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REGLAMENT DE L’OBSERVATORI DE POLÍTICA AGROALIMENTÀRIA DE LA UDL. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La importància del sector agroalimentari a Catalunya és cabdal, ja que és el sector productiu 

que major pes econòmic té sobre el VAB de la indústria catalana, amb més 6.200.000 milers 

d’euros anuals. A banda d’això, segons la Fundació Món Rural, és el segon sector econòmic 

més important en el conjunt de Catalunya, i el primer a les Terres de Lleida. 

En temps de crisi, el sector agroalimentari ha estat un dels que millor ha resistit la crisi, 

convertint-se en una activitat de refugi de joves neorurals o que tornen al sector rural. Així, la 

nova ruralitat és un important fet que fa que la utilització de les institucions jurídiques 

relacionades amb aquest sector s’expandeixin per l’augment important dels ciutadans que es 

veuen afectats per les mateixes. 

És coherent, per consegüent, que la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya 

aprovés per unanimitat una Resolució demanant al Govern que creés un Observatori de 

Política Agroalimentària “associat a la UdL”. 

El pes econòmic del sector agroalimentari i l’impacte econòmic europeu de la política agrària 

fa necessari que a Catalunya hi hagi un ens que es dediqui a la recerca i a la transferència de 

coneixement en matèria de dret agroalimentari. 

La seva especialitat és la causa que no sigui cap matèria d’estudi en els plans d’estudi dels 

graus de les universitats catalanes, essent, en canvi, fonamental disposar de professionals amb 

coneixements específics. 

La centralització dels recursos i els esforços en un únic centre de caire nacional permetrà una 

major racionalització dels recursos, amb la compra de material bibliogràfic, la realització 

d’esdeveniments acadèmics i científics en la matèria amb ressò a tot el territori i l’apropament 

a l’Observatori de talent investigador nacional i estranger. 

La importància del fet de que en l’actualitat no hi hagi cap centre o organisme especialitzat en 

aquesta temàtica ni a Catalunya ni a Espanya implicaria que la UdL tindria un centre exclusiu. 

Això s’emmarca dins del Pla Estratègic de la Universitat de Lleida (2013-2016). En aquest Pla 

s’especifica que les àrees d’especialització de la UdL són, entre d’altres, l’agroalimentació i el 

desenvolupament social i territorial. Un anàlisi dels factors econòmics i socials de l’entorn de la 

Universitat de Lleida evidencia la importància estratègica de la Universitat de Lleida i el seu 

bon posicionament dins del sector agrari i de la indústria agroalimentària. Encara que, com 

afirma el Pla Estratègic de la UdL, “el reconeixement del sector agroalimentari com un repte de 

futur a escala nacional i europea ha determinat que moltes organitzacions vulguin liderar, 

independentment de la seua experiència prèvia, la recerca i la innovació en aquest àmbit”.  

A més a més, la situació estratègica a la Vall de l’Ebre –principal pol de producció agrària del 

país- i la integració de la Universitat de Lleida dins del Campus Iberus d’Excel·lència 

Internacional fan que aquest Observatori tingui un important potencial. 
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Un model en el qual es pot trobar inspiració és el National Agricultural Law Center nord-

americà vinculat a la Universitat d’Arkansas (http://new.nationalaglawcenter.org/). A l’igual 

que Catalunya, la importància del sector agroalimentari d’Arkansas - principal productor 

d'arròs, pollastres o galls d’indi de tot el país- ha fet que el seu Centre sigui el referent 

nacional. 

L’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL té la pretensió de convertir-se en un centre 

de recerca i de transferència de coneixement en matèria de dret i política agroalimentària. 

Ha de permetre la consulta de bibliografia i documentació sobre política agroalimentària 

d'accés restringit als professionals i interessats en la matèria. 

Ha d’encarregar-se d’organitzar esdeveniments científics sobre l'anàlisi del dret i política 

agroalimentària i del desenvolupament rural: jornades, simposis, cursos de formació contínua i 

coordinar la publicació de llibres científics de la temàtica.  

A més, té com objectiu final la creació de sinergies amb investigadors i experts d’arreu i 

esdevenir un centre de referència europeu en el camp del dret i de les polítiques 

agroalimentàries i rurals, que permetin, a la seva vegada, un impuls de la Universitat de Lleida 

en el marc de les relacions institucionals. 

REGLAMENT 

TÍTOL I.- NATURALESA I OBJECTIUS 

Article 1. Naturalesa 

L’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL s’estructura com una unitat que s’adscriu a 

l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial de la Universitat de Lleida. 

Article 2. Objectius 

L’objectiu fonamental de l’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL és la recerca i la 

transferència de coneixement en matèria de dret agroalimentari i esdevenir un centre de 

referència europeu en el camp del dret i de les polítiques agroalimentàries i rurals.  

Aquest objectiu es dura a terme a través dels mitjans següents: 

1. Divulgació 

1. Creació de una biblioteca que aglutini la bibliografia i documentació específica 

en Dret Agroalimentari i Política Agrícola. 

2. Coordinació i edició de publicacions científiques sobre la temàtica de la política 

agrària i el dret agroalimentari. 

3. Realització de jornades, simposis, cursos de formació contínua, exposicions i 

altres esdeveniments i actuacions de transferència de coneixements i de 

recerca científica. 

2. Formació i recerca 
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1. Organització de cursos de formació sobre el dret agroalimentari oberts a tota 

la ciutadania. 

2. Elaboració d’informació divulgativa de caire jurídic pel sector agroalimentari. 

3. Col·laboració amb organismes de la UdL i altres associacions externes en 

l’organització de cursos sobre política agroalimentària. 

4. Captació de talent investigador i la creació de sinergies amb investigadors i 

experts d’arreu. 

3. Assessorament 

1. Assessorament jurídic en matèria de dret i política agroalimentària obert a 

tota la ciutadania. 

2. Elaboració d’informes jurídics dels avantprojectes de normativa 

agroalimentària nacionals o internacionals. 

4. Cooperació internacional 

1. Col·laboració amb organismes de la UdL i altres institucions i ONGs en 

projectes de cooperació internacional dedicats a projectes de 

desenvolupament de la legislació agroalimentària arreu del Món. 

Article 3. Actuacions 

Per tal d’assolir els seus objectius, l’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL actuarà 

en l’organització de programes i projectes, i la seva realització en els camps de la recerca, la 

docència i l’aplicació a la realitat social. 

Aquests programes i projectes tindran com a missió principal l’anàlisi del dret agroalimentari, 

la política agrícola i el desenvolupament multifuncional del món rural. 

TÍTOL II.- ÒRGANS DE GOVERN 

Article 4. Òrgans de governs 

La direcció i la gestió de l’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL s’organitza en: 

1. Consell Assessor. 

2. El director o directora de l’Observatori. 

Article 5. Composició del Consell Assessor 

El Consell està constituït pel director o directora de l’Institut de Desenvolupament Social i 

Territorial de la Universitat de Lleida, pel director o directora de l’Observatori -que en són 

membres nats-, cinc membres que haurà d’elegir el Consell de Govern a proposta del rector o 

la rectora a través dels quals seran representats tots els estaments de la UdL. Podrà participar-

hi amb veu, però sense vot, un/a membre del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
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Alimentació i Medi Natural (o el Departament que el substitueix) –d’acord amb un possible 

conveni signat entre aquesta entitat i la UdL–. 

El Consell serà presidit pel director o directora de l’Institut de Desenvolupament Social i 

Territorial de la Universitat de Lleida i pot delegar en el director o directora de l’Observatori de 

Política Agroalimentària de la UdL.  

Article 6. Condició de membre del Consell Assessor 

Els membres o les membres nats ho seran mentre mantinguin la condició per la qual han estat 

nomenats o nomenades. 

Els membres o les membres que s’hagin d’elegir es renovaran o confirmaran cada quatre anys, 

per meitats cada dos anys. 

Article 7. Atribucions del Consell Assessor 

Correspon al Consell Assessor: 

1. Donar el vist-i-plau i supervisar el pressupost i l’estat de comptes elaborat pel director 

o directora de l’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL, que haurà de 

sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern. 

2. Proposar l’aprovació i les modificacions del Reglament de l’Observatori de Política 

Agroalimentària de la UdL al Consell de Govern. 

3. Elaborar i tenir cura de l’execució del programa anual de l’Observatori de Política 

Agroalimentària de la UdL . 

4. Aprovar una memòria anual de l’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL , 

que es traslladarà al Consell de Govern per al seu coneixement. 

5. Proposar al rector o la rectora el nomenament del director o directora. Així mateix, 

corresponen al Consell totes les competències congruents amb les finalitats de 

l’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL que no hagin estat expressament 

atribuïdes a altres òrgans. 

Article 8. Reunions del Consell Assessor 

El Consell es reunirà, amb caràcter d’ordinari, cada sis mesos com a mínim, i amb caràcter 

d’extraordinari quan el director o directora de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial 

de la Universitat de Lleida ho consideri convenient, o a petició del director o directora de 

l’Observatori, o a proposta d’almenys tres membres del Consell. 

Article 9. Convocatòries de les reunions i presa de decisions 

Les reunions seran convocades pel director o directora de l’Institut de Desenvolupament Social 

i Territorial de la Universitat de Lleida, mitjançant comunicació escrita o electrònica adreçada 

als o les membres, vuit dies abans de la data de les reunions ordinàries, i tres dies abans de la 
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data de les reunions extraordinàries, amb l’especificació de l’ordre del dia, del lloc i de l’hora 

de la reunió, en primera i segona convocatòria, i amb la documentació annexa que escaigui. 

Per a la constitució es necessitarà l’assistència de la meitat dels membres amb dret a vot com a 

mínim. Els acords seran vàlids quan els vots favorables siguin superiors als de qualsevol altra 

opció. En situació d’empat, el director o directora de l’Institut de Desenvolupament Social i 

Territorial de la Universitat de Lleida tindrà el vot de qualitat. Les votacions es faran a mà 

alçada, excepte quan el president o la presidenta del Consell Assessor o algun/a dels seus 

membres demani votació secreta. 

Les votacions que facin referència a persones hauran de ser secretes. 

Actuarà com a secretari o secretària un/a dels membres del Consell, que aixecarà acta de cada 

reunió, donarà fe dels acords presos i s’ocuparà d’altres funcions que li siguin assignades. 

Article 10. Nomenament del director/a de l’Observatori 

El director o directora serà nomenat pel rector o rectora a proposta del Consell Assessor. 

Haura de ser una persona formada en l’àmbit del dret agroalimentari. A més, és valorarà que 

tingui una experiència acreditada de recerca i docència en l’àmbit del dret agroalimentari. 

Article 11. Atribucions del director/a de l’Observatori 

Correspon al director o directora de l’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL: 

1. Exercir la representació de l’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL . 

2. Dirigir les activitats de transferència de coneixements, així com de recerca, formació, 

cooperació internacional i captació de talent investigador de l’Observatori de Política 

Agroalimentària de la UdL . 

3. Determinar l’estratègia d’adquisició bibliogràfica i de documentació, d’acord amb les 

quanties econòmiques disponibles a l’Observatori de Política Agroalimentària de la 

UdL i dels possibles convenis amb entitats públiques i privades amb aquesta finalitat; 

així com el règim de funcionament d’aquest fons bibliogràfic. 

4. Vetllar pel bon funcionament de l’Observatori a nivell administratiu, tècnic i econòmic. 

5. Preparar els pressupostos de cada programa d’activitats i vetllar perquè es realitzin 

correctament. 

6. Preparar, sota la supervisió i les directrius del Consell, el pressupost econòmic de 

l’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL, que haurà de sotmetre al Consell 

perquè l’aprovi. 

7. Preparar la memòria de cada programa realitzat i la memòria anual de les activitats de 

l’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL. 

8. Informar el Consell de la gestió de l’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL. 

9. Executar els acords del Consell.  
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10. Proposar convenis i compromisos amb entitats públiques i/o privades. 

11. Informar al Consell de Govern i al Consell Social del desenvolupament de les 

actuacions de l’Observatori de Política Agroalimentària de la UdL. 

12. Altres que puguin ser atribuïdes pel Rector o, en el seu cas, pel director o directora de 

l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial de la Universitat de Lleida o pel 

Consell Assessor. 

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC 

Article 12. 

Per tal de poder complir els seus objectius, l’Observatori disposarà de recursos propis, 

obtinguts a partir de les seves activitats o per la via d’aportacions d’institucions, empreses o 

particulars i dels recursos econòmics i humans que la UdL li destini per dur a terme les seues 

tasques. 

El règim econòmic haurà d’estar sotmès a un pressupost equilibrat i al règim econòmic de 

gestió pressupostària de la UdL. 

 

 


