NOTA DE PREMSA
Llei de la Cadena Alimentària

Indústria i distribució concentren la major part de les sancions per
incompliments dels terminis de pagament i pràctiques comercials abusives

JARC sol·licita que usar els productes alimentaris com a reclam també comporti una sanció

-

−

−

COAG, entitat a la qual pertany JARC, habilita en el seu lloc web una bústia de
denúncies dels possibles incompliments de la Llei de la Cadena Alimentària.
L’agricultor o ramader afectat pot presentar una denúncia en la Agencia de
Información y Control Alimentarios (AICA) a través d’una organització representativa
com COAG, el que permetrà complir els requisits legals exigits i mantenir cert
anonimat davant l’altra part.
A més de les actuacions d’ofici, AICA intervé quan rep denúncies per possibles
incompliments de la Llei de la Cadena. Des de 2014, s’han presentat 210 denúncies, la
major part en els sectors de la llet, fruites i hortalisses.

Barcelona, 27 de febrer de 2018. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG), a la qual pertany JARC, ha posat en marxa a la seva web
(www.coag.com), una bústia digital de denúncies per possibles incompliments de la Llei per a
la millora de la Cadena Alimentària. D’aquesta forma, qualsevol agricultor, ramader o
consumidor, tindrà la possibilitat de posar-se en contacte amb els experts jurídics de COAG
per traslladar la possible infracció. L’equip tècnic de COAG estudiarà cada cas, i si observa
indicis suficients, tramitarà en temps i forma la denúncia corresponent davant de la Agencia
de Información y Control Alimentarios (AICA), el que permetrà a l’afectat mantenir un cert
anonimat davant l’altra part.
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NOTA DE PREMSA
Des de JARC i COAG, volen intensificar així el seu compromís amb el desenvolupament
eficaç d’aquesta Llei, pionera a Europa en la sanció de les pràctiques comercials abusives
que perjudiquen enormement als productors agraris. No obstant, continuaran treballant per
que aquelles qüestions que han quedat al marge d’aquesta normativa, com la venta a
pèrdues, la prohibició dels productes reclam o uns instruments més estrictes de control i sanció,
entre altres, s’incorporin al paquet legislatiu de la Llei de la Cadena.
A més de les actuacions d’ofici, AICA intervé quan rep denúncies per possibles incompliments
de la Llei de la Cadena, a través de les organitzacions agràries reconegudes oficialment com
representatives. Les dades acumulades des de 2014 recullen 210 denúncies, 59 el 2017, la
major part en els sectors de la llet, la fruita i l’horta.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha realitzat al llarg de 2017 un total
de 1.882 inspeccions d’ofici de les 3.669 portades a terme des de que va iniciar la seva
activitat l’any 2014. Els controls del 2017 han donat com a resultat la proposta de 573
sancions, el 62% de la xifra total dels quatre últims anys d’activitat de l’Agència, que
ascendeix a 922 sancions, per un import superior a 9,2 milions d’euros.
Les dades de l’activitat de l’Agencia mostren que l’incompliment dels terminis de pagament
concentra el 44% de les multes durant aquests quatre anys, sent la distribució comercial
(majoristes i minoristes) i el sector de la indústria alimentaria els que es reparteixen gairebé a
parts iguals les sancions.
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