La cadena agroalimentària
Jornada tècnica en línia
Dimecres 27 de gener de 2021

Presentació
La cadena agroalimentària està
integrada per les baules de la
producció, la transformació i la
distribució, les quals es troben
interconnectades
i
són
interdependents. El sector productor
sol ser la baula més feble atesa la seva
elevada
atomització
així
com
l’estacionalitat i la pròpia naturalesa
dels productes peribles. La indústria i la
distribució es troba més concentrada,
fet que genera uns desequilibris
comercials importants que influeixen
sobre el preu o les condicions
d’entrega o pagament dels productes.
Davant aquests desequilibris s’han
habilitat, entre d’altres instruments, la
publicació de Llei 12/2013, de mesures
per la millora del funcionament de la
cadena alimentària.
L’objectiu de la jornada és oferir
informació sobre el contingut de la Llei:
obligació de contractació, compliment
dels terminis de pagament i prohibició
de pràctiques comercials abusives,
fonamentalment; però també de les
mesures voluntàries i d’autoregulació,
com l’observatori de la cadena i
l’establiment de codis de bones
pràctiques mercantils.

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
10.00 h Benvinguda i presentació de la sessió
Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
10.10 h La Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena
alimentària
Sr. José Miguel Herrero, director general de la Indústria Alimentària del
MAPA.
10.40 h El control de la cadena alimentària a Catalunya: CadeCAT
Sra. Isabel Gomar, cap del Servei d’Indústries i Comercialització
Agroalimentària del DARP.
11.00 h Observatoris de preus i de la cadena com a instruments
d’aplicació de la Llei Cadena Alimentària
Sr. Chema Gil, director del Centre de Recerca en Economia i
Desenvolupament Agroalimentari (CREDA).
11.20 h Taula rodona
Sr. José Miguel Herrero, director general de la Indústria Alimentària del
MAPA.
Sr. Tomàs Garcia Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía,
Geografía y Demografía (IEGD-CSIC) e investigador del CEIGRAM
Sr. Chema Gil, director del CREDA.
Sr. Ramon Sarroca, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Sr. Andreu Ferrer, coordinador equip tècnic Unió de Pagesos.
Sr. Jaume Bernis, cap de la sectorial del porcí de Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya.
Sr. Carmel Mòdol, director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
Moderador: Sr. Joan Gòdia, sub-director general d’Indústries i Qualitat
Agroalimentàries del DARP.
12.30 h Cloenda de la jornada
Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que
trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu
seguir-la.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

#PATT2021

Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Indústries i
Comercialització Agroalimentària del DARP (sica.agricultura@gencat.cat )
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