04

Dictamen
sobre el Projecte de decret del Consell Català de l’Alimentació.

Dictamen 04•2017
sobre el Projecte de decret del Consell Català de
l’Alimentació.

Índex

DICTAMEN 04/2017 sobre el Projecte de decret del Consell
Català de l’Alimentació ...................................................................................... 2

VOT PARTICULAR

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ..................................................... 7

1-Dictamen

DICTAMEN 04/2017 sobre el Projecte de decret del Consell
Català de l’Alimentació.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la
sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2017, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 21 de març de 2017 va tenir entrada al Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter
preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret del Consell
Català de l’Alimentació.
El Projecte de decret es va acompanyar de la documentació que integra el
seu expedient.
La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials es va reunir el dia 20 d’abril i
va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, d’onze articles dividits en dos
capítols, d’una disposició addicional i d’una disposició final.
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix
el Projecte de decret, es fa un resum de la norma i s’expliquen els motius de
la creació del Consell Català de l’Alimentació.
El capítol I s’anomena “Disposicions generals” i engloba els articles de l’1 al
4. L’article 1 crea el Consell Català de l’Alimentació, indica qui en forma part
i estableix el seu objectiu. L’article 2 regula la naturalesa jurídica del
Consell. L’article 3 enumera les funcions del Consell i l’article 4 estableix la
ubicació de la seu del Consell.
El capítol II s’anomena “Òrgans del Consell” i engloba els articles del 5 a
l’11. L’article 5 determina que els òrgans del Consell són la Presidència i la
Secretaria i que el Consell està format per quatre comissions. En els articles
6 i 7 es regula la Presidència i la Secretaria. L’article 8 estableix la
composició del Consell i en l’article 9 se’n regula el règim jurídic.
L’article 10 determina els objectius i les funcions de les quatre comissions
que formen el Consell. Les comissions són: Comissió de la Cadena
Alimentària; Comissió de Competitivitat i Internacionalització Alimentària;
Comissió de Gastronomia i Territori; Comissió de Malbaratament i
Sostenibilitat.
L’article 11 estableix que l’assistència a les sessions del Consell no genera
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cap dret econòmic als seus membres.
La disposició addicional disposa que en la composició del Consell s’ha de
procurar la presència equilibrada d’homes i dones.
La disposició final estableix que el Consell s’ha de constituir dins els dos
mesos següents a l’entrada en vigor de la norma i que en el termini de 30
dies següents a l’entrada en vigor s’han de proposar el nomenament dels
membres del Consell.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC valora la iniciativa de constituir aquest Consell, ja que
pot crear un espai de reflexió rellevant entre els diferents agents de la
cadena de valor alimentària, posar en valor l’alimentació en l’acció de
govern de la Generalitat de Catalunya i afavorir una major coordinació entre
els diferents departaments implicats.
Segona. D’acord amb l’article 45.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
que reconeix que les organitzacions sindicals i empresarials han de
participar en la definició de les polítiques públiques, el CTESC recomana la
inclusió de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a
Catalunya en el Consell Català de l’Alimentació.
Tercera. El CTESC constata, d’una banda, que l’existència de polítiques
estratègiques i la cooperació lleial entre operadors per a una correcta
orientació dels productes als mercats és positiva i, d’altra banda, que
l’existència d’un fòrum d’intercanvi pot ser útil.
El CTESC considera que en les relacions comercials d’un operador s’hauria
de respectar l’agent de la cadena a qui es compri el producte, pel que fa al
procés de negociació contractual. Alhora, l’exigència de garanties
productives, sanitàries, de traçabilitat o ambientals es contraposa a la
permissivitat d’entrada a productes de països tercers obtinguts amb mitjans
o tècniques que estan prohibits als nostres operadors. El CTESC recomana
que el Consell Català de l’Alimentació abordi aquestes qüestions per tal de
garantir l’impacte de la seva tasca.
Quarta. El CTESC recomana introduir un apartat de definicions i ajustar-hi
la redacció del text, atès l’ús indistint de la terminologia que s’utilitza al llarg
del document i la referència a diferents organismes i entitats.
La terminologia usada té particularitats i matisos, motiu pel qual ha d’estar
clarament establerta. No és el mateix parlar del sector agrari o de la
indústria agroalimentària que del sector agroalimentari, com no és el mateix
parlar del sector agroalimentari català que del sector alimentari català. A
més, pot portar a confusió, per exemple, quan el text es refereix a ens
vinculats a l’alimentació, però inclouria també els competents en matèria
d’enginyeria o agronomia (ex. col·legis professionals).
Cinquena. El CTESC recomana introduir en el text algunes previsions sobre
el règim de funcionament del Consell, com ara el sistema de presa de
decisions, la possibilitat de vots particulars, les majories necessàries o la
necessitat d’un determinat quòrum, entre d’altres.
Sisena. El CTESC constata que en la composició del Consell Català de
l’Alimentació l’Administració té un pes excessiu, especialment la Generalitat
de Catalunya. El CTESC considera que caldria equilibrar aquesta
composició amb un major pes dels agents econòmics i socials i dels sectors
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afectats, la qual cosa no aniria en detriment de la seva operativitat.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. El CTESC constata que el preàmbul del Projecte de decret cita les
competències exclusives en matèria d’agricultura i ramaderia
reconegudes a la Generalitat per l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
així com les d’organització de la seva Administració. No obstant això,
diverses matèries que haurà de tractar el Consell Català de
l’Alimentació corresponen a competències no exclusives de la
Generalitat de Catalunya o que exerceixen d’altres òrgans de
l’Administració catalana. Conseqüentment, i per al correcte exercici de
les funcions que haurà de desenvolupar el Consell, el CTESC recomana
que al preàmbul es faci esment d’aquestes altres competències.
2. El CTESC recomana que en el preàmbul es faci esment de la Llei
12/2015, de 9 de juny, que regula les cooperatives a Catalunya ja que
es considera que aquesta regulació dóna més elements al Consell
Català de l’Alimentació dins del marc europeu i en el context mundial
per afrontar de manera més transparent les necessitats productives
d’aliments.
3. El CTESC recomana dividir l’article 1.1 en dos apartats. El primer
apartat per establir la creació del Consell i el segon apartat per
determinar qui en forma part.
4. El CTESC recomana la revisió de l’article 2.2 ja que sembla repetitiu
assenyalar que el Consell “actua” en l’exercici de les “seves actuacions”.
5. Pel que fa a l’article 3, el CTESC recomana que es determini com ha
d’interactuar el Consell amb d’altres òrgans o fòrums existents que
tracten sobre les funcions que s’atorga al Consell i establir què ha de
succeir amb els òrgans existents amb relació al Consell.
6. Amb relació a l’article 3.1 c), el CTESC recomana que s’afegeixin les
propostes relacionades amb l’agricultura de proximitat.
7. Amb relació a l’article 3.1 c), el CTESC recomana que s’afegeixi el
foment de l’agricultura ecològica.
8. Pel que fa a l’article 3.1 l), i en coherència amb l’estil de la redacció de
les lletres anteriors, el CTESC proposa la redacció següent: “l) Debatre,
supervisar i aprovar les propostes i anàlisis realitzades per les
comissions regulades en l’article 10.”
9. En l’article 3.1, el CTESC proposa afegir una nova funció al Consell: “m)
Orientar el Govern en el posicionament durant el procés de negociació
dels tractats (comercials) internacionals, per tal de preservar la
seguretat i la sobirania alimentària.
10. El CTESC recomana revisar la ubicació de l’article 3.2 ja que considera
que aquesta no seria una funció del Consell, sinó de la Presidència o de
la Secretaria.
11. El CTESC proposa substituir l’article 5.2 i 5.3 pel següent: “5.2 El
Consell Català d’Alimentació podrà aprovar la creació, la modificació o
la supressió de comissions. En tot cas, s’hauria de tenir en compte el
tractament de les matèries relatives a la cadena agroalimentària, la
competitivitat i internacionalització alimentàries, la gastronomia i el
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territori, i el malbaratament i la sostenibilitat”.
El CTESC considera que el treball en comissions pot ser oportú, així
com la previsió de les matèries que cadascuna hauria de treballar. No
obstant, considera que cal dotar el Consell de la flexibilitat necessària
per adaptar-se a les necessitats que puguin sorgir.
12. El CTESC recomana revisar l’article 6.2 f), atès que dels articles
posteriors no queda clar si el nomenament dels membres del Consell el
fa la Presidència en qualitat de Presidència del Consell o en qualitat de
conseller/a del departament competent en matèria d’alimentació, qualitat
i indústries agroalimentàries.
13. El CTESC recomana suprimir de l’article 7.2 el següent: “...i forma part
del Consell, amb veu i sense vot”, atès que ja es regula en l’apartat 3
del mateix article.
14. En l’article 8, el CTESC recomana eliminar les referències a la persona
que nomena els membres del Consell, atès que ja es regula en l’article
6.
15. El CTESC recomana precisar en l’article 8 d), quan es fa referència a
“un representant del departament competent en matèria de treball, afers
socials i família”, a quina de les tres matèries es refereix.
16. En l’article 8 f) el CTESC recomana substituir “un representant de les
entitats benèfiques" per "un representant de les entitats del Tercer
Sector Social", per tal d’adaptar el text a la terminologia actualment
utilitzada i acceptada.
17. Pel que fa a l’article 8 f), el CTESC recomana que siguin dos els
representants del comerç i la distribució comercial, tenint en compte els
diferents formats existents en el sector de comerç.
18. Respecte a l’article 8 f), el CTESC recomana que s’incorpori més d’un
representant de la indústria agroalimentària, atès que és un sector
econòmic punter i amb gran pes per a l’economia catalana, que
representa gairebé una quarta part de les vendes a escala estatal.
19. Amb relació a l’article 8 f), el CTESC recomana que s’inclogui un
representant del sector dels aliments en l’àmbit forestal (engloba tant
aliments de recol·lecció al bosc com la carn de caça) i un representant
del sector pesquer.
20. El CTESC proposa afegir un nou apartat a l’article 8, amb la redacció
següent: “Un representant per cadascuna de les organitzacions
sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.”
21. El CTESC recomana eliminar l’article 8 g) i afegir al final de l’article 8 el
següent: “La Presidència podrà convocar, si escau, per a la seva
assistència i participació a determinades reunions experts de reconegut
prestigi en la/les matèria/es objecte de l’ordre del dia corresponent.”
El CTESC considera que es permetria una major flexibilitat en
l’assistència de determinades persones que podrien enriquir els debats
o les propostes que es generessin. Aquesta proposta seria més
adequada que la prevista en el Projecte de decret de designar uns
experts com a membres permanents del Consell.
22. En coherència amb l’observació a l’articulat 11, el CTESC recomana
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suprimir els apartats 2, 3, 4 i 5 de l’article 10 que regulen les funcions de
les comissions.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret del Consell Català de l’Alimentació i sol·licita al Govern que sigui
receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.

Barcelona, 3 d’abril de 2017

El president
Lluís Franco i Sala

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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VOT PARTICULAR que formula Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya (JARC), integrant del Grup Tercer del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Dictamen 4/2017 sobre el
Projecte de decret del Consell Català de l’Alimentació.

JARC dona suport al Dictamen que ha emès el CTESC, si bé vol deixar
constància de la següent consideració general a través d’aquest vot
particular.
JARC valora positivament que, en l’observació general tercera del
Dictamen, el CTESC reculli que en les relacions comercials d’un operador
s’hauria de respectar l’agent de la cadena a qui es compri el producte pel
que fa al procés de negociació contractual.
Tot i això, JARC entén que el Dictamen hauria d’haver recollit igualment un
aspecte essencial com és el preu que percep l’operador pel seu producte.
La remuneració, com a mínim, del treball i dels costos és cabdal per al
manteniment del conjunt d’operadors de la cadena, sobretot al sector
primari, que es reconeix com la baula més feble. Les nostres explotacions
competeixen, a més, amb productes provinents de països tercers obtinguts
amb mitjans o tècniques que nosaltres tenim prohibits, tal com també
constata l’observació general tercera.
En el sector primari, la remuneració crònica del producte per sota el cost de
producció ha comportat la reducció del cens de productors, de la renda
agrària i el tancament de moltes explotacions.
Les explotacions constaten com la realitat és que sovint no poden negociar
res pel que fa a les condicions contractuals i, tot i que els contractes puguin
ser correctes des del punt de vista formal, no remuneren el que val produir
amb les garanties, la qualitat i la traçabilitat amb què ho fan.
És per aquest motiu que JARC ja va presentar una proposta davant el Codi
de Bones Pràctiques Comercials a la Cadena Alimentària a Catalunya, un
fòrum d’adhesió voluntària amb participació de diferents agents de la
cadena. En aquest moment, es treballa per establir el compromís que es
respecti l’agent de la cadena a qui es compri el producte, tant pel que fa al
procés de negociació contractual com al preu, que ha de remunerar com a
mínim el treball i els costos de producció.
La proposta no va en detriment de les polítiques en matèria de competència,
perquè l’objectiu no és fixar preus, sinó acabar amb la pràctica de pagar per
sota del que costa produir.
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Per últim, JARC vol recordar que hi ha estats membres que han engegat
iniciatives davant aquesta realitat i amb l’objectiu de posar-hi remei. Alhora
que les institucions europees debaten sobre una futura normativa sobre la
cadena alimentària partint del fet que el sector primari és la baula més feble.

Barcelona, 24 d’abril del 2017

Josep Rosera i Simó

En la sessió del Ple del dia d’avui, la Confederació de Cooperatives de
Catalunya (CCC) s’ha adherit al vot particular presentat per Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).
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DECRET
...../2017, de , del Consell Català de l’Alimentació.

Catalunya disposa d'una agricultura i una ramaderia altament tecnificades i molt
productives que, juntament amb la seva indústria transformadora, li confereix
un teixit sectorial competitiu i vertebrador del territori.
La producció alimentària catalana és segura, d'elevada qualitat i molt rica en
diversitat. Això fa que Catalunya compti amb un patrimoni gastronòmic únic,
genuí i molt valuós.
El sector alimentari ha de tenir molt present el marc europeu i el context
mundial per a poder afrontar els reptes de futur en relació a la demografia i a
les necessitats productives d'aliments. L'augment de la població mundial,
especialment la població urbana, i una major esperança de vida, junt amb la
millora de la renda per càpita, requereixen polítiques i planificacions
estratègiques per fer-hi front. El malbaratament alimentari o, en contraposició,
la malnutrició, són problemes propis de les societats desenvolupades. Tot
plegat implica reptes de caire social, ambiental i tecnològic, els quals s’han
d’abordar de forma equilibrada i sostenible.
Per fer front a aquests reptes i a les tendències del sector és necessari
disposar d'una xarxa empresarial forta, integrada, cooperativa, que generi
acords i amb capacitat innovadora. L'impuls de la competitivitat i l'orientació
estratègica de les polítiques alimentàries s'afavoreixen amb la col·laboració
entre el sector públic i el sector privat.
Per tot això, des d'una perspectiva econòmica, territorial i ambiental, el sector
agroalimentari a Catalunya es configura com un sector estratègic.
La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, al capítol V, dedicat a
la transformació, la comercialització i la qualitat dels productes agroalimentaris,
fixa els objectius i les mesures de reforç de la cadena agroalimentària, a fi de
promoure la producció, la comercialització i l’exportació de productes de
qualitat, i incrementar la participació dels productors en el valor afegit final.
La Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, regula el sector
agroalimentari des d’una visió global, per garantir la qualitat i la conformitat dels
productes agroalimentaris a la normativa europea i a la resta de disposicions
aplicables, i assegurar la protecció dels drets i interessos legítims dels
productors agraris, dels operadors econòmics, dels professionals del sector
agroalimentari i dels consumidors finals.
El Consell Català de l’Alimentació es crea per actuar com a òrgan de,
participació i col·laboració, de reflexió i debat i d’assessorament, consulta i
proposta del departament competent en matèria d’alimentació, qualitat i
indústries agroalimentàries en qüestions relacionades amb l’alimentació, sense
perjudici de les competències atribuïdes legalment i reglamentàriament a les

diverses Administracions públiques i als diferents departaments
l’Administració de la Generalitat i els organismes que en depenen

de

El Consell Català de l’Alimentació ha d’actuar també com a observatori de
l’alimentació, amb una visió transversal, que permeti proposar les mesures
necessàries per a l’aprofitament de totes les oportunitats dels mercats i per
oferir les millors condicions de qualitat i sostenibilitat.
Es destaca que l’alimentació a Catalunya, i dins el context de la UE, gaudeix
dels millors estàndards de qualitat i té com a premissa la seguretat, la qual és
un requisit sine qua non.
L’article 116 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria d’agricultura i ramaderia. Aquesta
competència inclou, entre d’altres, tant la regulació i el desenvolupament del
sector agroalimentari com la recerca, el desenvolupament, la transferència
tecnològica, la innovació de les explotacions i les empreses agràries i
alimentàries, i la formació en aquestes matèries.
L’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria d’organització de la seva
administració, tant en la regulació de la seva estructura, dels seus òrgans i
directius públics, del seu funcionament i la seva articulació, com de les distintes
modalitats organitzatives i instrumentals necessàries per a l’actuació
administrativa.
Aquest Decret crea i desenvolupa les funcions, la composició i els aspectes
procedimentals bàsics del funcionament intern del Consell Català de
l’Alimentació, com a òrgan on es possibilita la participació dels agents
econòmics i socials per tal de consolidar i reforçar els instruments d’interlocució
de l’Administració amb aquests agents, en els diferents àmbits d’activitat en la
cadena alimentària, amb la finalitat d’analitzar i debatre les futures línies
d’actuació. També preveu la creació de la Comissió de la Cadena
Agroalimentària, la Comissió de Competitivitat i Internacionalització
Alimentàries, la Comissió de Gastronomia i Territori, i la Comissió de
Malbaratament i Sostenibilitat, totes elles integrades en el Consell Català de
l’Alimentació.
Dins de les funcions del Consell Català de l’Alimentació i de les seves
Comissions, també s’aborda el tema de la sostenibilitat, la responsabilitat social
i la lluita contra el malbaratament en tots els àmbits de la cadena alimentària,
perquè té un impacte ambiental, social i econòmic evident. Tenint en
consideració que el 7% dels aliments adquirits són malbaratats pels
consumidors, els comerços i els restaurants, podem traslladar aquest valor al
nombre de dies/menjar que es llencen a les deixalles durant l’any. Així, 25,5
dies de menjar cada any són llençats a les escombraries, un volum de menjar
que serviria per alimentar més de mig milió de persones durant un any. La xifra,
traslladada en termes econòmics, significa 841 milions d’euros anuals, d’acord
amb el preu mitjà dels aliments a Espanya segons el Ministeri d’Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, vist/d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i
amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Creació del Consell Català de l’Alimentació
1.1 Es crea el Consell Català de l’Alimentació (en endavant, Consell) com a
òrgan d’assessorament i de participació institucional i en formen part les
organitzacions professionals agràries més representatives, i també
representants de les institucions, els col·legis professionals i les associacions
l’activitat de les quals té relació directa amb la sostenibilitat, la responsabilitat
social corporativa, la qualitat, la gastronomia, la competitivitat i la
internacionalització de l’alimentació.
1.2 El Consell té l’objectiu d’analitzar i debatre els reptes de caire empresarial,
tecnològic, social, ambiental, i de sostenibilitat, fomentant la competitivitat
empresarial, la qualitat agroalimentària i l’economia circular, als quals ha de fer
front el sector alimentari català, perquè s’abordin de forma activa, previsora,
eficaç, equilibrada i sostenible.
Article 2
Naturalesa Jurídica
2.1 El Consell es configura com un òrgan de caràcter col·legiat i adscrit al
departament competent en matèria d’alimentació, qualitat i indústries
agroalimentàries, que li dóna suport administratiu i logístic.
2.2 El Consell actua amb total autonomia en l’exercici de les seves actuacions,
per tal de complir les funcions previstes a l’article 3.
Article 3
Funcions
3.1 Les funcions del Consell són:
a) Constituir-se com a fòrum d’anàlisi i de debat de les qüestions que estiguin
relacionades amb les polítiques públiques alimentàries.
b) Formular propostes orientades a afavorir l’equilibri i la transparència en les
relacions de la cadena alimentària i que permetin el desenvolupament correcte i
equitatiu de totes les baules.
c) Formular propostes relacionades amb la comercialització, el foment i la
promoció dels productes alimentaris catalans, inclosos els reconeguts amb
qualitat diferenciada, tant per al mercat intern com per a l’exportació.
d) Analitzar les mesures que es defineixin en altres instàncies o administracions
i que puguin afectar l’alimentació, així com presentar propostes d’actuació.

e) Actuar com a òrgan assessor en l’elaboració de les polítiques que fomentin
la sostenibilitat, la responsabilitat social, la lluita contra el malbaratament en
tots els àmbits de la cadena alimentària i proporcionar aliments sans i segurs a
la ciutadania.
f) Recollir propostes de promoció de la dieta mediterrània i foment dels hàbits
alimentaris saludables i sostenible entre la ciutadania, integrant-hi tots els
agents de la cadena alimentària.
g) Formular propostes de promoció i foment de la vàlua del patrimoni
gastronòmic català com a element vertebrador de la producció agroalimentària i
de la resta de la cadena.
h) Participar en l’establiment de les bases necessàries per a estimular la
competitivitat de les empreses vinculades a la cadena alimentària; fomentant la
innovació, en base al trinomi salut, nutrició i gastronomia.
i) Donar una visió transversal, que permeti analitzar i proposar les mesures
d’innovació necessàries per a l’aprofitament de totes les oportunitats dels
mercats i per oferir les millors condicions de qualitat i sostenibilitat.
j) Proposar actuacions que fomentin la qualitat agroalimentària dels productes
en les diferents fases de la cadena alimentària.
k) Fomentar la Seguretat Alimentària i la disponibilitat dels aliments envers el
consumidors.
l) Les propostes i anàlisis realitzades per les Comissions, regulades en l’article
10, han de ser debatudes, supervisades i aprovades pel Consell.
3.2.Les propostes i anàlisis del Consell, juntament amb les propostes de les
Comissions aprovades per aquest, s’han de fer arribar als òrgans competents
per raó de la matèria.
Article 4
Seu
El Consell té la seva seu al departament competent en matèria de
d’alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries, sens perjudici que els seus
òrgans es puguin reunir en qualsevol altra localitat de Catalunya, amb l’acord
previ del Consell.

Capítol II
Òrgans del Consell
Article 5
Òrgans
5.1 Els òrgans del Consell són:
a) la Presidència,
b) la Secretaria,
5.2 El Consell Català d’Alimentació està format per les comissions següents:
a) Comissió de la Cadena Agroalimentària,
b) Comissió de Competitivitat i Internacionalització Alimentàries,
c) Comissió de Gastronomia i Territori,
d) Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat,
5.3 La composició i el funcionament d’aquestes quatre comissions han de ser
aprovats pel Consell.

Article 6
La Presidència
6.1 La presidència del Consell correspon al conseller o consellera competent
en matèria d’alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries.
6.2 Funcions:
a) Representar el Consell i exercir les accions que la normativa li atribueix.
b) Convocar les sessions del Consell.
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell, donar el vistiplau a les actes
i autoritzar-les amb la seva signatura.
d) Sotmetre propostes a la consideració del Consell.
e) Presidir les sessions del Consell, moderar el desenvolupament dels debats i
suspendre les sessions per causes justificades.
f) Nomenar el secretari o la secretària i les persones membres del Consell, a
proposta dels departaments, organitzacions o entitats que representen.
g) Exercir les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de
president o presidenta de l’òrgan.
6.3 En els casos d’absència, de vacant, malaltia o per qualsevol altra causa
justificada, la presidència serà ocupada per la persona titular de la direcció
general competent en matèria d’alimentació, qualitat i indústries
agroalimentàries.
Article 7
La Secretaria
7.1 La Secretaria és l’òrgan responsable de la gestió del Consell.
7.2 El secretari o secretària és nomenat i, si escau, separat del seu càrrec pel
president del Consell. El secretari o secretària és la persona que ostenti el
càrrec d’advocat/ada en cap de l’assessoria jurídica del departament competent
en matèria d’alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries, i forma part del
Consell, amb veu i sense vot.
7.3 Funcions:
a) Preparar les convocatòries del Consell.
b) Assistir a les sessions del Consell amb veu, sense vot.
c) Estendre les actes de les sessions del Consell.
d) Custodiar la documentació del Consell.
e) Expedir certificats de les actes, els acords, els dictàmens i altres documents
confiats a la seva custòdia.
f) Facilitar als membres del Consell la informació necessària per a l’exercici de
les seves funcions.
g) Vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions del Consell.
7.4 L’exercici d’aquestes funcions per part d’una persona adscrita a la unitat
directiva corresponent no ha de suposar la creació o l’ocupació de cap lloc de
treball específic a aquests efectes.
Article 8
Composició del Consell
El Consell és compost pels membres següents:
a) La persona titular del departament competent en matèria d’alimentació,
qualitat i indústries agroalimentàries, que presidirà el Consell.
b) Set membres més del departament competent en matèria d’alimentació,
qualitat i indústries agroalimentàries, titulars de cadascuna de les quatre

direccions generals competents en les matèries següents: agroalimentària,
pesca, desenvolupament rural, i agricultura i ramaderia, així com de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), i Promotora d'Exportacions Agroalimentàries
(PRODECA), tots ells nomenats pel conseller o consellera competent en
matèria de d’alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries.
c) Un representant de la direcció general competent en matèria d’Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
d) Nou membres, amb rang de director general, d’altres departaments de la
Generalitat, proposats pel conseller o consellera competent corresponent, i
distribuïts de la manera següent:
- 1 representant del departament competent en matèria de comerç.
- 2representants del departament competent en matèria de salut pública.
- 1 representant del departament competent en administració local.
- 1 representant del departament competent en matèria de residus.
- 1 representant del departament competent en matèria de treball, afers socials
i família.
- 1 representant de l’Agència Catalana del Consum.
- 1 representant del departament competent en matèria d’indústria.
- 1 representant d’ACCIO - Agència per la Competitivitat de l’Empresa.
e) Un representant de les Diputacions, designat de forma rotatòria entre elles.
f) Vuit membres en representació del sector, nomenats per la consellera a
proposta de cada sector, i distribuïts de la manera següent:
- 1 representants del món cooperatiu agrari de Catalunya.
- 1 representant de la indústria agroalimentària.
- 1 representant del comerç i la distribució comercial.
- 1 representant del sector de la gastronomia.
- 1 representant de les Denominació d’Origen Protegida i Indicació Geogràfica
Protegida.
- 1 representant de l’Artesania Alimentària.
- 1 representant de les entitats benèfiques.
- 1 representant de les organitzacions de consumidors.
g) Dos membres experts de reconegut prestigi representants d’òrgans
consultius ja existents en el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, nomenats pel president/a del Consell.
h) Un representant per cadascuna de les organitzacions professionals agràries
més representatives, d’acord amb la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de
representativitat de les organitzacions professionals agràries.
i) Dos representants de les associacions municipalistes de Catalunya,
designats de forma rotatòria entre elles.
j) Un representat dels col·legis professionals relacionats amb la matèria
d’alimentació, designat de forma rotatòria entre elles.
Article 9
Règim jurídic del Consell
El Consell es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada l’any, sens
perjudici que es puguin convocar sessions extraordinàries en els termes que el
Consell determini. El Consell també es reunirà quan sigui convocat pel
president o presidenta.

En casos d’absència, malaltia, vacant i, en general, quan concorri alguna causa
justificada, les persones titulars poden ser substituïdes per una persona de la
seva organització, que en el cas del personal de la Generalitat de Catalunya ha
de tenir com a mínim rang de subdirector general. Aquesta substitució cal que
sigui expressa i es documenti per escrit.
Quant a la constitució, substitució, durada del mandat, cessament, i
funcionament del Consell, Comissions, i secretari/ària en tot allò que no estigui
previst en aquest Decret, es regula per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Article 10
Les Comissions. Objectius i funcions
10.1 Objectius de les comissions
Les Comissions són òrgans estables d’interlocució entre l’Administració i els
agents econòmics i socials que tenen, entre d’altres, els objectius següents:
a) Protegir els drets i els interessos dels productors agraris, dels operadors
econòmics i dels consumidors.
b) Fomentar la competitivitat i l’exportació dels productes agroalimentaris
catalans.
c) Protegir el patrimoni gastronòmic, l’artesania alimentària i els aliments amb
qualitat diferenciada.
d) Fomentar la responsabilitat social corporativa i la lluita contra el
malbaratament.
e) Analitzar i debatre la proposta de futures línies d’actuació en matèria
alimentària.
10.2 Funcions de la Comissió de la Cadena Agroalimentària:
a) Actuar com a òrgan d’interlocució entre l’Administració i els agents
econòmics i socials pels temes relacionats amb la protecció dels drets i
interessos dels productors agraris, dels operadors econòmics, dels
professionals del sector agroalimentari i dels consumidors finals.
b) Facilitar la transparència en les relacions comercials.
c) Fomentar la seguretat alimentària i la disponibilitat dels aliments envers els
consumidors
d) Fomentar la millora de les relacions comercials entre els agents de la
cadena.
e) Incrementar la participació dels productors en el valor afegit final.
10.3 Funcions de la Comissió de Competitivitat i Internacionalització
Alimentària:
a) Promoure la producció, la comercialització i l’exportació de productes
catalans.
b) Proposar al Consell Català de la Innovació Agroalimentària mesures de
foment de la innovació alimentària que millorin la competitivitat i sostenibilitat
dels productes catalans.
c) Fomentar la competitivitat de les empreses alimentàries, optimitzant els
processos productius.
d) Promoure l’obertura de nous mercats als productes catalans.
e) Fomentar les relacions entre les diferents baules de la cadena alimentària.
f) Fomentar la comercialització dels productes alimentaris catalans.
g) Fomentar el creixement de les exportacions d’aliments catalans.
h) Fomentar l’eficiència i el desenvolupament tecnològic.

10.4 Funcions de la Comissió de Gastronomia i Territori:
a) Promocionar els aliments amb qualitat diferenciada.
b) Fomentar l’artesania alimentària.
c) Fomentar el patrimoni gastronòmic català.
d) Recollir propostes sobre hàbits alimentaris entre la ciutadania, integrant tots
els agents de la cadena alimentària.
10.5 Funcions de la Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat:
a) Proposar mesures que permetin la lluita contra el malbaratament i la
sostenibilitat en tots els àmbits de la cadena alimentària.
b) Fomentar les ajudes alimentàries a les persones necessitades.
c) Promocionar la responsabilitat social corporativa de les empreses
agroalimentàries en la lluita contra el malbaratament.
Article 11
L'assistència a les sessions del Consell no genera cap dret econòmic als seus
membres, ja siguin en representació de l'Administració o representants
d'organitzacions, associacions o entitats, ni tampoc percebran sota cap
concepte indemnitzacions d'assistència o dietes.
Disposició addicional
Amb l'objectiu d'assolir la paritat de gènere en la composició de la Consell
Català de l’Alimentació, s'ha de procurar la presència equilibrada d'homes i
dones.
Disposició final
Constitució del Consell Català de l’Alimentació
1. El Consell s'ha de constituir dintre dels dos mesos següents a l’entrada en
vigor d'aquest Decret.
2. El departament competent en matèria d’alimentació, qualitat i indústries
agroalimentàries i les organitzacions que componen el Consell han de proposar
el nomenament dels seus representants en el termini màxim de 30 dies
comptats a partir de I’entrada en vigor del present Decret.
Barcelona, de de

Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

Meritxell Serret i Aleu
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament d’Agricultura,
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