
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

CUS ,  Co or dinador a d’ Usuar is  de  la  

S anit at .  S alut ,  Con sum I  A l im ent ació 

Seu central: Av Portal de l’Àngel 7, àtic A, B,  C 
08001 Barcelona 
Tel: 93 302 41 38 
Delegacions Lleida-Mollerussa-Tàrrega 
consum@cus-usuaris.org 
http://cus-usuaris.org/ 
www.facebook.com/cus.sca 
Twitter: @CUS_Usuaris 
 

Per saber-ne més consulta: 
Petits canvis per menjar millor 

Què són 

Es tracta dels productes agroalimentaris 

que es caracteritzen perquè la distància 

màxima entre el productor i el consumi-

dor final no supera els 100 km i en la 

 

 

 
 

Pr oductes  

de pr ox imit at  
 

A m b  l a  c o l . la b o r a c ió  d e :  

 

Pr oductes de  pr oximit at  

Des de la CUS, Coordinadora d’Usuaris de 
la Sanitat. Salut, Consum i Alimenta-
ció fem una crida a favor dels produc-
tes de proximitat i demanem a tot el sec-
tor, o sigui grans superfícies, supermer-
cats, mercats municipals i petit comerç, 
que  estableixi un espai definit en el que es 
pugui garantir que els venedors complei-
xen amb la normativa específica de 'Venda 
de proximitat de la Generalitat’ que es con-
creta en un segell identificatiu, perquè el 
consumidor vegi amb facilitat quins són els 
productes de proximitat o Km 0. Des de la 
nostra entitat hem constatat que el consu-
midor cada vegada aprecia més els pro-
ductes de proximitat. 

Tot i que aquest segell és voluntari pel 
productor, un cop atorgat el pagès està 
obligat a complir amb la normativa. Dema-
nem una normativa oficial i fàcilment verifi-
cable. El segell, una fletxa en cercle de 
color vermellós dóna una garantia al con-
sumidor i també al productor que s'està 
produint un comerç realment de proximi-
tat. 

La CUS s’afegeix a aquesta opció ja que 
ofereix una major garantia en la utilització 
dels tractaments que necessiten els pro-
ductes agroalimentaris per tal d’arribar al 
consumidor en les millors condicions de 
seguretat i qualitat. Recolzem juntament 
amb la Unió de Pagesos de Catalunya la 
necessitat de defensar el producte de pro-
ximitat i de temporada, productes de més 
qualitat, més sostenibles ambiental i eco-
nòmicament, perquè ajuden a reforçar l'e-
conomia de totes les comarques i el futur 
de la pagesia catalana. 

Unió de Pagesos 
Ulldecona, 21-33, 2n pis. 08038 Barcelona 
Tel.: 93 268 09 00. Fax: 93 268 48 93.  
uniopagesos@uniopagesos.cat   
www.uniopagesos.cat                                       
www.facebook.com/uniopagesos 
Twitter: @uniopagesos                   
Youtube: www.youtube.com/uniopagesoscatalunya 

mailto:consum@cus-usuaris.org
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_salu_tothom/Petits-canvis/petits_canvis_la_guia.pdf
mailto:uniopagesos@uniopagesos.cat
http://www.uniopagesos.cat/
https://www.facebook.com/uniopagesos
https://www.youtube.com/user/uniopagesoscatalunya


 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Q uè són  

Es tracta dels productes agroalimentaris que 
es caracteritzen per ser produïts a Catalunya i 
en la seva comercialització no hi ha intermedi-
aris, en el cas de la venda directa o només hi 
participa un intermediari, en el cas de la ven-
da de circuit curt.   

Aquest productes també s’anomenen kilòme-
tre 0. Nom que s’aplica així mateix tant a la 
venda com al consum d’aquests productes. 
 

Com  i  on e s  poden t r obar  

Bàsicament existeixen dos modalitats de ven-
da. La venda directa es realitza directament 
pels productors, cooperatives o agrupacions 
de productors agraris en favor del consumidor 
final i no intervé cap persona intermediària. 
 
La venda en circuit curt la realitzen els pro-
ductors o agrupacions de productors agraris 
en favor del consumidor final amb la interven-
ció d’una persona intermediària. 

B enef icis  per la salut  

El productes de proximitat ofereixen més qua-
litat, amb més concentració de nutrients i ens 
ofereixen saber la procedència dels productes 
i establir contacte directament amb el produc-
tor brindant més garanties de seguretat. 
En general són més frescos i posseeixen unes 
òptimes qualitats nutricionals i de sabor. 
Tots compleixen amb els exigents requisits de 
seguretat alimentaria, benestar animal i res-
pecte pel medi, que marca la Unió Europea i 
que són els més exigents del món.  
 

Economia de  pais  

Aquests productes impulsen la creació de llocs 
de treball al camp i l’enriquiment econòmic del 
país, tot afavorint al manteniment d’un equili-
bri territorial i uns pobles rurals vius: es propi-
cia el comerç local i estacional posant en con-
tacte persones amb interessos comuns que 
poden establir relacions a llarg termini, soste-
nibles i beneficioses per a tothom. 

 

Sos tenibi l i t at  

Els productors locals amb freqüència com-
pren les seves matèries primeres en el seu 
entorn més proper i per tant generen ocupa-
ció i desenvolupament econòmic en el seu 
entorn. Cal també sumar que el transport 
dels productes des del fabricant fins al con-
sumidor final es redueix molt, el que implica 
un transport molt més ecològic, evitant la 
petjada de carboni. D’aquesta manera es 
contribueix a un consum més sostenible. 
 
 

 
 

B iodiver si t at  

El manteniment de l’activitat agrària a Cata-
lunya contribueix a la preservació de la biodi-
versitat amb el manteniment de les varietats 
locals de fruites i verdures i de conreus en 
zones poc rendibles amb els garroferars, les 
vinyes, i els camps d’ametllers i oliveres. La 
ramaderia extensiva és necessària per man-
tenir la gran varietat d’espècies que es tro-
ben en els prats de dall i herbassars que 
trenquen la continuïtat dels boscos i reduei-
xen el risc d’incendis. 

La  distribució de productes de proximitat 
ofereix una important quantitat d’avantatges 
tant per a la indústria com per als consumi-
dors, i com que són sostenibles contribuei-
xen a millorar el  medi ambient.  


