CONTROL DELS CONTRACTES DE LA CADENA ALIMENTÀRIA
A CATALUNYA: CadeCAT
Direcció General d'Alimentació, Indústries i Qualitat Agroalimentàries
Jornada de La cadena alimentària. 27 de gener de 2021
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1. Antecedents
Llei 12/2013  crea l’Agència d’Informació i Control
Alimentari (AICA) com a òrgan adscrit al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) amb
competència inspectora i sancionadora a nivell Estatal.
En data 25/10/2013, la Generalitat de Catalunya presenta un recurs
d’inconstitucionalitat contra la competència exclusiva de l’AICA en relació la
potestat inspectora i sancionadora.
 Sentència de 25 de maig de 2017: el TC declara inconstitucional i nulꞏlitat
els Article b) c) i e) de la Disposició Addicional Primera de la Llei 12/2013.
 Arran de la STC, el DARP assumeix
les competències d’inspecció en l’àmbit
de
Catalunya
i
la
potestat
Operadors tenen seus socials a Catalunya
sancionadora quan:


Traçabilitat previsible aliment a Catalunya
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2. Normativa reguladora

EUROPEA
•

•

Directiva (UE) 2019/633 del
Parlament Europeu i del
Consell. de 17 abril de 2019,
relativa a las pràctiques
comercials deslleials en les
relacions entre empreses de la
cadena de subministrament
agrícola i alimentació”
Recomanació de la Comissió
de 6 de maig de 2003, sobre la
definició de microempreses,
petites i mitjanes empreses
(DOUE-L-2003-80730)

ESTATAL
•

Llei 12/2013, de 2 d’agost, de
mesures per millorar el
funcionament de la cadena
alimentària. Modif. Llei 8/2020.

•

Reial Decret 66/2015, de 6 de
febrer, per la que es regula el
règim de controls a aplicar per
l’Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA)

•

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les
operacions comercials

CATALANA
•

Instruccions de la Direcció
General d’Alimentació,
Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP
per a la graduació de
sancions a aplicar en els
casos d’infraccions de la Llei
12/2013
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3. Presentació CadeCAT (1/3)

QUI SOM?
•

•
•

Unitat de DG Alimentació,
Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, que
s’encarrega dels controls
derivats de la Llei 12/2013
Potestat inspectora
Proposta incoació exp.
sancionador

QUÈ FEM?
•

Controlar els contractes i
terminis de pagament de
les relacions comercials
al llarg de la cadena
alimentària (productors,
indústria i distribució)

COM ACTUEM?
•
•
•

D’ofici, segons Plans de
campanya específics
Indicis i denúncies
operadors
Trasllat d’expedients per
part de l’AICA
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4. Objectius controls CadeCAT

CONTROL DELS SEGÜENTS ASPECTES DE LA LLEI 12/2013

Formalitzar
contractes per escrit

Incloure les clàusules
mínimes al contracte

S’han
de
signar
prèviament
a
les
entregues per tal de
garantir una seguretat
jurídica de les operacions
comercials

Entre d’altres, establir un
preu CERT
 Determinat = FIX
 Determinable=
VARIABLE
O
MIXT
segons índexs objectius,
verificables
i
no
manipulables

Llei 8/2020

No realitzar pràctiques
comercials abusives

 Modificació
de
contractes
unilateralment
 Imposar
pagaments
complementaris
 Subministrament
d’informació
confidencial

Pagar a
termini

Des de l’entrega del
producte:
 30 dies per a productes
peribles
 60 per la resta de
productes
agroalimentaris

 El Preu variable ha de tenir en compte COST EFECTIU PRODUCCIÓ
 Indicació expressa al contracte: “El Preu pactat entre el productor primari i el seu
primer comprador cobreix els costos de producció”
 Noves pràctiques comercials abusives: ACTIVITATS PROMOCIONALS +
DESTRUCCIÓ DE LA CADENA DE VALOR (venda a pèrdues).
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5. Pla de treball (1/2)
PLA DE CONTROLS DE LA CADENA ALIMENTÀRIA

S’elaboren en funció
d’indicis/denúncies,
necessitats i/o
problemes sectorials

Defineix un univers i es
selecciona una mostra de
control, d’acord amb les
instruccions internes
DARP dels controls
contractes
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5. Pla de treball (2/2)
OPERATIVA DE CONTROL

1

A partir de la mostra, es
notifica a l’operador el
control (in situ o per
requeriment docs.)
Generalment s’inicia el
control a la baula
industrial per controlar
relacions comercials amb
proveïdors i clients

2

Es requereix a
l’operador controlat la
documentació
comptable i comercial
(contractes, factures,
albarans, justificants
de pagament) d’una
mostra de proveïdors i
clients

3

A partir de la
documentació
recopilada, s’estudien
les relacions comercials
i en cas d’incidències,
s’inicia el procediment
sancionador
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6. Resultats Plans de control realitzats (1/4)
• Anàlisi 5 Plans de control sectorials realitzats pel CadeCAT:
• 3 mitjançant control terreny + 2 de control administratiu
• Majoritàriament dirigits a la baula industrial: centrals fructícoles, molins
d’oli, cellers i escorxadors
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6. Resultats Plans de control realitzats (2/4)
ESTUDI DELS CONTRACTES ALIMENTARIS
Cítrics
Fruita
de
pinyol
70% no incloure preu al contracte
30% absència contractes
Oli
d’oliva

Raïm vinifica
ció

55% no incloure altres clàusules
31% absència contracte
10% no incloure preu al contracte
4% correcte
5%
5%

80% correcte
10% no incloure preu al contracte
10% no incloure altres clàusules

79% absència contractes
13% no incloure preu al contracte
8% correcte

Conill

53% absència contracte
26% no incloure altres clàusules
16% correcte
5% no incloure preu al contracte
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6. Resultats Plans de control realitzats (3/4)
ESTUDI DELS TERMINIS DE PAGAMENT
Productes peribles

Altres productes agroalimentaris

30 dies

60 dies

Fruita fresca + olives + raïm + carn

Oli + vi + animals vius

Relacions comercials pagades fora de termini
FRUITA DE PINYOL
90%

OLI D’OLIVA

RAÏM VINIF.

CÍTRICS
CUNÍCOLA

50%
75%

26%

57%

Mitjana de termini de pagament
PERIBLES 

72 dies

NO PERIBLES 

-

66 dies (olives)
49 dies (oli)

56 (1r termini)
134 (2n termini)
-

47 dies
-

27 dies (animals vius)
29 dies (carn)
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6. Resultats Plans de control realitzats (4/4)

232

232 relacions comercials
460 factures

CadeCAT
148 infraccions
detectades

104 amb
competència
sancionadora
catalana (DARP)
44 amb
competència
sancionadora
estatal (AICA)

17 M€ d’import de factures
INFRACCIONS PROPOSADES

93
Infraccions
lleus

55
Infraccions
greus

DISTRIBUCIÓ INFRACCIONS

INDÚSTRIA

68%

MAJORISTA

MINORISTA

24%

SANCIONS CadeCAT*
8%

153.173 €
*Aquest import correspon a les sancions proposades pel CadeCAT i no inclou
els expedients traslladats a l’AICA per raó de competència sancionadora

7. Difusió CadeCAT (2/3)
S’ha creat l’apartat de Cadena Alimentària de Catalunya a la WEB del DARP
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/cadena-alimentaria/
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8. Conclusions
PRINCIPALS INFRACCIONS DETECTADES:
Pagament fora
de termini

Absència de
contractes

No incloure un preu
cert al contracte

OBJECTIUS CONTROLS:
•

Efecte dissuasiu dels expedients de control (sancions)

•

Efecte exemplaritzant dins del sector controlat

•

Fer més difusió de la Llei 12/2013 ja que alguns sectors agraris afirmen
desconeixença de les obligacions i de les pràctiques comercials abusives regulades
És una tasca important i ambiciosa que pretén equilibrar la cadena alimentària,
fomentant la protecció de l’operador més feble, que normalment és el productor
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Gràcies per l’atenció
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/

