Què haig de fer per legalitzar la recol·lecció i venda directa de mel?

Introducció

En aquesta fitxa mirem de resoldre els dubtes
sobre la producció i comercialització de la mel.
A partir de quantes arnes haig de donar d’alta
l’explotació apícola?




Com es dóna d’alta una explotació apícola?

Segons
la normativa de regulació i
ordenació de les explotacions ramaderes,
la inscripció al Registre és obligatòria
per a totes les explotacions.



En el cas de les explotacions apícoles:
sempre s’han de donar d’alta al Registre
d’Explotacions
Ramaderes,
amb
independència del nombre d’arnes.



Informar-me i preparar la documentació:

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltra
mit/tramit/PerTemes/Registre-dExplotacions-Ramaderes

Cal fer la comunicació per inscriure l’activitat al
DAAM (Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural).

Tràmits

Recullo, centrifugo i envaso la mel.
Com regularitzo aquesta activitat?
L’activitat apícola és considerada sector primari, i
comprèn des de les activitats de maneig de les arnes
fins a l’envasament de la mel, que es realitza a les
instal·lacions del mateix l’apicultor.
Si l’envasament o embalatge de la mel es realitza fora
de les instal·lacions de l’apicultor, no es considera
producció primària, excepte si aquestes instal·lacions
són titularitat del mateix apicultor.

 Per tant, si recolliu i envaseu la vostra
pròpia mel a la mateixa explotació o en altres
instal·lacions de la vostra titularitat, només cal
que ho comuniqueu donant-vos d’alta al
RIAAC (Registre d’indústries agràries i
alimentàries de Catalunya), apropant-vos a
l’Oficina de Gestió Empresarial més propera.

Comercialització

I per vendre-la a la pròpia explotació o a una
parada al mercat, haig de demanar permisos?




La venda de la mel i altres productes apícoles
de producció pròpia, tant en la pròpia
explotació com en una mercat local, fira,
mercat municipal (sempre que el punt de
venda sigui del mateix titular que l’explotació),
és Venda directa de proximitat.
(veure fitxa Venda de Proximitat).
No es tracta d’una nova activitat comercial,
sinó que és una activitat complementaria de
la Producció Primària.

Així, doncs si fas Venda Directa a la pròpia
explotació, només cal fer la Comunicació per
inscripció al DAAM (Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural).
Cal saber: la venda a domicili s’inclou dins de
la venda a dins de l’explotació. Per tant, es pot
fer sense demanar altres permisos.

Comercialització


Venda a fires i o mercats locals:


Comunicació per inscripció al DAAM
(Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural). El
mateix tràmit que per vendre a l’explotació.

La meva mel comença a tenir renom i me la
demanen als restaurants i botigues del poble.
Els la puc vendre?



Comunicació per inscripció al registre
municipal. Els mercats municipals són
competència dels ajuntaments, per tant,
heu de comunicar l’activitat i acollir-vos a
la seva reglamentació pròpia.





Cal saber: en tots dos casos, estaràs
actuant com a minorista de mel i
,independentment, dels permisos que
hagis de demanar, sempre s’han de
complir les condicions higièniques i
sanitàries que afecten el sector de la
mel*.
*Veure GPCH del sector apícola.

En aquest cas ja estem parlant de la Venda
en Circuit Curt. És a dir, el productor no
ven directament al consumidor final, sinó
que hi ha un intermediari (veure la fitxa de
Venda de Proximitat) que és un altre
minorista. En aquest cas, a banda de la
comunicació per inscripció al DAAM, també
es necessita:


Comunicació per inscripció al registre
municipal.

Comercialització



Podeu vendre a altres minoristes (botigues,
restaurants, bars,..) sempre i quan no
supereu els criteris de marginalitat i/o
territorialitat:


Àmbit territorial: Catalunya.



Marginalitat: menys del 30% de la
producció
de
l’establiment
subministrada a minoristes d’un altre
municipi.



Això vol dir que, mentre es compleixin els
criteris de marginalitat i territorialitat, es pot
subministrar a altres minoristes sense
necessitat d’inscriure’s en el RSIPACRGSEAA.



Si es superen aquests criteris, l’activitat s’ha
d’inscriure al RSIPAC-RGSEAA i per tant,
la supervisió de l’activitat passarà de
l’ajuntament a la Generalitat de Catalunya.

Comercialització

Així doncs, només amb el registre municipal:

Si em dono d’alta al RSIPAC-RGSEAA:



Puc subministrar productes a altres
minoristes dins del meu municipi, sense
límit de quantitat.



Puc subministrar producte a altres minoristes
dins del meu municipi, sense límit de
quantitat.



Puc subministrar productes a altres
minoristes (establiments amb titularitat
diferent de la teva) d’altres municipis fins
a un límit de quantitat (com a màxim el
30% de la meva producció).



Puc subministrar producte a altres minoristes
(establiments amb titularitat diferent de la teva)
d’altres municipis sense límit de quantitat.



Puc subministrar producte a minoristes de fora
de Catalunya.



Puc subministrar
alimentàries.





No puc subministrar producte a minoristes
de fora de Catalunya.
No puc subministrar producte a indústries
alimentàries.

producte

a

indústries

Etiquetatge

Cal etiquetar els envasos de mel amb les següents
dades:


Denominació de venda



Quantitat neta



Data de durada mínima



Condicions de conservació



Empresa responsable



Lot



Lloc de procedència

Marc legal

Reial Decret 473/2015, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1049/2003, d'1 d'agost,
pel qual s'aprova la norma de qualitat relativa a la mel. (BOE núm. 147, de 20 de junio de 2015).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6841


Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d´abril de 2004 , pel
qual s´estableixen les normes específiques d´higiene dels aliments d´origen animal (DOUE L núm.
139, del 30/04/2004).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81036


Reial Decret 1049/2003, d´1 d´agost, pel qual s´aprova la norma de qualitat relativa a la mel (BOE
núm. 186, del 05/08/2003).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15598


Documents i enllaços d’interès

Enllaç on es pot descarregar la guia de pràctiques correctes i higiene per a la producció del sector
apícola. Document molt interessant, elaborat amb col·laboració amb el sector apícola, que no
només parla de la producció sinó també dels requisits per a la comercialització.
www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2967/doc33677.html


Enllaç on es pot descarregar la Guia per a la venda de proximitat de productes agroalimentaris,
document imprescindible per aquells que vulguin iniciar una activitat de venda directa. A més de
donar informació sobre l’acreditació, desenvolupa extensament els requisits legals i sanitaris per a
cada activitat.
www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2967/gpch_venda_proximitat.pdf


Fitxa realitzada per GQS Serveis Veterinaris SLP i revisada pel servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona

