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Reportatge
Productes de proximitat o de
quilòmetre 0, què són?
Els productes alimentaris de proximitat ( km 0 )
són aquells que provenen de la terra, és a dir de
l'agricultura i la ramaderia, i com a característica
fonamental,
la
producció
l'elaboració
i
transformació del producte es fa prop del
consumidor, afavorint tant els petits productors
com als consumidors. També tenen un efecte
positiu sobre l'estructura productiva i el
manteniment ecològic del territori.

sobre el medi ambient
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
Que és el DAAM?
El DAAM és el departament
ramaderia, pesca i alimentació

d'agricultura,

La venda per internet és venda directa?
Pot ser venda directa o venda en circuit curt. En el
web s'hi haurà d’indicar el logotip corresponent.
I en la venda en circuit curt?
En el web també s’hi ha d’indicar el logotip
corresponent.
Hi ha algun compromís?

Per tots aquests aspectes es considera important
conèixer i potenciar els productes de proximitat.
Aquest és el logotip de la venta de productes de
proximitat indica:
- El decret que regula aquesta venta.
- El nom de la Generalitat
- La modalitat de venda.
Tipus de venda:

No hi ha cap tipus de compromís;
decideixes subscriure’t a alguna de
modalitats de fidelització rebràs
descomptes en el preu de la cistella.
ho.

ara bé, si
les nostres
importants
Consulta’ns-

Pel que fa referència a la venda per internet, si
es té problemes amb la cistella rebuda, què es
pot fer?
Si la cistella ha arribat al consumidor, i hi falta
algun producte o no és de la qualitat esperada o es
té qualsevol tipus de problema amb els
establiments, cal contactar al web o per telèfon,
exemple:
(contacta@verdallar.com),telèfon
932688015.

Curt circuit
És la venda que passa per una persona
intermediària, al contrari que la directa, i és
compra
en
establiments
minoristes,
en
agrobotigues, en establiments de turisme rurals i
en establiments de restauració.
Venda Directa
És la venda que és realitza sense la intervenció
d'una persona intermediària i és compra en
establiments permanents.
Preguntes freqüents:
Quins beneficis aporta l'acreditació? Contribueix a
disminuir els efectes del transport i la distribució

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir296
7/gpch_venda_proximitat.pdf

