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Benvolgut senyor,

En respostaala vostra petició d'informació sobre I'estat en què es troba la tramitació
de I'Avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control i del procediment i règim
sancionador en matèria d'agricultura i ramaderia, així com sobre la valoració de les
vostres al'legacions, us faig avinent que actualment el Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural està en fase de valoració de les
al.legacions presentades durant el període d'informació pública. Una vegada
elaborada la memòria amb la valoració de les al'legacions presentades, aquesta es
publicarà per mitjans telemàtics, juntament amb la resta de documentació de
I'Avantprojecte, i es seguirà la tramitació corresponent fins a la seva aprovació pel
Govern.

Sens perjudici que podreu consultar la memòria una vegada estigui elaborada, tot
seguit us avancem la valoració de les vostres al'legacions i suggeriments, que han
estat acceptats en la seva major part:

Añicle 6 "Facultats del personal que realitza actuacions inspecúores il o de control"

L'Oficina Antifrau entén que d'acord amb l'article 137.3 de la llei 30/1992, de 20 de novembre,
només e/s fefs consfafs per funcionari als quals s'hagi reconegut la condició d'autoritat tenen
valor probatori.

A aquest efecte proposa la substitució en I'avantprojecte "d'agent de l'autoritat" per " autoritat"
en l'article 6.2.

S'accepta la proposta i ha estat incorporada en el nou text de I'avantprojecte.

Adicle 7 Plans, programes i ordres específrcs d'actuació

L'Oficina Antifrau esmenta que convindria introduir la referència a la obligació de publicar els
plans iprogrames relatius a inspecció icontrol, en base al principide transparència.
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D'acord amb aquesta observació, s'ha introduit en el text aquesta previsió, en el sentit que
hauran de ser publicats en la web del departament competent en matèria d'agricultura i
ramaderia, d'acord amb I'article 5 d ela llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública ibon govern.

Article 8 Obligacions del personal que realitza actuacions inspectores i/o de control

S'accepta I'observacio en el sentit de recollir el drets dels inspeccionats a que en I'acta
aixecada pel personal que realitza aquetes funcions s'hi faci constar les manifestacions o
observacions que desrþi i a ésser informada d'aquest dret, prèviament.

També s'accepta la segona observacio a aquest article a la necessitat de lliurar còpia a
l'interessat o persona present en I'acte de la inspecció o control.

ArtÍcle 9 personal inspector i control

No s'accepta I'observació en el sentit d'excloure al personal laboral que pugui realitzar funcions
inspectores, atès I'article 89 de la llei 26/2010, del 3 d'agots, de règim jurídic i de procediment
de /es administracions públiques de Catalunya no ho limita únicament a funcionaris, sinó al
personal de I'Administració encarregat de les funcions públiques d'inspecció i control. Exemples
de personal no funcionari que realitza fasques d'inspecció els trobaríem en el sector p(tblic com
I'ACA o I'Agència de Resrdus.

Article 13 Règim jurídic

S'accepta i s'ha completat el règim jurídic dels procediment sancionadors en matèria
d'agricultura i ramaderia amb el Decret 278/1993, de I de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència de Ia Generalitat.

Article 16 Règim i aplicació de les sancions

S'accepta I'observació tècnica d'afegir " principals" quan en el text es refereix a " una de /es
sanclons previstes", ja que clarifica eltext.

Article 18 Publicitaú de /es sancíons

S'accepta que la publicitat de /es sanciong s'acota a/s supòsifs en el que preceptivament
s'estableixien una llei, eliminant una possible discrecionalitat.

t
A¡ticle 30 Adveñiments

No s'accepta I'observació sobre la seva supressro, afès que no es tracta d'un procediment
sancionador.

E/s supòs/s en e/s qual s'aplica ta figura dets advertiments es timita aquettes irregularitats
suscepfrb/es d'infracció lleu, en el qual s'ha considerat que amb aquest advertiment es poden
solucionar aguesfs defectes i incomptiments lleus, sense haver d'obrir un procediment
sancionador.

Aquesta figura de I'advertiment ja està prevista per exempte en I'article 62 de ta ttei 14/2003,
de 13 de iuny, de qualitat agroatimentària. També està previst en legistació estatal, com en la
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Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura del animals, en I'explotació, transport,
experimentació i sacrifici.

No obstant s'accepta la stlbstitució de "pot advertir" per "ha d'advertir", eliminant per tant tota
posslb/e discrecionalitat de I'Administració en aguesfs casos i un tracte desigual entre
inspeccionats.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o ampliació.

Rebeu una cordial salutació,

Bibia Barbena
ISecretària ge

Barcelona, 5 febrer de 2015
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