar alguna de les denominacions i indicacions geogràfiques protegides, i altres mencions de qualitat, es
consideren, als efectes del que estableix aquest article,
sectors o productes diferenciats dels de caràcter gene-
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ral a què fa referència l’apartat 1, o d’altres de naturalesa igual o similar.
3. Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries reconegudes poden constituir seccions d’àmbit intern per a productes específics o diferenciats.
Article 6. Registre de les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries
de Catalunya
1. Es crea el Registre de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya, adscrit al
departament competent en matèria agroalimentària,
amb la finalitat de disposar de manera permanent i
actualitzada de tota la informació necessària de les
organitzacions interprofessionals agroalimentàries
i de llurs acords d’extensió de normes, amb la finalitat
de dur a terme les polítiques de foment i de control en
aquest àmbit.
2. S’ha de determinar per reglament el contingut del
Registre i el procediment per a inscriure-hi les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
3. S’han d’inscriure en el Registre:
a) El reconeixement de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
b) Les retirades de reconeixement de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries
c) Les suspensions del reconeixement de les organitzacions.
d) La memòria anual d’activitats que inclogui els
acords l’objecte dels quals faci referència al que estableixen els articles 3 i 13.
e) L’estat de la representativitat al tancament de l’exercici.
f) Els acords d’extensió de normes.
g) Els comptes anuals amb relació als acords i liquidació de les aportacions econòmiques corresponents a
l’extensió de norma.
4. Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han de trametre a la direcció general competent
en matèria de comercialització agroalimentària, abans
del 30 d’abril de cada any, la documentació a què fan
referència les lletres d, e, f i g.
Article 7. Acords
1. Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han d’ajustar llurs acords a les normes i els principis de la normativa vigent en matèria de la competència.
2. Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries catalanes tenen plena autonomia i competència
per a prendre acords, sense cap tipus de limitació respecte als acords adoptats per tercers o altres entitats,
3.01.01.
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llevat que elles mateixes acordin de vincular-se voluntàriament a acords d’altres organitzacions o entitats de
naturalesa i objectius similars.
Article 8. Extensió de normes
1. Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries poden sol·licitar al departament competent en
matèria agroalimentària l’extensió de totes o d’algunes de llurs normes o acords per al conjunt de productors i operadors del producte de llur àmbit d’actuació.
L’acord d’extensió de norma pot afectar una part dels
operadors en el cas que es refereixi a un producte específic, sempre que estigui inclòs dins del producte o
dels productes genèrics pels quals és reconeguda l’organització interprofessional agroalimentària.
2. Les extensions de normes s’aproven per mitjà d’una
ordre del conseller competent en matèria agroalimentària. Si la proposta d’extensió de norma està relacionada amb la competència d’altres departaments de la
Generalitat, l’aprovació es fa per mitjà d’una ordre
conjunta.
3. En l’elaboració de l’ordre d’extensió de norma s’ha
de garantir la participació pública dels destinataris potencials per un període no inferior a quinze dies.
4. Les propostes d’extensió de normes s’han de referir
a activitats relacionades amb les definides per l’article 3 com a finalitats de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
5. Només es pot sol·licitar l’extensió de normes regulada pels dos apartats anteriors si es compleixen aquestes condicions:
a) L’acord té el suport de més del 50% dels integrants
de cada una de les diferents branques professionals
implicades.
b) L’organització interprofessional agroalimentària representa, com a mínim, dues terceres parts de les produccions afectades.
5 bis. L’organització interprofessional agroalimentària
ha d’acreditar la representativitat a què fa referència
l’apartat 5.
6. En el cas que l’extensió de norma sol·licitada per
l’organització interprofessional agroalimentària afecti
exclusivament una de les seves seccions, aquesta secció ha de reunir els requisits que indica el punt 5, i només poden participar en l’acord d’extensió de norma
les produccions afectades de manera específica per al
producte o secció en qüestió.
7. Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han d’establir els mecanismes de control i seguiment del compliment dels acords d’extensió de normes.
8. El que estableix aquest article s’ha d’entendre sens
perjudici del que disposa la normativa vigent de defensa de la competència.
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9. L’ordre reguladora corresponent ha de fixar la durada dels acords pels quals se sol·licita l’extensió de normes, que no pot ser superior a cinc anys o campanyes.
10. Els acords adoptats en la forma d’extensió de norma han d’ésser tramesos al Registre de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya en el termini d’un mes a comptar de l’adopció de
l’acord, per mitjà de certificacions en què s’ha de fer
constar el contingut de l’acord i el suport obtingut per
aquest, mesurat en el percentatge de representació en
l’organització interprofessional agroalimentària.

a bis) Endarrerir-se injustificadament en la tramesa de
la documentació a què fa referència l’article 6.4.
b) Incomplir el pagament de l’aportació econòmica
obligatòria, o de les quotes en què es desglossi, en els
casos d’extensió de normes aprovades pel departament
competent en matèria agroalimentària, si la quantitat
no supera els 6.000 euros.
3. Són infraccions greus:
a) Cometre, en un any, més de dues infraccions lleus,
si s’ha declarat així per resolució ferma.
b) No trametre al departament competent en matèria
agroalimentària la documentació a què fa referència
l’article 6.4.

Article 9. Aportació econòmica en el cas
d’extensió de normes
1. En el cas que, d’acord amb el que estableix l’article 8,
es faci extensió de normes al conjunt dels productors i
operadors implicats, les organitzacions interprofessionals agroalimentàries han de sol·licitar al departament
competent en matèria agroalimentària l’aprovació de
l’aportació econòmica que correspon a tots els operadors afectats. En el cas dels operadors que no estiguin
integrats en aquestes organitzacions interprofessionals, s’han de respectar en qualsevol cas la proporcionalitat de la quantitat respecte als costos de les accions
i la no-discriminació amb relació als membres de les
organitzacions interprofessionals.
2. Només es poden fer repercutir despeses de funcionament de l’organització interprofessional agroalimentària si estan vinculades al cost de l’extensió de
norma. Aquestes despeses s’han de justificar. La justificació s’ha de regular per reglament.
Article 10. Retirada del reconeixement
1. El departament competent en matèria agroalimentària ha de retirar el reconeixement a les organitzacions interprofessionals agroalimentàries que deixin de
complir alguna de les condicions que estableix l’article 4.
2. Es pot revocar el reconeixement a les organitzacions interprofessionals agroalimentàries que estiguin
inactives durant un període ininterromput de tres anys.
3. La retirada del reconeixement es fa havent atorgat a les
organitzacions interprofessionals agroalimentàries afectades un període d’audiència prèvia mínim d’un mes.
Article 11. Infraccions
1. Són infraccions administratives les accions o omissions que tipifica aquesta llei, que es classifiquen en
lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions lleus:
a) Endarrerir-se injustificadament en la tramesa al departament competent en matèria agroalimentària dels
acords per a l’extensió de norma adoptats.
3.01.01.
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c) Incomplir el pagament de l’aportació econòmica
obligatòria, o de les quotes en què es desglossi, en els
casos d’extensió de normes aprovades pel departament
competent en matèria agroalimentària, si la quantitat
supera els 6.000 euros i no passa dels 60.000 euros.
d) No trametre al departament competent en matèria
agroalimentària la documentació que es determini reglamentàriament en el cas de recaptació econòmica
per acord d’extensió de norma.
4. Són infraccions molt greus:
a) Cometre, en un any, més d’una infracció greu de la
mateixa naturalesa, si s’ha declarat així per resolució
ferma.
b) Dur a terme actuacions amb finalitats contràries a
les establertes per l’article 3.
c) Aplicar el règim d’aportacions econòmiques per
extensió de normes establert per aquesta llei en unes
condicions diferents de les que consten en l’ordre
d’aprovació del departament competent en matèria
agroalimentària.
d) Incomplir algun dels requisits per al reconeixement
de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries establerts per l’article 4.
e) Denegar l’adhesió com a membre de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries a les organitzacions sectorials que acreditin que tenen la representativitat mínima que determina aquesta llei.
f) Incomplir el pagament de l’aportació econòmica
obligatòria, o de les quotes en què es desglossi, en els
casos d’extensió de normes aprovades pel departament
competent en matèria agroalimentària, si la quantitat
supera els 60.000 euros.
5. En les infraccions relatives a l’incompliment del pagament de l’aportació econòmica obligatòria o de les
quotes en què es desglossi, a què fa referència l’article
9.1, l’impagament ha d’ésser denunciat per l’organització interprofessional a la direcció general competent
en matèria agroalimentària, juntament amb la documentació que acrediti que s’ha requerit el pagament
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als deutors, i també l’admissió a tràmit de la demanda
judicial corresponent o, si s’escau, de la sol·licitud de
laude arbitral.
6. No cal acreditar la presentació de la documentació
a què fa referència l’apartat 5 quan l’aportació econòmica impagada o les quotes en què es desglossi es calculin sobre dades de què tingui constància la direcció
general competent en matèria agroalimentària o que
es constatin en les seves actuacions de control
Article 12. Sancions
1. La comissió de les infraccions administratives regulades per aquesta llei comporten la imposició de les
sancions següents:

Núm. 637

mini d’un any d’una infracció de la mateixa naturalesa
si ha estat declarada així per resolució ferma.
c) El reconeixement i l’esmena de les infraccions
abans que es resolgui el procediment sancionador corresponent.
d) El grau d’incompliment dels advertiments previs.
3. S’han de regular per reglament els òrgans competents en matèria agroalimentària per a acordar l’inici
dels procediments sancionadors i designar-ne la persona instructora i els òrgans competents per a imposar
les sancions.
Article 13. Relacions entre organitzacions
interprofessionals agroalimentàries

a) Per infraccions lleus: advertiment o sanció pecuniària de fins a 3.000 euros. En cas d’impagament de
l’aportació econòmica obligatòria o de les quotes en
què es desglossi, en els casos d’extensió de normes
aprovades pel departament competent en matèria
agroalimentària, aquest import es pot ultrapassar fins
al doble del valor de l’aportació o les quotes no satisfetes.

Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries reconegudes d’acord amb el que estableix aquesta
llei es poden associar amb altres organitzacions interprofessionals agroalimentàries o entitats de naturalesa
i objectius similars. Els acords d’associació s’han de
trametre al Registre de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya.

b) Per infraccions greus:

Disposició addicional

Multa des de 3.001 euros fins a 100.000 euros. Es pot
ultrapassar aquest import en cas d’impagament, fins
al doble del valor no satisfet, de l’aportació econòmica obligatòria o de les quotes en què es desglossi, en
els casos d’extensió de normes aprovades pel Departament competent en matèria agroalimentària.

En l’acreditació de la representació a què fa referència l’apartat segon de l’article 4.1.c, en el cas de les organitzacions professionals agràries que hagin obtingut
vots en les eleccions agràries a què fa referència la Llei
17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les
organitzacions professionals agràries, la representació
s’ha de basar, d’una banda, en el resultat percentual
dels vots vàlids obtinguts aplicat al volum de producció total del conjunt de les explotacions que tenen la
consideració d’electors a la dita llei, mesurat a partir
de la mitjana productiva del sector o producte a Catalunya i de la dimensió mitjana, en hectàrees, caps de
bestiar o altres unitats d’aquest conjunt, i, d’altra banda, si escau, en el volum de producció dels seus membres que no tenen la consideració d’electors, aquest volum acreditat d’acord amb el que determini la norma
el reglament a què es refereix el dit apartat.

Accessòriament, es pot ordenar la suspensió temporal
del reconeixement de l’organització interprofessional
agroalimentària, a efectes del que estableix aquesta
llei, per un període no superior a un any.
c) Per infraccions molt greus:
Multa des de 100.001 euros fins a 3.000.000 d’euros.
Accessòriament, es pot ordenar la suspensió temporal
del reconeixement de l’organització interprofessional
agroalimentària, a efectes del que estableix aquesta
llei, per un període comprès entre un any i un dia i
tres anys.
Accessòriament, es pot ordenar la retirada definitiva
del reconeixement a l’organització interprofessional
agroalimentària, a efectes del que estableix aquesta
llei.
2. Per a la graduació de la quantia de les sancions, a
més dels criteris generals establerts pel procediment
sancionador en la normativa vigent, s’han de tenir en
compte els criteris següents:
a) L’existència d’intencionalitat.
b) La reincidència en la comissió d’infracció molt
greu. Es considera reincidència la comissió en el ter3.01.01.

Disposicions finals
Primera. Actualització de la regulació
de les llotges i mercats en origen
de productes agraris
El Govern ha d’estudiar, en el termini d’un any a
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la viabilitat i l’oportunitat de proposar al Parlament de Catalunya que els preus dels productes agroalimentaris i
llurs categories tinguin caràcter d’estadístiques d’interès de la Generalitat, i que, si escau, passin a formar part del banc de dades de l’Observatori de Preus
Agraris i Agroalimentaris de Catalunya, per tal de po-
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der-los subministrar a les taules de preus o altres mecanismes fidedignes, equilibrats i independents de formació de preus de les llotges i mercats en origen de
productes agraris, quan aquestes taules o altres mecanismes corresponguin a centres sense presència física
de mercaderies o de transaccions.
Segona. Ordre per a regular el procediment de
reconeixement d’organitzacions de productors
El conseller del departament competent en matèria
agroalimentària ha de dictar, en el termini d’un any
a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, una ordre que reguli els requisits formals i materials i el pro-
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cediment per al reconeixement d’organitzacions de
productors, de llurs associacions, de les activitats que
poden externalitzar i de les extensions de les normes
en llur àmbit, i també l’homologació dels contractes
tipus agroalimentaris, que s’han de concloure abans
del lliurament dels productes i han de contenir, com a
mínim, les clàusules relatives a les determinacions de
la normativa europea vigent i a les normes bàsiques,
mercantils o civils generals aplicables.
Tercera. Desplegament reglamentari
Es faculta el Govern perquè dicti les normes que calguin per a desplegar aquesta llei.
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