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Circular nº 59/14 - Octubre 2014

TERMINI DE PAGAMENT EN OPERACIONS COMERCIALS DE RAÏM

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

Mitjançant la present circular Mitjançant la present circular Bufete EscuraBufete Escura pretén donar resposta a la gran demanda de  pretén donar resposta a la gran demanda de 
consultes que han sorgit entre els operadors del sector vitivinícola en relació a l’obligatorietat de consultes que han sorgit entre els operadors del sector vitivinícola en relació a l’obligatorietat de 
respectar elrespectar el termini legal de pagament en les operacions comercials de raïm termini legal de pagament en les operacions comercials de raïm. . 

Ens trobem davant d’una problemàtica que afecta profundament als costums que al llarg dels Ens trobem davant d’una problemàtica que afecta profundament als costums que al llarg dels 
anys s’han dut a terme en el sector vitivinícola, en relació al pagament del producte.anys s’han dut a terme en el sector vitivinícola, en relació al pagament del producte.

Per donar resposta a aquesta complexa qüestió es necessari tenir present els següents antecedents Per donar resposta a aquesta complexa qüestió es necessari tenir present els següents antecedents 
legals: legals: 

1) Llei 15/2010Llei 15/2010:: 5 de juliol, per la que s’estableixen les mesures de lluita contra la  5 de juliol, per la que s’estableixen les mesures de lluita contra la 
morositat en operacions comercials, per la que es modifica la Llei 3/2004, de 29 de morositat en operacions comercials, per la que es modifica la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre. desembre. 

2) Llei 12/2013Llei 12/2013:: de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena  de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena 
alimentaria. alimentaria. 

1.- Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s’estableixen les mesures de lluita contra la 1.- Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s’estableixen les mesures de lluita contra la 
morositat en operacions comercials. morositat en operacions comercials. 

La Disposició Addicional Primera estableix el Règim Especial aplicable als productes agroalimentaris La Disposició Addicional Primera estableix el Règim Especial aplicable als productes agroalimentaris 
considerats com a frescos i peribles. considerats com a frescos i peribles. 

La Llei entén per productes frescos i peribles aquells que per les seves característiques naturals La Llei entén per productes frescos i peribles aquells que per les seves característiques naturals 
conserven les seves qualitats, aptes per a la comercialització i consum durant un termini inferior conserven les seves qualitats, aptes per a la comercialització i consum durant un termini inferior 
a trenta dies, o que precisen de condicions de temperatura regulada de comercialització i a trenta dies, o que precisen de condicions de temperatura regulada de comercialització i 
transport.transport.

En aquest sentit, la Llei estableix que els pagaments dels productes de caràcter alimentari que En aquest sentit, la Llei estableix que els pagaments dels productes de caràcter alimentari que 
siguin frescos i peribles no podran excedir, en cap cas, de siguin frescos i peribles no podran excedir, en cap cas, de 30 dies a partir de la data d’entrega 30 dies a partir de la data d’entrega 
de les mercaderies.de les mercaderies.

Aquesta llei no preveu procediments sancionadors pel fa a l’ incompliment de l’obligació de Aquesta llei no preveu procediments sancionadors pel fa a l’ incompliment de l’obligació de 
pagament en el termini legal de 30 dies des de la recepció de les mercaderies, no obstant, de pagament en el termini legal de 30 dies des de la recepció de les mercaderies, no obstant, de 
forma indirecta la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la forma indirecta la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la 
cadena alimentaria estableix un procediment sancionador en quant a l’ incompliment.cadena alimentaria estableix un procediment sancionador en quant a l’ incompliment.

2.-  Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena 2.-  Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena 
alimentariaalimentaria

La Llei 12/2013, entre d’altres, preveu procediments sancionadors aplicables a l’ incompliment La Llei 12/2013, entre d’altres, preveu procediments sancionadors aplicables a l’ incompliment 
dels terminis legals de pagament establerts per la Llei 15/2000, per la que s’estableixen les dels terminis legals de pagament establerts per la Llei 15/2000, per la que s’estableixen les 
mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

Així mateix, cal indicar que els contractes alimentaris hauran de contenir el preu del contracte Així mateix, cal indicar que els contractes alimentaris hauran de contenir el preu del contracte 
amb indicació expressa de tots i cadascun dels pagaments previstos, incloent-hi els descomptes amb indicació expressa de tots i cadascun dels pagaments previstos, incloent-hi els descomptes 
que en el seu cas li siguin d’aplicació, que es determinaran en quantia fixa o variable.que en el seu cas li siguin d’aplicació, que es determinaran en quantia fixa o variable.  
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Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

En aquest sentit, pel que fa la graduació d’aquest incompliment la Llei el tipifica com un En aquest sentit, pel que fa la graduació d’aquest incompliment la Llei el tipifica com un 
incompliment incompliment de caràcter de caràcter greugreu, no obstant, estableix que aquest incompliment serà constitutiu , no obstant, estableix que aquest incompliment serà constitutiu 
d’una d’una infracció de caràcter molt greu infracció de caràcter molt greu en el cas de comissió de en el cas de comissió de dos o mes infraccions de dos o mes infraccions de 
caràcter greu caràcter greu en el termini de dos anys a comptar des de la sanció per  resolució ferma en via en el termini de dos anys a comptar des de la sanció per  resolució ferma en via 
administrativa de la primera d’elles.  El legislador sanciona la inobservança d’aquesta obligació administrativa de la primera d’elles.  El legislador sanciona la inobservança d’aquesta obligació 
amb procediments sancionadors que poden suposar amb procediments sancionadors que poden suposar sancions graduables entre 3.001 € a sancions graduables entre 3.001 € a 
1.000.000 €1.000.000 €. . 

En conclusió, cal destacar que: En conclusió, cal destacar que: 

1.- El termini de pagament legalment establert per les operacions comercials de compraventa de 1.- El termini de pagament legalment establert per les operacions comercials de compraventa de 
raïm es de raïm es de 30 dies des de la recepció de les mercaderies30 dies des de la recepció de les mercaderies. . 

2.- Els contractes alimentaris han de contenir de forma expressa el 2.- Els contractes alimentaris han de contenir de forma expressa el preu del raïmpreu del raïm, amb indicació , amb indicació 
expressa de expressa de tots els pagamentstots els pagaments, incloent-hi els descomptes que li siguin d’aplicació., incloent-hi els descomptes que li siguin d’aplicació.

Per a qualsevol dubte o aclariment en relació a la redacció dels contractes alimentaris Bufete Per a qualsevol dubte o aclariment en relació a la redacció dels contractes alimentaris Bufete 
Escura es posa a la seva disposició. Escura es posa a la seva disposició.   
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