74970

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5480 – 8.10.2009

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
DECRET
152/2009, de 6 d’octubre, de creació de l’Observatori Agroalimentari de Preus
dins del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Els aliments són una de les despeses bàsiques de la població. Alhora, els preus
condicionen els ingressos d’un conjunt d’agents econòmics que produeixen, transformen i traslladen aquests aliments fins a la taula. D’altra banda, els/les agricultors/es
i ramaders/es i pescadors/es han de fer front a un gran ventall de riscos climàtics,
sanitaris, comercials, fet que pot comportar oscil·lacions i desequilibris entre oferta
i demanda la qual cosa ho converteix en un condicionant bàsic per a l’estabilitat i,
fins i tot, supervivència d’un sector estratègic com és el de la producció primària.
La inestabilitat dels preus alimentaris, per la seva inelasticitat característica,
esdevé un factor crític capaç de generar tensions inflacionistes que poden afectar
el sector agroalimentari. Així doncs, aquesta posició clau dels preus dels aliments,
pel que fa a equilibris bàsics de l’economia i del benestar d’amplis sectors socials,
obliga a seguir-los i analitzar-los amb el màxim rigor a fi de preveure i detectar a
temps les tendències.
En aquest context, l’article 19.d) del Decret 659/2006, de 27 de desembre, de
reestructuració del departament competent en matèria d’agricultura, alimentació
i acció rural, encomana a la Direcció General de Planificació i Relacions Agràries,
entre d’altres funcions, la de coordinar, controlar i avaluar propostes d’actuació dels
observatoris sectorials del Departament.
En conseqüència, d’acord amb el que preveu l’article 16.b) de la Llei 13/2008,
de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, i l’article 63 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Creació de l’Observatori Agroalimentari de Preus
1.1 Es crea l’Observatori Agroalimentari de Preus (en endavant, Observatori),
que s’adscriu al departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i alimentació, a través de la direcció general competent en l’àmbit de la planificació i les
relacions agràries, amb la finalitat d’aportar la màxima transparència informativa
sobre la formació de preus agraris en les diferents posicions comercials, sobre
les seves oscil·lacions, des de l’origen fins a arribar al consumidor final i sobre la
distribució dels marges als diferents nivells de la cadena.
1.2 L’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya és un òrgan tècnic,
consultiu i assessor del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia,
pesca i alimentació.
Article 2
Funcions
L’Observatori té funcions estrictament tècniques en els àmbits de la informació,
l’estudi, la consulta i l’assessorament en matèria de preus dels aliments, que es
concreten en les següents:
a) Realitzar un seguiment sistemàtic dels preus dels aliments més importants
al llarg de la formació de la seva cadena de valor, i fer aquells estudis encomanats
per la Comissió permanent als efectes oportuns.
b) Coordinar i fer el tractament conjunt de les informacions que sobre preus i
marges provinguin d’altres marcs informatius del departament competent en ma-

Disposicions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5480 – 8.10.2009

74971

tèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, i de la resta de dependències,
organismes i entitats vinculades a la Generalitat, especialment les que provenen
dels Observatoris de la Llet, del Porcí, del Vi, la Vinya i el Cava i de la Fruita Fresca,
així com de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya.
c) Ampliar i comparar les dades de Catalunya amb la informació dels diferents
entorns del mercat català, com el d’altres comunitats autònomes, estatal, europea
i altres mercats internacionals.
d) Establir un banc de dades, obert i accessible de manera universal, sobre preus
del sector agrari.
e) 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.
f) Realitzar els estudis oportuns per a la comprensió de les dinàmiques dels
factors que contribueixen a la formació dels preus dels aliments.
g) Dissenyar i mantenir índexs i indicadors que sintetitzin la situació i la dinàmica
dels preus al llarg de la cadena alimentària.
h) Afavorir el diàleg i la comunicació entre els sectors productor, transformador,
distribuïdor i consumidor, entre si i amb les administracions públiques, en el debat
sobre el comportament dels preus, per tal de contribuir a dotar de major transparència el procés de formació dels preus dels aliments, en un marc de desenvolupament
obert a la competència i compatible amb el dret comunitari.
i) Incrementar la comunicació entre el sector agroalimentari i el conjunt de la
societat en els temes relacionats amb els preus agraris, les seves oscil·lacions, les
seves causes i les seves repercussions mitjançant una web de l’Observatori i altres
publicacions que resultin adients per a aquesta finalitat.
j) Elaborar recomanacions dirigides a tots els/les agents implicats en la cadena
alimentària i facilitar la informació de què disposi l’Observatori
k) 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.
l) Qualsevol altra funció que li encarregui el conseller o la consellera del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació,
el secretari o la secretària general departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia i alimentació, i el director o la directora general competent en
matèria de planificació i relacions agràries, dins de l’àmbit de les funcions de
l’Observatori.
Article 3
Estructura
3.1 L’Observatori s’estructura en els òrgans següents:
a) El Ple.
b) La Comissió Permanent.
c) El president.
3.2 Es podran constituir comissions de treball per aprofundir i agilitar l’anàlisi
i el debat sobre temes o sectors determinats.
Article 4
Composició
4.1 El Ple de l’Observatori estarà format pels membres següents:
a) El/La president/a, que és el/la director/a general competent en matèria de planificació i relacions agràries del departament competent en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i alimentació.
b) El/La director/a de l’Agència Catalana de Consum.
c) El/La cap del Gabinet Tècnic del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
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d) Una persona representant del departament competent en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i alimentació.
e) Una persona representant del departament competent en matèria innovació,
universitats i empresa.
f) Una persona representant del departament competent en matèria d‘economia
i finances.
g) Una persona representant de les cambres de comerç de Catalunya.
h) Dos representants del Consell de Governs locals de Catalunya
i) Una persona representant de cada una de les organitzacions professionals
agràries que tinguin la condició de més representativa en l’àmbit de Catalunya.
j) Fins a dues persones representants d’altres organitzacions professionals
agràries.
k) Una persona representant del món cooperatiu agrari català.
l) Una persona representant del Consell de Llotges i Mercats en Origen de
Catalunya.
m) Una persona representant de Mercabarna.
n) Una persona representant del Consell de les Empreses de Distribució i Autoservei de Catalunya.
o) Una persona representant de les associacions de grans empreses de la distribució.
p) Una persona representant de la Confederació de Comerç de Catalunya.
q) Una persona representant de Pimec Comerç.
r) Una persona representant de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de
Catalunya.
s) Dues persones vocals a proposta del Consell de les Persones Consumidores
de Catalunya.
t) Una persona representant dels consells reguladors de denominacions d’origen
vitvinícoles.
u) Una persona representant del Consell Regulador del Cava.
v) Una persona en representació de les denominacions d’origen protegides, les
indicacions geogràfiques protegides i la resta de distintius de qualitat agroalimentària.
w) Una persona representant de la Federació Nacional Catalana de Confraries
de Pescadors, en representació del sector pesquer.
x) Una persona representant de l’Associació Interprofessional Lletera de Catalunya.
y) Una persona representant de l’Associació Gremial d’Empresaris Majoristes
de Fruites i Hortalisses.
z) Una persona representant del Gremi de Consignataris Majoristes de Peix i
Marisc Fresc i Congelat.
a’) Una persona representant del Gremi de Peixaters de Catalunya.
b’) Una persona representant de l’Associació Nacional de Magatzems de Carns
i Sales d’Especejament.
c’) Una persona representant de la Federació Catalana d’Indústries de la Carn.
d’) Una persona representant de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters.
e’) Una persona representant de les associacions de fabricants d’aliments per a
animals.
f’) Fins a tres persones amb caràcter d’experts en la matèria.
g’) Una persona funcionària adscrita a la direcció general competent en matèria de
planificació i relacions agràries, que actua com a secretària, amb veu i sense vot.
4.2 Els membres del Ple de l’apartat 4.1.f’) seran nomenats pel conseller o
consellera competent en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació. La
resta de membres del Ple seran nomenats pel conseller o consellera competent en
matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, a proposta de les entitats,
organismes o associacions corresponents.
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4.3 En la composició de l’Observatori es tendeix a una participació paritària de dones i homes a l’hora de nomenar les persones membres del Ple
no ho siguin per raó del càrrec, i d’acord amb la seva presència en els sectors
representats.
4.4 La Comissió permanent està integrada per set membres del Ple que seran:
El/La president/a de l’Observatori.
El/La director/a de l’Agència Catalana de Consum.
El/La cap del Gabinet Tècnic del departament competent en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i alimentació.
La persona representant del departament competent en matèria d‘economia i
finances.
La persona representant del departament competent en matèria d’innovació,
universitats i empresa.
La persona representant de Mercabarna.
El/La secretari/ària del Ple, que exercirà com a secretari/ària de la Comissió
permanent i actuarà amb veu però sense vot.
Article 5
Funcions dels òrgans de l’Observatori
5.1 El Ple de l’Observatori té funcions d’assessorament, informatives i de
participació en les matèries relacionades a l’article 2.
5.2 La Comissió permanent té funcions executives i de decisió de totes les
actuacions de l’Observatori, als efectes de complir amb les funcions descrites a
l’article 2.
5.3 Les funcions del president/a de l’Observatori són:
a) Representar l’Observatori.
b) Presidir i coordinar el funcionament de l’Observatori.
c) Nomenar la persona que ha d’actuar com a secretari/ària del Ple i de la Comissió permanent.
d) Elaborar l’ordre del dia, convocar les reunions, dirigir les deliberacions i
moderar els debats.
e) Designar la persona que presideix les comissions de treball, si escau, amb
l’informe previ de la Comissió permanent.
Article 6
Règim de reunions
6.1 El Ple de l’Observatori es reuneix com a mínim dues vegades l’any, en sessió
ordinària, i amb caràcter extraordinari sempre que el seu president o presidenta ho
consideri oportú o bé a petició de la majoria simple dels seus membres.
6.2 La Comissió permanent es reuneix com a mínim un cop cada tres mesos,
i quan la dinàmica de treball així ho requereixi.
6.3 Les reunions del Ple i de la Comissió permanent, tant ordinàries com extraordinàries, s’han de convocar amb set dies d’antelació. En cas d’urgència, les reunions
extraordinàries es poden convocar amb una antelació de quaranta-vuit hores.
6.4 La Comissió permanent, que ha d’informar prèviament el Ple, pot crear
comissions de treball per a l’estudi de temes concrets d’interès per a l’Observatori.
A aquestes efectes si la creació de les comissions de treball afecta algun sector o
sectors determinats de l’àmbit de l’Observatori, el Ple s’entendrà convocat sempre
que hi siguin presents les persones representants del sector o sectors afectats per la
creació de la comissió de treball.
6.5 A petició de qualsevol dels seus membres poden assistir a les sessions
de treball persones qualificades que, en representació d’altres departaments de
l’Administració de la Generalitat, de l’Administració local, dels organismes i entitats sectorials o del món acadèmic, puguin aportar als debats el seu punt de vista
especialitzat sobre les matèries que es plantegin.
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6.6 Els membres de l’Observatori poden delegar l’assistència a les reunions
d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
6.7 Els acords en els òrgans de l’Observatori es prenen per consens.
Article 7
Funcionament i suport tècnic
7.1 El funcionament de l’Observatori s’ajustarà, en tot el que no preveu aquest
Decret, al que disposa la normativa vigent aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
7.2 L’Observatori tindrà el suport material i personal tècnic necessari de la
direcció general competent en matèria de planificació i relacions agràries per al
desenvolupament de les seves funcions, sens perjudici del suport que en el mateix
àmbit puguin realitzar els òrgans homòlegs de la resta de departaments representants a l’Observatori.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única
Fins que no estigui constituït el Consell de Governs Locals, formaran part de
l’Observatori de Preus, una persona representant de cadascuna de les entitats associatives dels ens locals de Catalunya.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller o la consellera d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
per dictar les disposicions que calguin per al desenvolupament i l’execució d’aquest
Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 6 d’octubre de 2009
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
(09.278.012)
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