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Aprovat el Dictamen sobre el Reglament de les
organitzacions professionals agroalimentàries
Paraules clau
Organitzacions professionals agroalimentàries, Reglaments, Dictamen

Aprovat avui
L’objecte de la norma és el desplegament de la Llei 1/2015, de 29 de juliol, de les
organitzacions interprofessionals agroalimentàries (OIA).
En el seu dictamen el CTESC considera que cal especificar millor l’acreditació del
grau d’implantació del 51% de les activitats econòmiques del producte o sector en
les organitzacions professionals agroalimentàries que es vulguin constituir.
Així mateix, considera que el barem per mesurar el grau d’implantació del 51% de
les activitats econòmiques del producte o sector de les entitats que sol·licitin el
reconeixement hauria de ser fixat pel departament competent.
El CTESC recomana que l’expedient relatiu a la sol·licitud d’extensió de normes se
sotmeti a informació pública per un termini no inferior a trenta dies hàbils.
El CTESC també proposa que “si la petició d’extensió de normes es refereix a més
d’una circumscripció econòmica, l’organització ha d’acreditar, segons el barem fixat
pel departament competent en matèria agroalimentària, que disposa del nivell mínim
de representativitat, en cadascuna de les circumscripcions en totes les branques que
agrupi.”
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També pel que fa a l’acreditació del percentatge de suport de l’acord, el dictamen
recomana que aquest percentatge s’acrediti conforme al barem establert pel
departament competent en matèria agroalimentària.
El CTESC considera que cal establir el mecanisme adient per tal que el Departament
auditi els percentatges que presenta la interprofessional.
El dictamen compta amb un vot particular d’Unió de Pagesos referent als barems i
un de Foment del Treball sobre conseqüències de la creació de les organitzacions
interprofessionals.
Enllaç al text del dictamen
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