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Decret 24/2013 sobre 
l’acreditació de la

venda de proximitat

Igualada, 3 d’abril de 2013

Acreditació de la “Venda de Proximitat” a Catalunya
1/2

� Concepte “Proximitat” : Defineix la relació existent entre el 
productor i el consumidor de la següent forma:

-VENDA DIRECTA:  

Productor   → Consumidor

-VENDA EN CIRCUÏT CURT: 

Productor   → Intermediari Únic  → Consumidor
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Acreditació de la “Venda de Proximitat” a Catalunya
2/2

� Te caràcter voluntari

� El productor haurà de sol·licitar l’acreditació mitjançant una
comunicació que, automàticament dona dret a utilitzar el
corresponent logotip registrat per l'administració

� No es necessària la certificació del producte, donat que, el que
es regula és el sistema de venda i no la qualitat del producte

� Possibilita una futura promoció del logotip i, al mateix temps,
aquest sistema de venda

� Coexisteix amb altres denominacions de comercialització: km 0,
producte de mi granja, i d’altres
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Venda de proximitat
Article 2: Definicions 1/2

Al efectes d’aquest decret s'entén per:

Venda proximitat: venda de productes agroalimentaris,
procedents de la terra o de la ramaderia i/o resultat d’un procés
d’elaboració o de transformació que es realitza en favor del
consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la
intervenció d’una persona intermediària, per part dels productors o
agrupacions de productors agraris

Persona intermediària: els establiments minoristes, les
agrupacions de productors agraris quan comercialitzin productes
que provenen de productors no associats, els establiments de
turisme rural, els establiments de restauració inclosos els de
restauració col•lectiva, quan venen els productes directament als
consumidors finals



3

5

Venda de proximitat
Article 2: Definicions 2/2

Venda directa: és la realitzada directament per les persones
productores o agrupacions de productors agraris en favor del
consumidor/a final , sense la intervenció d’intermediaris

Venda en circuit curt: és la realitzada per persones productores
o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor
final , amb la intervenció d’una única persona intermediària

Venda de proximitat
Article 3: Àmbit d’aplicació

� Venda directa de producció i productes d’elaboració pròpia, per 
part de les productors o agrupacions de productors agraris al 
consumidor final

� Venda en circuit curt de producció pròpia i productes
d’elaboració pròpia en favor dels consumidors finals, amb la
intervenció d’una persona intermediària

� Queden exclosos els producte recol·lectats en el medi natural,
els productes d’autoconsum propi, la llet crua sense envasar, i
la carn que no hagi esta sacrificada en escorxadors autoritzats
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Venda de proximitat
Article 4: Finalitats

� Establir sistema d’identificació de les persones acreditades per
realitzar la venda de proximitat per tal d’informar-ne als
consumidors

� ↓ el procés de trasllat, intermediació i venda i disminuir-ne el
cost en benefici de les persones productores i consumidores

� Afavorir l’↑ del valor afegit i la diversificació de les fonts
d’ingressos per permetre ↑ la renda i afavorir la viabilitat de les
explotacions

� Contribuir a la consolidació del turisme rural i la restauració
relacionats amb la venda de proximitat dels productes
agroalimentaris de Catalunya
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Venda de proximitat
Article 5: Responsabilitats dels productors

� Els productors són responsables de la seguretat dels productes
que produeixen o elaboren

� Han de complir, en totes les etapes de la producció,
transformació, envasament, transport i venda dels seus
productes, els requisits de la normativa corresponent que afecti
a les seves activitats

� Els productors han de disposar, aplicar i mantenir sistemes
d’autocontrol adequats d’acord amb l’activitat que realitzen. En
aquest sentit els productors poder optar per utilitzar guies de
pràctiques correctes d’higiene (GBPH)

� En el cas de venda en circuit curt, els productors han de
mantenir un registre dels establiments als quals han
subministrat el producte
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Venda de proximitat
Article 6: Llocs de venda dels productes de venda de          

proximitat

La venda directa es pot realitzar en:

� la pròpia explotació
� agrobotigues d’agrupacions de productors agraris

� mercats locals
� fires-mercats
� de forma ambulant
� a distància .
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Venda de proximitat
Article 6: Llocs de venda dels productes de venda de          

proximitat

La venda en circuit curt es pot realitzar en:

� establiments minoristes
� agrobotigues de les agrupacions de productors agraris

(quan actuen com intermediaris)

� en allotjaments rurals

� establiments de restauració
� establiments de restauració col·lectiva
� a distància
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Venda de proximitat
Article 7: Requisits per a l’exercici de la venda de 

proximitat

� Ser titulars d’una explotació les dades de la qual constin en el
sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya.
En el cas de les agrupacions de productors agraris aquest
requisit l’han de complir els membres que siguin productors
agraris

� Complir els requisits establerts per les normatives generals i
sectorials aplicables en matèria de qualitat agroalimentària i de
seguretat alimentària

� Comunicar l’adhesió al sistema de venda de proximitat

� Per productes d’elaboració pròpia es poden seguir les guies de
bones pràctiques per als petits establiments agroalimentaris en
un entorn rural
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Venda de proximitat
Article 8: Adhesió al sistema de venda de proximitat

L’adhesió es realitza mitjançant la Declaració Única Agrària
(DUN), que es presenta davant del DAAM d’acord amb el
procediment i condicions que s’estableix a l’efecte anualment
mitjançant l’Ordre del /de la conseller competent que regula aquesta
declaració

Després d’aquest tràmit, es pot
realitzar immediatament l’activitat

Descàrrega del logotip identificatiu del lloc web 
de la Generalitat 
(www.gencat.cat/alimentàció/vendadeproximitat)
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Associacions de Productors

� Han de declarar a la DUN la seva adhesió. No podran rebre
l’acreditació fins que la totalitat del socis que participen en aquest
sistema, hagin fet la seva DUN particular

� Han d’enviar a l’adreça vendadeproximitat.daam@gencat un fitxer
excel amb els NIFs i noms dels productors. que El model està penjat
en l’apartat del web del DAAM de venda de proximitat
(http://www.gencat.cat/alimentacio/vendadeproximitat)
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Venda de proximitat
Article 9: Acreditació

� El DAAM lliurarà un document d’acreditació d’adhesió al
sistema de venda de proximitat en un termini de 15 dies des de
la presentació de la comunicació per part de l’interessat

� En el document d’acreditació constaran: nom, NIF i adreça del
titular, relació de productes de producció i producció-elaboració
pròpia (per venda directa i destinats a establiments de circuit
curt), data de l’acreditació
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Venda de proximitat
Article 10: Normes d’utilització de l’acreditació i 

del logotip identificatiu 1/2

� Venda directa: s’han d’exhibir obligatòriament l’acreditació i el
logotip en un lloc visible i preferent

� Venda directa de productes elaborats: el logotip es pot fer
constar a l’etiqueta

� Venda en circuit curt: els productors han d’identificar els
productes de venda de proximitat amb el logotip, abans de la
seva comercialització

� Quan la persona acreditada efectuï la venda a distància cal
exhibir una reproducció de l’acreditació i del logotip en el mitjà
utilitzat



12

23

� En el cas que es comercialitzin altres tipus de productes
juntament amb els que són objecte de venda de proximitat, a
més de la identificació, s’hauran de separar de la resta

� En cas que es duguin a terme accions promocionals de venda
de productes de proximitat les persones promotores han
d’exhibir els logos corresponents

� Els mercats integrats en la seva totalitat per paradistes
acreditats en el sistema de venda de proximitat, poden substituir
l’exhibició de les acreditacions individuals per una de global
amb el logotip, a exhibir en el mercat o en els seus accessos

Venda de proximitat
Article 10: Normes d’utilització de l’acreditació i 

del logotip identificatiu 2/2
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Venda de proximitat
Article 11: Vigència i revocació de l’acreditació

� Validesa indefinida

� Obligació de comunicar les modificacions mitjançant la DUN

� L’acreditació de la venda de proximitat es pot deixar sense
efecte:

• per renúncia

• per incompliment de les condicions establertes en aquest
Decret

� En cas d’incompliment, no es pot tornar a adherir al sistema
fins al cap de 3 anys
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Venda de proximitat
Article 13: Control oficial

� 13.1. Les autoritats competents en matèries d’agricultura i
alimentació, salut, consum i comerç han de verificar el
compliment de les disposicions aplicables a cada un dels àmbits
de les seves respectives competències

� 13.2 Les autoritats competents podran realitzar en qualsevol
moment els controls i les inspeccions que consideri necessàries
per tal de verificar el compliment de les obligacions exigides en
aquest Decret
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Venda de proximitat
Article 14: Règim sancionador

� a) Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària

� b) Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública

� c) Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya

� d) Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior,
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la
Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de
novembre

� e) Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials

� f) Llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del comerç minorista
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Venda de proximitat
Marc normatiu

� Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries
(BOE núm. 159 de 5 de juliol de 1995)

� Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària (DOGC núm. 3549,
de 9 de gener de 2002)

� Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat alimentària (DOGC núm. 3915, d'1
de juliol de 2002)

� Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la llei 14/2003 de
qualitat agroalimentària (DOGC núm. 4670, de 6 de juliol de 2006)

� Decret 44/2012, de 24 d’abril, pel qual es crea el Sistema Integrat de
Dades d’Explotacions Agràries de Catalunya (DOGC núm. 6116, de 26
d’abril de 2012)

� Decret 20/2007, de 23 de gener, pel qual es dicten normes específiques
en matèria de seguretat i qualitat agroalimentàries per als petits
establiments agroalimentaris en un entorn rural, aplicables a seva activitat
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www.gencat.cat
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INSTRUCCIONS D’ÚS DE LES APLICACIONS DE LA 
VENDA DE PROXIMITAT  PER ALS PRODUCTORS

� Totes les aplicacions estan preparades per a ser utilitzades de forma 
immediata

� Per a descarregar les aplicacions, només cal anar a la pàgina 
http://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 estan en forma word/PDF/eps segons la mida de l’aplicació
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INSTRUCCIONS D’ÚS DE LES APLICACIONS DE LA 
VENDA DE PROXIMITAT  PER ALS PRODUCTORS

� Totes les aplicacions estan en els 2 tipus, venda directa i venda de
proximitat, excepte el pòster genèric que només és aplicable a la
venda directa

� Les mides són orientatives, i es poden modificar
� En totes les aplicacions cal omplir els camps de nom i cognoms i

població
� Per a fer etiquetes en un mateix full es pot copiar l’etiqueta tantes

vegades com calgui
� Per a incloure el logo en una web, es pot utilitzar els format de logos

disponibles
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INSTRUCCIONS D’ÚS DE LES APLICACIONS DE LA 
VENDA DE PROXIMITAT  PER ALS PRODUCTORS

Les aplicacions que hi trobareu són:

� Identificació pòster genèric (per a venda directa)
� Etiquetes (per a venda directa i venda en circuit curt)
� Albarà (per a venda directa i venda en circuit curt)
� Cartes de restauració (per a circuit curt)
� Rètols Mercats (per a venda directa i venda en circuit curt)
� Roll up (per a venda directa i venda en circuit curt)
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Identificació pòster genèric (per a venda directa 
només)

Etiquetes (per a venda directa i venda en circuit 
curt)
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Albarà (per a venda directa i venda en circuit curt )
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Cartes de restauració (per a venda en circuit curt)
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Rètols Mercats (per a venda directa i venda en 
circuit curt)
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Roll up (per a venda directa i venda en circuit cur t)
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Web del DAAM 
(http://www.gencat.cat/alimentacio/vendadeproximita t)

� Document Preguntes i Respostes
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� Models logotips

� Bústia de consultes vendadeproximitat.daam@gencat.cat

� Llistat productors adherits

www.gencat.cat


