EN TORN A L’HOMOLOGACIÓ PER PART DEL MINISTERI D´AGRICULTURA
DEL MODEL DE CONTRACTE-TIPUS D´INTEGRACIÓ DE L´AVICULTURA DE
CARN ELABORAT PER LA ORGANITZACIÓ INTERPROFESSIONAL PROPOLLO I
LES ASSOCIACIONS ASAJA, COAG i UPA.
El BOE del 13/8/2014 publica l´Ordre AAA/1511/2014 del Ministeri
d´Agricultura per la que s´homologa el contracte tipus d´integració
formulat per aquestes organitzacions i associacions, quina homologació
es practica en virtut del que determina la Llei 2/2000 de contractes tipus
de productes agroalimentaris.
En relació a l´eventual vigència i aplicació d´aquest model a
Catalunya, així com a la seva necessària aplicació als contractes
d´integració de qualsevol àmbit geogràfic, és precís fer les següents
consideracions:
1ª.- Aquest model de contracte no resulta d’obligatòria observança en
cap àmbit geogràfic per tant, com determina l´article 2 de la Llei 2/2000
de contractes tipus, no es tracta més que d´un “model” al qual “podran
adaptar els seus contractes, sotmesos al dret privat, els operadors del
sistema agroalimentari”.
Per tant, estem en presència d´un model, però no imperatiu o obligatori,
ni únic.
2º.- “El preu i condicions per la seva actualització seran lliurement fixats
per les parts signatàries” determina l´article 3.d) de l´esmentada Llei
2/2000.
Evidentment, l´empresa integradora i l´integrat poden acordar
incorporar voluntàriament al seu contracte qualsevol clàusula d´aquest
model.
3º.- La regulació específica dels contractes d´integració ramadera a
Catalunya està continguda en la Llei 2/2005, de 4 d´abril, de contractes
d’integració i està dictada en virtut dels antecedents legals de la seva
regulació en el contracte de soccida del Codi Civil de Catalunya i en
desenvolupament de la competència exclusiva de la Generalitat en
aquesta matèria.
4º.- Per tant, en els contractes d´integració d´explotacions ramaderes
situades a Catalunya és d´aplicació exclusivament la Llei 2/2005. Hi ha

també un “model” de contracte homologat per la Conselleria
d´Agricultura que deixa la fixació de les condicions del contracte a la
voluntat i acord de les parts, i solament imposa que l´integrat no hagi de
participar en les pèrdues en proporció superior a la dels guanys.
5º.- En realitat, la Llei 2/2000 en la que es recolza aquest nou model no
podria regular contractes de producció com aquest perquè el seu
article 2 determina que s’entén per contracte tipus agroalimentari el
que es refereix a operacions de “tràfic comercial” de productes
agroalimentaris, operació/activitat que no es produeix entre les parts
d´un contracte d´integració, però no de “producció”.
6º.- Finalment, de forma purament congruent, ni aquesta pròpia Llei
2/2000, determina que sigui considerada infracció de cap mena la
inobservança dels pactes d´un contracte tipus.
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