NOTA DE PREMSA.

Primera verema des de l’entrada en vigor de la Llei de millora de la cadena alimentària

Alguns cellers de Catalunya incompleixen la normativa mentre
que a la resta d'Espanya la situació és encara pitjor
-

JARC-COAG ha trasllat a l'Agència d'Informació i Control Alimentari (AICA), que en
moltes zones d'Espanya els cellers no han establert contractes escrits amb els
productors de raïm que reflecteixin el preu del producte abans de lliurar-lo, i a més, es
continua incomplint de forma generalitzada el termini de pagament establert
normativament a 30 dies de l’entrega.

La Cap sectorial de la vinya de JARC-COAG, Isabel Vidal, denúncia que una part dels cellers
vitivinícoles estan incomplint la Llei de millora de la cadena alimentària, pel que respecta a la
formalització de contractes escrits abans del lliurament del raïm. Tot i que a Catalunya
s’aprecia una voluntat de millora, els "brots verds" no es perceben en altres zones d'Espanya.
Aquesta situació s’ha traslladat des de JARC-COAG a l'Agència d'Informació i Control
Alimentari (AICA), organisme depenent del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient,
encarregada de vetllar pel compliment de la nova normativa.
Els responsables de JARC-COAG a les principals regions productores han constatat que en
molts casos, no s’estan realitzant contractes per escrit que recullin el preu del raïm abans del
lliurament. Segons la Llei, és obligatori formalitzar-los, llevat que el pagament es faci al
comptat, i han de recollir, entre altres qüestions, el preu del raïm amb indicació expressa de
tots els pagaments, inclosos els descomptes aplicables. Aquest preu pot ser una quantia fixa i
una variable, que es determinarà en funció de factors objectius i verificables, abonant-se a
partir de la seva determinació.
A més, si tenim en compte, tal com recull la Llei, que el raïm per vinificació és un producte
d’alimentació fresc i perible, els ajornaments de pagament no haurien d’excedir els 30 dies a
partir de la data del lliurament de la mercaderia, situació que s’està incomplint de forma
generalitzada a tota Espanya i no només en el sector vitivinícola. Els representants de JARCCOAG afirmen que és molt important acabar amb la indefensió del viticultor i aquesta
negativa pràctica, en la qual el productor lliura el seu producte sense saber a quin preu l’hi
pagaran ni quan.
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Cal aclarir que les sancions per no formalitzar cap tipus de contracte escrit o no incloure els
requisits que com a mínim ha de contenir s’eleven fins als 3.000 euros. D’altra banda, en el
supòsit que s’incompleixin els terminis de pagament la quantia es podria elevar fins als 100.000
euros, i la reincidència en la comissió de dues o més infraccions greus en el termini dos anys, a
comptar des de la sanció per resolució ferma, podria disparar la sanció fins al milió d’euros.
Per a més informació us podeu posar en contacte amb:


Isabel Vidal Marsal (Cap sectorial de la Vinya i el Vi de JARC): Tel. 687 055 962
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