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Novetats DUN 2018 Venda de Proximitat
Es modifica el títol i l’articulat del Decret 24/2013, de 8 de gener, introduint el
terme “agrari”.
S’afegeix que “En cas que la venda la realitzi una persona jurídica diferent del
productor, aquesta no es considerarà persona intermediària sempre i quan
estigui participada en més del 50% pel mateix productor.”
I de la mateixa manera “En cas que l’elaboració la realitzi una persona
jurídica diferent del productor, igualment es considerarà elaboració pròpia
sempre i quan la persona jurídica estigui participada en més del 50% pel
mateix productor.”
Com a persona intermediària s’afegeix: les associacions de mares i pares
d’alumnes (AMPAs) i els elaboradors de plats cuinats.
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S’estableixen uns serveis per part de tercers (primera transformació poc
complexa i amb alt cost pel particular). Són: l’elaboració d’oli, farines de
cereals / lleguminoses, sucs i llegums cuits, també l’esclofollat i torrat de fruits
secs, i els especejats de carn.
Els productes pesquers (pesca extractiva marítima/continental, aqüicultura, i
marisqueig) podran fer ús del logotip de venda de proximat. Es regularà per
normativa sectorial especifica.
En el cas de la carn emparada sota el distintiu de venda de proximitat, cal que
els animals siguin nascuts i engreixats en explotacions ubicades a Catalunya.
Pels animals que no hagin nascut en aquestes explotacions, aquests hauran
d’haver estat engreixats a explotacions catalanes com a mínim 4 mesos per a
boví, 40 dies en cas d’aviram i 4 mesos en el cas de l’espècie porcina. En tots
els casos, els animals han de ser sacrificats a Catalunya.
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En el cas de la venda en circuit curt, el logo identificatiu estarà al costat dels
productes procedents dels productors adherits, i no en aparadors o altres
suports genèrics que puguin induir a error al consumidor.
Es desenvolupa més detalladament el procediment administratiu de
revocació, on la direcció general competent en matèria de qualitat
agroalimentària ha d’obrir un procediment administratiu d’esmena per a que la
persona o agrupació acreditada compleixi amb el que estableix aquest
Decret. El procediment s’ha d’iniciar de seguida que es detecti el possible
incompliment i té una durada màxima de tres mesos. Finalment s’ha de
determinar: o bé l’arxivament de l’expedient, o bé deixar sense efectes
l’acreditació de la venda de proximitat i posar fi a qualsevol forma d’ús
d’aquesta acreditació i del logo. Contra aquesta resolució es pot interposar
recurs d’alçada davant el conseller/consellera.
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DUN

Logo

Venda

•DUN únicament de forma telemàtica (pantalla “dades de
l’explotació” i en el període comprès entre l’1 de febrer i el 31
de desembre.
•Recordeu: DUN ADD fora de terminis d’ajut i modificacions.
•Descàrrega del logotip identificatiu del lloc web de la
Generalitat (www.gencat.cat/alimentacio/vendadeproximitat)

•Després d’aquest tràmit, es pot realitzar immediatament
l’activitat.
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Comunicar anualment l’adhesió al sistema d’acreditació de venda de
proximitat mitjançant la declaració única agraria.
Per tant, i en aquest sentit, l’acreditació té validesa fins a la obertura del
següent període de presentació de la DUN, sempre que es compleixin les
condicions que donen lloc a la seva obtenció i les obligacions exigides en
aquest Decret.
En el cas de productors que hagin estat adherits l’any anterior, rebran un
missatge a la pantalla on se’ls informa d’aquest fet, i de que si volen mantenir
l’adhesió, cal que tornin a informar de les dades. Es donaran de baixa les
acreditacions dels que no presentin declaració DUN2018.
Per fer una renúncia a l’acreditació al sistema de venda de proximitat, caldrà
seleccionar aquest supòsit a l’aplicació ipresentar una nova comunicació.
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Productors:
• El nombre total d'acreditacions actual és aproximadament de
2.790.
• El nombre de DUN’s al 2017 va ser aproximadament de 53.000,
el que suposa més d’un 5 % de les DUN.

Agrupacions de productors:
• El nombre total és de 105
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Adreça consultes: sergi.tort@gencat.cat

www.gencat.cat

