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Aquest és un recull de les preguntes més freqüents en relació a la regulació de l’acreditació de la 
venda proximitat establerta per el Decret 24/2013, que no és exhaustiva i s’anirà ampliant a mida que 
sorgeixin nous dubtes. 
 

A - Preguntes relacionades amb la gestió i l’adhesió al sistema d’acreditació de venda de 
proximitat 
 
1. Quins beneficis aporta l’acreditació? 

El reconeixement per part de l’Administració d’una forma de comercialització que apropa el 
productor al consumidor, permet augmentar la renda al productor i contribueix a disminuir els 
efectes del transport i la distribució sobre el medi ambient. 
Acollir-se en aquesta acreditació, a més del prestigi que dona el fet que sigui un distintiu oficial, 
també permetrà gaudir de les campanyes de promoció que faci el DAAM, com pot ser l’edició de 
fulletons, la publicitat a la pàgina web del DAAM, la publicitat a diferents mitjans 

 
2. Hi ha ajuts econòmics ? 

El DAAM no té previst, de moment  la creació de línies d’ajuts econòmics per l’acreditació de la 
venda de proximitat. 
 

3. Quin és l’àmbit d’aplicació? 
Només els productors poden acollir-se en aquest sistema. 
S’aplica a  la producció pròpia i productes d’elaboració pròpia. 
S’entén com a producció pròpia, l’obtinguda per la persona productora o per l’agrupació de 
productors agraris, ja procedeixi de la terra o de la ramaderia de l’explotació de la qual són titulars.  
S’entén per elaboració pròpia la realitzada per la persona productora o l’agrupació de productors 
agraris amb les matèries primeres principals procedents de l’explotació de la qual, tant els 
productors com els socis productors de l’agrupació, han de ser titulars. Aquest procés es pot dur a 
terme  dins o fora de l’explotació sempre que, en el primer dels dos supòsits, els productors 
disposin dels mitjans necessaris per poder fer aquesta elaboració o transformació i en aquells 
casos en els que la normativa específica així ho determini. 
No s’aplica als productes recol•lectats en el medi natural, als productes de la pesca, ni a 
l’autoconsum privat de la producció pròpia i dels productes d’elaboració pròpia, ni es pot  
comercialitzar la llet crua a granel, d’acord amb el que estableix el Decret 297/1990, de 4 de 
desembre, pel qual es regula la venda de llet certificada crua i es prohibeix la venda de llet crua a 
granel. 
 

4. Com s’ha tramitar l’acreditació? 
La tramitació es fa exclusivament mitjançant  la DUN. En la web del DAAM es pot trobar tota la 
informació necessària. http://www.gencat.cat/alimentacio/vendadeproximitat, 
 

5. Només es pot fer a través de la DUN? 
 Si 
 

6. Perquè només es pot fer a través de la DUN? 
L’acreditació de la venda de proximitat s’ha de fer lligada a les parcel·les i espècies de que disposa 
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el titular de l’explotació, per tant s’aprofita la informació que ja es dona a través de la DUN. 
 

7. Els productors que no fan la DUN habitualment, com faran l’adhesió a la venda de 
proximitat? 
Caldrà que facin la DUN, omplint la part de la venda de proximitat i la part de parcel·lari. 
 

8. L’adhesió és voluntària? 
Si, l’adhesió és totalment voluntària. 
 

9. Només es pot fer venda de proximitat acollint-se en aquest decret? 
No, encara que hi ha altres sistemes en el mercat, aquest és l’únic sistema d’acreditació oficial. 
 

10. Poden demanar l’acreditació al sistema de venda de proximitat les agrupacions de 
productors? Com ho han de fer? 
Les agrupacions de productors hauran de fer la DUN per a comunicar l’adhesió al sistema. 
Aquesta serà la primera vegada que la podran fer. 
A més hauran de trametre una llista des socis productors que participin en la venda de proximitat, 
al DAAM, per tal que es pugui incloure aquest productors i els seus productes en l’acreditació. 
Aquest procés està explicat al web del DAAM: 
http://www.gencat.cat/alimentacio/vendadeproximitat, 
 

11. Un productor adherit a la venda directa pot vendre producte d’un altre productor?  
No, perquè en aquest cas ja no estaria fent venda directa, sinó actuant com a intermediari i com a 
establiment comercial, i per tant seria circuit curt. 
 

12. El Decret de venda de proximitat suposa per al productor que vulgui acollir-s’hi, haver de 
donar-se d’alta d’una nova activitat econòmica? 
En el cas de la venda directa, no.  

Per al productor agrícola i ramader, la venda directa de la pròpia producció sense transformar o  la 
primera transformació d’aquesta, en la seva explotació, en mercats municipals o en llocs que no 
siguin establiments comercials permanents, es considerada com activitat agrària per la normativa 
vigent. 

El Decret suposa doncs pel productor, la possibilitat d’obtenir una acreditació de la seva condició 
de productor  davant del consumidor sense imposar-li càrregues afegides. El ciutadà pot tenir la 
garantia que està comprant al productor sense intermediaris.  

 

13. Cal una certificació per una entitat externa? 
No cal, el control es farà des de l’Administració. El DAAM aplicarà un pla de controls a 
explotacions lligat als controls de la DUN. 
 

14. Quin cost tindrà obtenir l’acreditació?  
L’adhesió té un cost zero. Només el cost d’imprimir les etiquetes  o els pòsters, que ho pot fer 
directament el propi productor, o a través d’una empresa d’impressió. 
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B - Preguntes relacionades amb l’àmbit d’aplicació 
 
15. Els productes de la pesca es poden incloure?  

No, perquè no són productes procedents d’una explotació agrària, ni de la terra ni de la ramaderia. 
 

16. Els productes de recol·lecció es poden incloure? 
No, si són recollits en el medi natural. Només en el cas de que el lloc on es recol·lectat estigui 
inscrit com a explotació agrària en el sistema integrat d’explotacions agràries de Catalunya. 
 

17. Un productor pot encarregar l’elaboració a un tercer i vendre-ho com a venda directa?  
No, l’elaboració l’ha de fer el propi productor, amb les matèries primeres principals procedents de 
l’explotació de la qual és titular. 
És una excepció el cas dels animals vius, en que és obligatori sacrificar-los  en un escorxador 
autoritzat, i aquest és considerat com un servei, no com un intermediari. 
 

18. Un productor que pertanyi a una AP pot realitzar al mateix temps venda directa a la seva 
explotació? 
Si. 
 

19. Una formatgeria que elabora formatge amb llet pròpia però també compra llet, podria fer 
venda directa?  
Només si pot separar els formatges segon l’origen de les llets, i només pel que estigui elaborat 
amb llet pròpia. 
 

20. Els ous es poden vendre en venda directa? Com s’identifiquen? 
Si. El RD 226/2008, estableix que d’acord amb el  Annex XIV del RCE 1234/2007, els productors 
que venguin els seus ous en la pròpia explotació o en mercats locals de la pròpia regió, no caldrà 
que classifiquin i etiquetin els ous, a excepció del codi de productor que sempre és obligatori,  i 
que es podrà no posar quan el productor tingui < de 50 gallines ponedores i en el punt de venda 
estiguin indicats el nom del productor i adreça. 
No podrà utilitzar-se la classificació per qualitat i pes. 
 

21. La llet crua es pot vendre en venda directa?  
Només si es ven envasada i l’explotació  té la qualificació de sanitat comprovada i si compleix els 
requisits que compleix el Decret 297/1990 pel qual es regula la venda de llet crua certificada i es 
prohibeix la venda de llet a granel. 

 
22. Les màquines expenedores de llet es consideren venda directa o venda en circuit curt? 

Si el productor ven la llet a través d’una màquina expenedora de la qual n’és titular, es considera 
venda directa. Si la ven a un intermediari que és el que fa l’activitat de venda al consumidor final a 
través d’una màquina expenedora, es considera venda en circuit curt. 
 

23. Un productor d’olives que les ven a la seva cooperativa, on s’elabora l’oli, pot fer venda 
directa d’aquest oli? 
Només en el cas que es pugui assegurar per traçabilitat que l’oli procedeix de les seves olives. La 
seva cooperativa podrà fer venda directa de l’oli de la cooperativa. 
 

24. Un ramader pot vendre hamburgueses  amb el distintiu de venda directa si sacrifica els 
animals en un escorxador i després encarrega a una sala d’especejament que li faci les 
hamburgueses amb la carn procedent dels seus animals? 
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D’acord amb el decret, el productor també ha de ser qui fa l’elaboració. En aquest cas, l’elaboració  
de les hamburgueses no la fa el mateix productor sinó que ho encarrega a un tercer. 
 

25. Si soc un distribuïdor i compro productes amb la identificació de venda de proximitat en 
circuit curt, els puc tornar a vendre sota aquesta identificació? 
No, els productes de circuit curt només poden passar per un intermediari. 
 

26. Les agrobotigues poden fer venda de proximitat? 
Si, poden fer venda directa dels productes procedents dels seus pròpia productors i venda en 
circuit curt en el cas de la venda de productes procedents d’altres productors o agrupacions de 
productors que també  estiguin adherits. 
 

27. Puc trobar productes de venda directa en un allotjament rural? 
Si, si els titulars de l’establiment també són titulars d’una explotació agrària que ven els seus 
propis productes. Si no, es tractarà de venda en circuit curt. 
 

28. Com puc identificar els productes de venda de proximitat en un restaurant? 
En la carta, mitjançant el logotip en petit al costat de cada producte que sigui de vende de 
proximitat, o bé en un full apart on de forma periòdica es faci una llista dels productes procedents 
de la venda de proximitat. 
 

29. Si un productor, a més té botiga al seu nom en el seu poble, i vol fer venda de proximitat 
dels seus productes, es consideraria  venda directa o venda en circuit curt? 
En el moment que el producte surt de l’explotació per anar a un establiment minorista, es 
considera que està fent circuit curt, ja que estaria realitzant un activitat comercial, i el lloc de venda 
no es correspon amb cap dels definits en el Decret, encara que el titular sigui el mateix.. 
 

30. En el cas d’un ramader que a més té una carnisseria on elabora embotits a partir de la carn 
dels seus propis porcs, podria acollir-se al Decret? Seria venda directa o venda en circuit 
curt? 
Si, el productor es pot acollir, però atès que l’elaboració i la venda es realitza en un establiment 
fora de l’explotació es tractaria de venda en circuit curt. 
 

31. Per a fer productes elaborats, cal que tos els ingredients siguin de producció pròpia? 
Només cal que ho sigui els ingredient principals, entenent com a tals els que donen la 
característica al producte., per exemple, en el cas de melmelades, la fruita ha de procedir de la 
pròpia explotació, en canvi el sucre, no caldria. 
 

C - Identificació i informació de la venda de proximitat 
 
32. Com em puc descarregar les aplicacions d’utilització  del logotip per a fer-me una etiqueta o 

un pòster? Cal que anar a la pàgina web http://www.gencat.cat/alimentacio/vendadeproximitat i 
seleccionar el format que necessiteu per a cada ocasió, prement només el botó dret sobre l'enllaç 
corresponent i seleccionant l'opció "guardar destinació de l'enllaç" (o opció equivalent del vostre 
navegador). Els fitxers es troben en diferents formats: en word, pdf o eps. Els fitxers en word 
permeten que el propi productor pugui confeccionar les etiquetes amb el seu nom i la seva 
població i imprimir-les. 
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33. Com s’ha d’identificar els productes de venda directa? 
S’han d’ identificar amb l’acreditació del productor i un rètol amb el logotip de venda de 
proximitat/venda directa, que es pot baixar del lloc web 
http://www.gencat.cat/alimentacio/vendadeproximitat. Ambdós s’han de posar en un lloc ben visible 
i preferent al costat dels productes. 
 

34. Com s’ha d’ identificar els productes de venda en circuit curt? 
En la venda en circuit curt, el producte ha de sortir de l’explotació amb el logotip de venda de 
proximitat/venda en circuit curt inclòs en l’etiquetat del producte. 
En el lloc web http://www.gencat.cat/alimentacio/vendadeproximitat es pot trobar aplicacions 
d’etiquetes ja fetes on s’indica el logotip. 
 

35. És suficient la identificació de la venda de proximitat o a més he d’indicar altres mencions 
en l’etiqueta? 
Si, a més cal indicar totes les mencions que estableix la norma general d’etiquetatge i les 
normatives sectorials aplicables. 
 

36. Els productes que venc a la meva pròpia explotació com a venda directa, els he d’etiquetar? 
En el cas de fruites i verdures, segons el RUE 543/2011, article 4, estan exempts de complir la 
norma de comercialització els productes que el productor cedeix (en sentit ampli, inclou també la 
venda) al consumidor per a les seves necessitats personals, en la pròpia explotació. Això vol dir 
que no han de normalitzar ni etiquetar.  
En la resta de productes, cal consultar la normativa sectorial específica. 
 

37. La venda per internet és venda directa? 
Pot ser venda directa o venda en circuit curt. En la web s’haurà d’indicar el logotip corresponent. 
 

38. I en la venda en circuit curt? 
Si. En la web s’haurà d’indicar el logotip corresponent. 
 

39. Els logos de venda de proximitat són compatibles amb d’altres logos, siguin públics o 
privats? 
Si, són compatibles. 
 

40. Com puc saber la llista de productors adherits a la venda de proximitat? 
La llista estarà penjada en la web del DAAM, 
http://www.gencat.cat/alimentacio/vendadeproximitat 
 

41. On puc trobar informació sobre l’acreditació de la venda de proximitat? 
En l’adreça: http://www.gencat.cat/alimentacio/vendadeproximitat 
 

42. Els intermediaris s’han de registrar a efectes del Decret de venda de proximitat? 
No, no es crea registre d’intermediaris. Es podran saber a través dels registres de traçabilitat que 
els productors hauran de dur on anotin el destí dels productes que ven en circuit curt. 
 

43. Un intermediari fa venda en circuit curt i venda convencional, ha de separar ambdós tipus 
de productes? 
Si, han d’estar clarament separats. 
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D - Control de la venda de proximitat 
 
 
44. Quins controls es faran per a garantir el compliment dels requisits del decret? 

pel que fa a l’acreditació, el DAAM aplicarà un pla de controls a explotacions lligat als controls de 
la DUN. Pel que fa als requisits en matèria d’agricultura, ramaderia, salut i consum, les autoritats 
competents verificaran el compliment de les disposicions aplicables a cadascun d’aquests àmbits 
de les seves respectives competències. 

 
45. Quines seran les conseqüències d’un possible incompliment? 

En cas d’incompliment es retirarà l’acreditació i no es podrà tornar a tenir fins al cap de 3 anys. 
D’altra banda, si es detecta un incompliment de la D’altra banda, si es detecta un incompliment de 
la normativa aplicable en matèria d’agricultura, ramaderia, salut i consum, sectorial aplicable, 
s’obrirà un expedient sancionador, seran les autoritats competents de control en aquestes matèries 
qui determinin les mesures administratives a prendre. 

 
 

 
 


