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RESUM DE LA PONÈNCIA: Dret Alimentari, potenciador o limitador de la 

innovació en el sector agroalimentari català? 

Juan Ramón Hidalgo Moya. Advocat. Membre del GRUP BARCELONA-

DRET AGROALIMENTARI. 

El Dret Alimentari i la Innovació són absolutament compatibles per avançar en 

noves tecnologies, processos i l’adaptació de nous aliments i ingredients 

alimentaris al mercat i a les necessitats del consumidor. La innovació 

agroalimentària necessita del aval del dret alimentari per ésser una realitat al 

mercat.  

Les limitacions més importants del Dret Alimentari estan vinculades al 

compliment d’uns principis bàsics/premissa: cap producte pot comercialitzar-se 

sense el compliment i la conformitat amb la legislació alimentària.  

La base científica del Dret Alimentari i l’actualització del coneixement científic 

introdueixen noves barreres interpretatives que determinen un efecte limitador 

a la innovació en alguns supòsits. Els conceptes com qualitat i seguretat 

alimentària, risc, responsabilitat, consumidor, entre d’altres, evolucionen al 

mateix temps que la norma s’adapta a la societat i la ciència avança i determina 

noves zones de perill, conformant un nou concepte de seguretat alimentària, i 

una nova relació entre el productor/fabricant i consumidor.  

La qualitat i la seguretat alimentària, i la necessitat de respectar un nivell elevat 

de la salut del consumidor, estableixen un límit insalvable a nous productes, 

noves tecnologies i processos innovadors. El temps d’espera per validar la 

seguretat alimentària determina una barrera important per tal d’incorporar la 

innovació a la societat.  

També és cert que el Dret Alimentari ha experimentat en els darrers temps una 

evolució sense precedents respecte a l’adaptació de la seva regulació a les 

noves situacions, als nous coneixements i avanços científics, a fi de defendre el 

mercat, la competitivitat i els drets fonamentals dels consumidors. Les normes 

han experimentat també una adaptació important als canvis, hi hagut una millor 

adaptació a l’harmonització més ràpida de la legislació i s’han introduït 

mecanismes i tècniques jurídiques una mica més àgils per tal d’adaptar-se a 

aquests canvis: socials, científics, tecnològics i de protecció als drets del 

consumidor.  

El procés de simplificació normativa, el risc de desenvolupament i la 

responsabilitat legal principal de l’operador alimentari permeten cert efecte 

potenciador de la innovació i de l’adaptació del dret alimentari a les noves 

situacions i als nous avanços. Els més valents són els que fan els grans 

projectes d’innovació, que també plantegen importants riscos de caràcter 

econòmic per les inversions efectuades, que cal controlar, ja sigui des de la 

perspectiva de fonamentar els avanços en la legislació actual i en la que s’està 

cuinant als diversos òrgans legislatius. Les ciències alimentàries també ajuden 

a pronosticar els nous marcs legals i l’adaptació de la innovació als aspectes 

legals més actuals.  
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La innovació ha tingut dificultats i límits per avançar, alguns insalvables, però 

ha anat encaixant el supòsit de fet en la legislació alimentària, quan ha estat 

possible.  

CONCLUSSIONS: 

La innovació ha necessitat sempre assumir un cert grau de inseguretat 

jurídica, risc i responsabilitat.  

El ciutadà té dret a beneficiar-se de la innovació alimentària, especialment 

quan aquesta està vinculada a la protecció dels seus drets fonamentals. 

La legislació alimentària, en aquests casos, té l’obligació d’encaixar la 

innovació en el marc de la legalitat.  

 


