
DECRET 
   /2020, de   de          , sobre l’artesania alimentària. 
 
 
L'article 116.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat competència 
exclusiva en matèria d'agricultura i ramaderia, i també la competència en matèria de 
desenvolupament del sector agroalimentari i d'execució de la qualitat agroalimentària i de 
les condicions dels productes agrícoles i ramaders.  
 
L’artesania alimentària té una llarga tradició a Catalunya. Està portada a terme 
fonamentalment per una gran diversitat de petites empreses que elaboren els seus 
productes amb unes característiques individualitzades molt arrelades en els hàbits de 
consum dels seus habitants. 
  
A diferència d’altres règims de qualitat del sector agroalimentari, en el sector d’artesania 
alimentària no existeix cap normativa a escala europea que defineixi el concepte 
d’artesania alimentària, sinó que aquesta està regulada a nivell d’estats membres o 
regions, atenent les especificitats de cada territori. 
 
L’artesania alimentària es va regular per primera vegada a Catalunya mitjançant el Decret 
163/1986, de 26 de maig, i posteriorment es va incorporar aquest concepte a la Llei 
14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, que va ser desenvolupada mitjançant 
el Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, 
de qualitat agroalimentària. Des d’aleshores, el marc jurídic bàsic de l’artesania alimentària 
a Catalunya s’ha mantingut estable. L’objectiu de la normativa en aquesta matèria és 
reconèixer i fomentar els valors econòmics, culturals i socials que l’artesania alimentària 
representa. En aquests moments, però, s’ha detectat la necessitat d’actualitzar-la al nou 
context, tot mantenint l’esperit originari del concepte. 
 
La normativa d’artesania alimentària vigent fins ara definia el concepte d’artesania 
alimentària, els requisits generals que han de complir les persones i les empreses 
artesanes alimentàries i establia un repertori d’oficis d’artesania alimentària. Els requisits 
tècnics específics dels oficis i dels productes artesans havien de ser desplegats 
reglamentàriament, essent aquesta condició un requisit imprescindible per tal de poder 
accedir als reconeixements de persones i empreses artesanes alimentàries en aquest 
sector. En els més de 30 anys de vigència d’aquesta regulació de l’artesania alimentària 
s’han regulat tècnicament i s’han atorgat reconeixements de persones i empreses 
artesanes únicament en 7 dels 13 oficis reconeguts al repertori d’oficis d’artesania 
alimentària corresponent als oficis que tenen associacions sectorials més actives a 
Catalunya. En la resta d’oficis, fins ara no hi ha hagut prou interès o prou consens per 
establir requisits específics. D’altra banda, cal tenir en compte també que darrerament les 
noves normes tècniques de qualitat de productes agroalimentaris d’àmbit estatal estan 
incorporant algunes regulacions relatives a l’artesania alimentària en alguns productes, 
com ara al pa ‒mitjançant el Reial decret 308/2019, de 26 d’abril, pel qual s’aprova la norma 
de qualitat per al pa‒, o a la cervesa ‒mitjançant el Reial decret 678/2016, de 16 de 
desembre, pel qual s’aprova la norma de qualitat de la cervesa i les begudes de malta. Per 
aquest motiu, es considera adient simplificar la regulació de l’artesania alimentària de forma 
que s’estableixi únicament un marc general per a aquesta activitat sense regular els 
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requisits específics de cada ofici o sector, els quals poden ser abordats de manera més 
eficient des d’altres normatives.  
 
Així, la normativa d’artesania alimentària de Catalunya, s’orienta com un instrument de 
foment d’aquesta activitat, i no pas com un règim de qualitat de productes artesanals 
alimentaris ni com un instrument d’intervenció d’aquesta activitat. Amb aquest text es 
deroguen les especificacions tècniques d’oficis d’artesania alimentària existents fins ara i 
s’elimina també la classificació d’empreses artesanes alimentàries segons que estiguin 
vinculades a la producció o vinculades a la venda, la qual cosa flexibilitza els canals de 
venda d’aquesta activitat i permet que els productes es puguin vendre directament al 
consumidor final i també per altres mitjans. 
 
A més, en la normativa vigent fins a la data, l’ús de les mencions «artesà alimentari», 
«producte artesanal» o similars, així com del distintiu d’artesania alimentària en productes 
i en establiments oberts al públic, estava restringit a les empreses inscrites en el Registre 
d’artesania alimentària de Catalunya. La jurisprudència recent sobre la regulació de 
l’artesania alimentària a Catalunya ha posat de manifest que aquesta limitació presenta 
algunes ambigüitats o “llacunes jurídiques”, particularment quan aquesta restricció s’aplica 
a oficis no inclosos en el repertori d’oficis d’artesania alimentària establert a la normativa 
vigent. Per això, en aquest nou text es proposa flexibilitzar l’ús dels termes «artesà» i similar 
i permetre’n l’ús sempre que es compleixi amb la definició d’artesania alimentària. Val a dir 
que s’ha actualitzat el repertori d’oficis d’artesania alimentària que completa aquesta 
definició, per tal que englobi tots els sectors d’activitats agroalimentàries susceptibles de 
treballar de forma artesanal. 
 
Pel que fa al contingut, aquest Decret crea un nou concepte: el d’empresa artesana 
alimentària acreditada per la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un reconeixement 
voluntari que poden sol·licitar les empreses artesanes i que comptarà amb un distintiu 
específic que les identificarà. L’objectiu és reconèixer i donar visibilitat a aquelles empreses 
artesanes alimentàries que han acreditat que compleixen amb tots els requisits normatius 
i que a més compleixen els requisits addicionals establerts i estiguin compromeses amb 
l’excel·lència. El distintiu està adreçat als oficis artesans alimentaris que tenen tradició a 
Catalunya i que compten amb empreses i persones artesanes que els exerceixen 
actualment, els quals queden recollits en el llistat d’oficis d’artesania alimentària de l’annex 
2 d’aquest text. La norma preveu poder-lo ampliar a altres oficis, si es considera oportú. A 
més, aquesta acreditació s’adreça a microempreses i petites empreses, atès que són la 
tipologia predominant d’empreses en aquest sector i atès que les pime són objecte de 
suport específic per part de l’Administració per potenciar la seva competitivitat. A aquests 
efectes, cal interpretar el concepte d’empresa en els termes definits en l’article 1 de l’Annex 
de la Recomanació de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definicions de 
microempreses, petites i mitjanes empreses. Aquest nou enfocament de l’acreditació de 
l’artesania alimentària està en línia amb la regulació de l’artesania (no alimentària) a 
Catalunya. Així, l’any 2014 es va actualitzar la normativa existent sobre artesania a 
Catalunya mitjançant el Decret 182/2014, de 30 de setembre, sobre l’activitat artesanal 
(l’àmbit d’aplicació del qual exclou explícitament l’artesania alimentària) i es va regular una 
definició general d’artesania i uns distintius voluntaris d’artesania que no són d’obtenció 
obligatòria per exercir una activitat artesanal i que per tant no suposen cap limitació per al 
lliure exercici d’aquesta activitat. Aquesta nova aproximació està també en línia amb la 
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Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior. 
 
El present Decret manté la distinció de diploma de Mestratge en artesania alimentària, i 
recull també el reconeixement del Premi al Jove Artesà Alimentari Innovador, creat l’any 
2003 per l’Ordre ARP/81/2003, de 21 de febrer. El text també actualitza la regulació del 
Registre d’Artesania Alimentària de Catalunya, i la composició i el funcionament de la 
Comissió d’Artesania Alimentària Catalana per tal d’impulsar la participació de les 
institucions i les associacions professionals del sector.  
 
Aquest Decret s’estructura en 6 capítols, i consta d’un preàmbul, 35 articles, una disposició 
transitòria, una disposició derogatòria, una disposició final i dos annexos. El capítol 1 conté 
les disposicions generals del Decret fent referència a l’objecte, l’àmbit d’aplicació, les 
finalitats, els conceptes d’artesania alimentària, empresa artesana alimentària i el repertori 
d’oficis d’artesania alimentària; el capítol 2, relatiu al Sistema d’acreditació de l’artesania 
alimentària, regula el carnet de persona artesana alimentària i el distintiu d’Artesania 
Alimentària; el capítol 3 regula el Diploma de Mestratge en artesania alimentària i crea el 
Premi a l’Artesania alimentària; el capítol 4 regula el Registre d’Artesania alimentària de 
Catalunya; el capítol 5 regula la Comissió d'Artesania alimentària catalana, i el capítol 6 fa 
referència al control.  
 
En l’elaboració del present Decret, s’ha acomplert amb els principis de bona regulació que 
inspiren l’elaboració de les disposicions reglamentaries, formulats a l'article 129 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, i també amb els principis recollits a l'article 62 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Ha quedat 
garantida la necessitat de la norma i l’interès general de la regulació, en tant que esdevé el 
marc normatiu necessari per  reconèixer i fomentar els valors econòmics, culturals i socials 
que l’artesania alimentària representa i contribuir al manteniment dels oficis i produccions 
artesanes. Aquesta regulació s’efectua mitjançant l’instrument normatiu que de forma clara, 
coherent, i de fàcil comprensió, s’ajusta a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat 
agroalimentària, garantint la seguretat jurídica a les seves previsions. La nova norma 
compleix amb el principi d’eficiència en tant que s’incorporen mesures per la simplificació i 
racionalització de l’activitat administrativa i s’ha possibilitat l’accés senzill, universal i 
actualitzat als documents que conformen l’expedient de la seva elaboració, garantint la 
participació activa dels destinataris en la elaboració de la norma, en compliment de les 
obligacions de transparència en la tramitació. 
 
Amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.  
 
A proposta de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, vist/d’acord amb 
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern, 
 
 
Decreto: 
 
Capítol 1 
Disposicions generals 
 
Article 1 
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Objecte 
L’objecte d’aquest Decret és: 
a) Definir  els conceptes d’artesania alimentària i d’empresa artesana alimentària.  
b) Regular el sistema d’acreditació de l’artesania alimentària per a les persones físiques i 
les empreses alimentàries. 
c) Regular el Diploma de Mestratge en artesania alimentària i el Premi a l’Artesania 
alimentària. 
d) Regular el Registre d’Artesania alimentària a Catalunya. 
e) Regular la composició, funcions i funcionament de la Comissió d’Artesania Alimentària 
Catalana. 
 
Article 2 
Àmbit d’aplicació 
Aquest Decret és d’aplicació a l’activitat artesanal alimentària que es desenvolupi dins 
l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
Article 3 
Finalitats 
Aquest Decret té com a finalitats: 
a) Fomentar i promoure les activitats relacionades amb el sector de l’artesania alimentària. 
b) Facilitar una informació correcta, veraç, adequada i suficient als consumidors per 
reconèixer les empreses artesanes alimentàries acreditades.  
c) Donar visibilitat al sistema d’acreditació de l’artesania alimentària. 
d) Reconèixer els artesans i les artesanes alimentàries que destaquin pels seus mèrits 
professionals en la matèria.  
e) Establir vies de comunicació i cooperació entre el sector i els òrgans competents de 
l’Administració en matèria d’artesania alimentària. 
 
Article 4 
Artesania alimentària i empresa artesana alimentària 
4.1 L’artesania alimentària consisteix en l’activitat d'elaboració i transformació de productes 
alimentaris que estan subjectes durant tot el procés productiu a unes condicions que 
garanteixen als consumidors un producte final individualitzat i amb característiques 
diferencials, obtingudes gràcies a petites produccions controlades sota la direcció d’una 
persona amb formació i experiència demostrable en aquesta activitat. 
4.2 L’empresa artesana alimentària és tota entitat, independentment de la seva forma 
jurídica, que exerceixi una activitat econòmica d’artesania alimentària descrita a l’apartat 
anterior i inclosa al repertori d’oficis d’artesania alimentària. 
4.3 Les activitats d’artesania alimentària han de complir els requisits d’higiene generals per 
als productes alimentaris (infraestructura i equipaments, procés, productes, informació al 
consumidor i autocontrols) i els específics per als productes d’origen animal establerts a la 
normativa d’aplicació, a més dels requisits específics que estableixi la normativa sectorial 
aplicable a cada producte quan correspongui. 
 
Article 5 
Repertori d’oficis d’artesania alimentària 
El repertori d’oficis d’artesania alimentària està integrat per aquells oficis esmentats a 
l’annex 2, així com qualsevol activitat d’elaboració de productes alimentaris, d’acord amb 
la definició continguda en el Reglament (CE) n. 178/2002 del Parlament Europeu i del 
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Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals 
de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen 
procediments relatius a la seguretat alimentària. 
 
Capítol 2 
Sistema d’acreditació de l’artesania alimentària 
 
Article 6 
Objecte del sistema d’acreditació de l’artesania alimentària 
6.1 El sistema d’acreditació de l’artesania alimentària té per objecte reconèixer i fomentar 
els valors econòmics, culturals i socials que aquesta activitat significa a Catalunya per a 
contribuir a la seva preservació i conservació.  
6.2 Aquest sistema d’acreditació s’aplica: 
a) A les persones físiques, mitjançant el carnet de persona artesana alimentària. 
b) A les empreses alimentàries, mitjançant el distintiu d’Artesania Alimentària. 
6.3 Poden optar al sistema d’acreditació d’artesania alimentària a Catalunya les persones 
físiques o jurídiques que exerceixin algun dels oficis previstos a l’annex 2. 
6.4 El llistat de l’annex 2 pot ser modificat o ampliat a qualsevol ofici relacionat amb 
l’elaboració de productes alimentaris mitjançant resolució de la persona titular de la direcció 
competent en matèria d’artesania alimentària, prèvia proposta d’una entitat representativa 
de l’ofici corresponent i amb l’informe favorable de la Comissió d’Artesania Alimentària 
Catalana. 
 
Secció 1 
Carnet de persona artesana alimentària 
 
Article 7 
Carnet de persona artesana alimentària 
És una acreditació expedida per la Generalitat de Catalunya, que pot sol·licitar qualsevol 
persona física, que desenvolupa el seu ofici seguint una elaboració artesana i reunint els 
requisits establerts en aquest Decret. 
Aquesta acreditació s’ha d’inscriure en el Registre d’Artesania Alimentària de Catalunya.  
 
Article 8 
Requisits per a l’obtenció del carnet de persona artesana alimentària 
8.1 El carnet de persona artesana alimentària pot ser sol·licitat per qualsevol persona física 
que realitzi una activitat d’artesania alimentària i que compleixi els requisits següents: 
a) Exercir una activitat d’artesania alimentària corresponent a un dels oficis del llistat d’oficis 
d’artesania alimentària que poden optar al sistema d’acreditació, recollit a l’annex 2 
d’aquest Decret. Aquesta serà l’activitat per a la qual se sol·licita el carnet. 
b) La persona sol·licitant, en cas que desenvolupi l’activitat per compte propi com a 
empresa unipersonal, o l’empresa on realitza l’activitat, en cas contrari, ha d’estar inscrites 
en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Tributària per a la 
realització de l’activitat indicada a l’apartat a). 
c) Tenir una experiència de com a mínim tres anys en l’exercici de l’activitat d’artesania 
alimentària corresponent a l’ofici per al qual se sol·licita el carnet.  
d) Haver obtingut un títol de formació professional, un certificat de professionalitat, o una 
qualificació professional o haver assolit una unitat de competència, establert/a al Catàleg 
de Qualificacions Professionals vigent o equivalent, que estigui directament relacionat/da 
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amb l'ofici d'artesania per al qual se sol·licita el carnet i que inclogui formació específica en 
seguretat alimentària.  
Si no es disposa d’aquesta formació, s’ha d’acreditar una formació en seguretat alimentària 
i en matèria dels processos de producció o dels productes relacionats amb l’ofici artesà 
que correspongui, de com a mínim 100 h (40 h de formació en seguretat alimentària i 60 h 
de formació en processos de producció o productes), ja sigui en un curs sencer o mitjançant 
el còmput total d’hores de formació en diferents tipus de cursos específics. Aquesta 
formació ha d’haver estat impartida en centres de titularitat dels gremis d’artesans, en 
centres de titularitat d’associacions empresarials o en centres reconeguts per les 
administracions educatives o laborals competents.  
La direcció general competent en matèria d’artesania alimentària pot demanar que 
aquestes acreditacions i titulacions siguin informades per la Comissió d’Artesania 
Alimentària Catalana, per determinar-ne l’adequació al carnet sol·licitat.  
8.2 El carnet de persona artesana alimentària és concedeix per a un únic ofici d’artesania 
alimentària. Una mateixa persona física pot demanar diferents carnets d’artesania 
alimentària per a cadascun dels oficis artesans que exerceixi i en compleixi els requisits. 
 
Article 9 
Procediment d’atorgament del carnet de persona artesana alimentària. 
9.1 La sol·licitud del carnet de persona artesana alimentària s’ha de presentar per mitjans 
telemàtics a través del portal únic per a les empreses (http://canalempresa.gencat.cat), al 
qual es podrà accedir també des de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat), i ha d’anar adreçada a la direcció general competent en matèria 
d’artesania alimentària. 
La sol·licitud s’ha d’ajustar al model d’imprès normalitzat.  
9.2 A la sol·licitud han de constar les dades d’identificació i de contacte de la persona 
artesana alimentària, de l’establiment alimentari on porta a terme l’activitat, i a més cal 
adjuntar documentació que acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 8.1 
d’aquest Decret i una memòria explicativa de l’activitat artesanal exercida, que pot anar 
acompanyada de suport audiovisual. 
9.3 L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) rep les sol·licituds presentades telemàticament 
i revisa que la documentació estigui completa. L’OGE també aporta a l’expedient la 
documentació necessària per valorar la sol·licitud i que la persona sol·licitant no hagi 
aportat en virtut de l’article 28 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, per tractar-se de documentació que està ja en poder de 
l’Administració. En el cas que les sol·licituds siguin incompletes, l’OGE ha de requerir la 
persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies esmeni les deficiències observades. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi donat compliment al requeriment, es 
considera que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.  
9.4 La direcció general competent en matèria d’artesania alimentària revisa les sol·licituds 
completes i verifica que es compleixin tots els requisits per obtenir aquest carnet. En el cas 
que les sol·licituds tinguin defectes esmenables, la direcció general competent en matèria 
d’artesania alimentària ha de notificar a les persones interessades el requeriment d’esmena 
d’aquesta documentació. Transcorreguts deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
notificació del requeriment, sense que la persona interessada aporti els documents, s’ha 
de considerar que desisteix de la seva petició i s’ha de declarar conclús el procediment 
amb la resolució d’arxivament corresponent de la persona titular de la direcció general 
competent en matèria d’artesania alimentària. 
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9.5 Un cop que s’hagi acreditat que es compleixen els requisits, la direcció general 
competent en matèria d’artesania alimentària atorga i lliura a la persona sol·licitant el carnet 
de persona artesana alimentària, en el termini màxim de 3 mesos des del dia de la 
presentació de la sol·licitud o de la presentació de la documentació requerida,  
transcorregut el qual sense que hagi recaigut resolució expressa la persona sol·licitant pot 
entendre estimada la seva sol·licitud.  
9.6 En el carnet de persona artesana alimentària consten les dades següents: 
a) Ofici d’artesania alimentària. 
b) Dades generals de l'inscrit: nom i cognoms, DNI o NIF. 
c) Número de registre una vegada inscrit en el Registre d’Artesania Alimentària de 
Catalunya. 
d) Data d’inscripció. 
 
Article 10 
Vigència i modificació de les dades del carnet de persona artesana alimentària. 
10.1 La validesa del carnet de persona artesana alimentària té caràcter indefinit, sempre 
que es compleixin les condicions que donen lloc a la seva obtenció i les obligacions exigides 
en aquest Decret. 
10.2 Cal comunicar qualsevol modificació de les dades aportades en la sol·licitud del carnet 
de persona artesana alimentària mitjançant la presentació d’una comunicació per mitjans 
telemàtics a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat), adreçada a la direcció general competent en matèria d’artesania 
alimentària, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de la data en què s’ha produït. 
 
Article 11 
Revocació del carnet de persona artesana alimentària. 
11.1 L’incompliment dels requisits establerts en l’article 8 d’aquest Decret o de l’obligació 
establerta en l’article 10.2 pot donar lloc a la revocació del carnet de persona artesana 
alimentària. 
11.2 La resolució de revocació la dictarà la persona titular de la direcció general competent 
en matèria d’artesania alimentària, prèvia tramitació d’un expedient administratiu, amb 
audiència de l’interessat. 
11.3 El termini màxim per dictar i notificar la resolució de revocació és de tres mesos des 
de l’inici del procediment. 
 
Secció 2 
Distintiu d’Artesania Alimentària 
 
Article 12 
Distintiu d’Artesania Alimentària  
12.1 El distintiu d’Artesania Alimentària és una acreditació expedida per la Generalitat de 
Catalunya, que pot sol·licitar qualsevol empresa que exerceixi una activitat d’artesania 
alimentària i que reuneixi els requisits establerts en aquest Decret. 
Aquesta acreditació s’ha d’inscriure en el Registre d’Artesania Alimentària de Catalunya.  
12.2 El distintiu d’Artesania Alimentària es representa amb el logotip que es descriu a 
l’annex 1 d’aquest Decret i es pot descarregar del web www.gencat.cat. 
 
Article 13 
Requisits per a l’obtenció del distintiu  
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13.1 El distintiu d’Artesania Alimentària el poden sol·licitar les empreses alimentàries que 
compleixin els requisits següents: 
a) La seva activitat principal ha de correspondre a algun dels oficis del llistat d’oficis 
d’artesania alimentària que poden optar al sistema d’acreditació, recollit a l’annex 2 
d’aquest Decret. 
b) Tots els seus processos d'elaboració, de tots els establiments d’elaboració, si l’empresa 
en té més d’un, han de complir els requisits de l’activitat artesanal alimentària d’acord amb 
l’article 4 d’aquest Decret; no obstant això, serà admissible un cert grau de mecanització 
en operacions parcials, amb tecnologies específiques per a les dites operacions i on la 
tecnologia dels processos sigui controlada directament per una persona artesana.  
c) La responsabilitat i la direcció del procés artesanal alimentari ha de recaure en una 
persona artesana alimentària, ja sigui la mateixa persona empresària individual o una 
persona que tingui una vinculació contractual laboral o mercantil amb l’empresa, que 
disposi del carnet de persona artesana corresponent i que prengui part directament i 
personalment en la definició i/o execució del treball.  
d) Tenir un volum de negoci anual inferior o igual a 3,5 milions d’euros, calculat d’acord 
amb la Recomanació de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de 
microempresa, petita i mitjana empresa.  
e) Ser empresa autònoma, d’acord amb l’article 3 de l’annex de la Recomanació de la 
Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempresa, petita i mitjana 
empresa. 
f) Estar inscrita en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Tributària 
per a l’activitat per a la qual es demana el distintiu. 
g) Els seus establiments d’elaboració de productes alimentaris (obradors) han d’estar 
inscrits en el registre sanitari que correspongui en funció de l’activitat (en el registre sanitari 
d’àmbit municipal o al registre sanitari adscrit al departament competent en matèria de Salut 
de la Generalitat de Catalunya) o bé haver sol·licitat la corresponent inscripció, en cas 
d’activitats que no requereixin autorització prèvia per inscriure’s en aquest registre. En 
aquest cas, l’atorgament del distintiu serà provisional fins que l’empresa aporti el número 
d’inscripció al registre sanitari. 
h) Complir amb la normativa tècnica sectorial en matèria d’artesania alimentària que 
correspongui. 
i) No haver estat sancionat per resolució ferma en matèria de seguretat alimentària ni 
qualitat agroalimentària en els darrers 3 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud. 
j) Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i les seves 
obligacions de reintegrament de subvencions, si s’escau, així com no tenir cap mena de 
deute amb la Generalitat de Catalunya. 
13.2 A efectes d’aquest distintiu, es considera empresa tota entitat, independentment de la 
seva forma jurídica, que exerceixi una activitat econòmica, incloent-hi les persones que 
treballen per compte propi, les empreses familiars, les associacions, les societats o 
qualsevol altre entitat. 
 
Article 14 
Drets de les empreses artesanes alimentàries acreditades amb el distintiu 
Les empreses artesanes alimentàries acreditades tenen dret a: 
a) Utilitzar el distintiu d'Artesania Alimentària.  
b) Poder emparar-se a qualsevol benefici que derivi dels plans de foment i promoció de 
l’artesania alimentària que la Generalitat de Catalunya aprovi o realitzi. 
 



 9 

Article 15 
Obligacions de les empreses artesanes acreditades amb el distintiu 
Les empreses artesanes alimentàries acreditades han de: 
a) Facilitar a l’òrgan de control de l’autoritat competent l’accés a les instal·lacions, l’examen 
del procés productiu i de la documentació justificativa i la realització de qualsevol control 
que sigui necessari per a la correcta realització de la inspecció. 
b) Comunicar qualsevol modificació en les dades de l’empresa que consten en el Registre 
d’Artesania Alimentària de Catalunya.  
c) Facilitar la informació relativa a la seva activitat d’artesania alimentària que es demani 
des de la direcció general competent en la matèria. 
d) Complir les normes d’ús del distintiu d’Artesania Alimentària, establertes a l’article 20 
d’aquest Decret. 
 
Article 16 
Procediment d’obtenció del distintiu  
16.1 El distintiu d’Artesania Alimentària s’obté mitjançant la presentació d’una sol·licitud 
adreçada a la direcció general competent en matèria d’artesania alimentària, a través del 
portal únic per a les empreses (http://canalempresa.gencat.cat), al qual es podrà accedir 
també des de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat.). 
La sol·licitud s’ha d’ajustar al model d’imprès normalitzat.  
16.2 En aquesta sol·licitud ha de constar el següent: 
a) El nom o raó social de l’empresa alimentària, el seu número d’identificació fiscal 
(NIF/NIE), el seu nom comercial, si s’escau, l’adreça social i les dades de contacte (adreça 
postal, adreça electrònica, telèfon, xarxes socials). 
b) El nom i cognoms, número d’identificació fiscal (NIF/NIE); adreça postal i electrònica i 
telèfon del seu representant legal. 
c) La identificació de la persona artesana alimentària del seu àmbit que dirigeix el procés 
productiu. 
d) El nombre de treballadors i el volum de negoci anual de l’empresa. 
e) Una relació dels establiments d’elaboració de productes alimentaris (obradors) de 
l’empresa, i per a cadascun d’ells: 
- la seva adreça i les dades de contacte; 
- el número identificatiu de la inscripció de l’establiment en el registre sanitari corresponent 
d’acord amb la normativa d’aplicació.  
f) Una memòria explicativa amb la descripció dels processos productius artesanals i la 
relació dels productes elaborats per l’empresa (en cas que l’empresa tingui més d’un 
establiment d’elaboració, cal detallar aquesta informació per establiment), el volum de 
producció, l’explicació dels seus canals de venda i la relació dels seus establiments de 
venda propis. La memòria pot anar acompanyada de suport audiovisual. 
g) Una declaració conformement l’empresa és una empresa autònoma, d’acord amb la 
Recomanació de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definicions de 
microempreses, petites i mitjanes empreses. 
16.3 L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) rep les sol·licituds presentades telemàticament 
i revisa que la documentació estigui completa. L'OGE també aporta a l'expedient la 
documentació necessària per valorar la sol·licitud i que la persona sol·licitant no hagi 
aportat en virtut de l’article 28 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, per tractar-se de documentació que ja està en poder de 
l’Administració. En el cas que les sol·licituds siguin incompletes, l'OGE ha de requerir la 
persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies esmeni les deficiències observades. 
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Transcorregut aquest termini sense que s'hagi donat compliment al requeriment, es 
considera que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.  
16.4 La direcció general competent en matèria d'artesania alimentària revisa les sol·licituds 
completes i verifica que es compleixin tots els requisits per obtenir aquest distintiu. En el 
cas que les sol·licituds tinguin defectes esmenables, la direcció general competent en 
matèria d’artesania alimentària ha de notificar a les persones interessades el requeriment 
d’esmena d’aquesta documentació. Transcorreguts deu dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació del requeriment, sense que la persona interessada aporti els 
documents, s’ha de considerar que desisteix de la seva petició i s’ha de declarar conclús 
el procediment amb la resolució d’arxivament corresponent de la persona titular de la 
direcció general competent en matèria d’artesania alimentària. 
 
Article 17 
Resolució d’atorgament del distintiu  
17.1 El distintiu d’Artesania Alimentària l’atorga la persona titular de la direcció general 
competent en matèria d’artesania alimentària mitjançant una resolució, un cop que s’hagi 
acreditat que es compleixen tots els requisits. 
17.2 La denegació del distintiu ha de ser sempre motivada, i pot ser objecte de recurs 
d’alçada davant la persona titular del departament competent en matèria d’artesania 
alimentària. 
17.3 La resolució d’atorgament o denegació del distintiu s’ha de dictar i notificar en un 
termini màxim de tres mesos des de la seva sol·licitud o de la presentació de la 
documentació requerida, transcorregut el qual sense que hagi recaigut resolució expressa, 
la persona sol·licitant pot entendre estimada la seva sol·licitud. 
17.4 En la resolució d’atorgament del distintiu s’ha de fer constar: 
a) El nom o raó social de l’empresa alimentaria i el seu número d’identificació fiscal 
(NIF/NIE). 
b) El número de registre de l’empresa una vegada inscrit en el Registre d’Artesania 
Alimentària de Catalunya. 
c) L’activitat d’artesania alimentària de l’empresa, segons el llistat recollit en l’annex 2 
d’aquest Decret. 
d) La identificació de la persona artesana alimentària responsable del procés artesanal 
alimentari de l’empresa artesana alimentària acreditada. 
e) La data de l’acreditació. 
 
Article 18 
Vigència del distintiu 
18.1 El distintiu d’Artesania Alimentària té vigència indefinida, sempre que es compleixin 
les condicions que donen lloc a la seva obtenció i les obligacions exigides en aquest Decret. 
18.2 Cal comunicar qualsevol modificació en alguna de les dades de l’empresa artesana 
alimentària que consten en el Registre d’Artesania Alimentària de Catalunya, així com la 
informació relatives al seu procés productiu presentada en la sol·licitud, mitjançant una 
sol·licitud a través del portal únic per a les empreses (http://canalempresa.gencat.cat), al 
qual es podrà accedir també des de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat.), adreçat a la direcció general competent en matèria d’artesania 
alimentària, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de la data en què s’ha produït. 
18.3 Un cop rebuda aquesta sol·licitud, la persona titular de la direcció general competent 
en matèria d’artesania alimentària, modifica, si s’escau, les dades corresponents al 
Registre d’Artesania Alimentària de Catalunya, i lliura, en el termini màxim de 3 mesos, a 
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la persona interessada, una nova acreditació en la qual queda reflectida la modificació 
efectuada.  
 
Article 19 
Revocació del distintiu 
19.1 El distintiu d’Artesania Alimentària es pot revocar  per les causes següents:   
a) Per renúncia de les empreses acreditades. 
b) Per incomplir les obligacions especificades en l’article 15 d’aquest Decret. 
c) Quan existeixi una utilització indeguda del distintiu corresponent. 
d) Quan existeixin inexactituds, falsedats o omissions de les dades compreses en l’article 
16.2 d’aquest Decret. 
e) Quan es comprovi que s’incompleix qualsevol dels requisits exigibles per a l’obtenció del 
distintiu, sens perjudici del que s’estableix a l’apartat f).  
f) Quan se superi el volum de negoci especificat a l’article 13.1.d) durant 2 anys 
consecutius. 
g) En cas de defunció del titular de l’activitat (per a empreses portades a terme per 
empresaris individuals) o de dissolució de la societat o entitat titular de l’activitat (per a la 
resta). 
19.2 Si es donen les causes del punt anterior, excepte en el cas de la renúncia, la direcció 
general competent en matèria d’artesania alimentària ha d’iniciar un procediment 
administratiu de revocació, amb nomenament d’instructor, i notificar-ho a l’interessat.  
19.3 El procediment administratiu de revocació s’ha d’iniciar de seguida que es detecti el 
possible incompliment i té una durada màxima de tres mesos. S’inicia mitjançant la 
notificació a les empreses acreditades interessades, que disposen del termini d’un mes per 
a esmenar l’incompliment o la utilització indeguda de l’acreditació i del distintiu 
corresponent, sens perjudici del dret de presentar al·legacions en el termini de deu dies a 
comptar de la notificació. 
19.4 L’instructor ha de formular proposta de resolució, un cop transcorregut el termini a què 
es refereix l’apartat anterior, independentment que s’hagin presentat al·legacions o no.  
19.5 La direcció general competent en matèria d’artesania alimentària, en vista de la 
documentació continguda en l’expedient administratiu, ha de dictar resolució del 
procediment administratiu que ha de determinar: 
a) L’arxivament de l’expedient, si de la tramitació del procediment de revocació en resulta 
que les empreses acreditades compleixen i fan un ús adequat de l’acreditació i del distintiu. 
b) Deixar sense efectes l’acreditació de l’artesania alimentària, i posar fi a qualsevol forma 
d’ús d’aquesta acreditació i del distintiu corresponent, si en el termini d’un mes no s’han 
esmenat l’incompliment o la utilització indeguda de l’acreditació i del distintiu. 
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del 
departament competent en matèria d’artesania alimentària. 
19.6 Aquelles empreses que han deixat de ser beneficiàries del distintiu d’Artesania 
Alimentària per incórrer en alguna de les causes establertes a l’apartat 1 d’aquest article, 
excepte en el cas de la renúncia, no poden tornar a ser-ne beneficiàries fins al cap de 3 
anys, a comptar des de la data en la qual adquireixi fermesa la corresponent resolució. 
 
Article 20 
Utilització del distintiu  
20.1 Una vegada obtinguda la resolució d’atorgament del distintiu d’Artesania Alimentària, 
l’empresa pot exhibir de forma voluntària aquest distintiu als seus establiments, als 
documents de tràfic comercial i a les seves accions de promoció i publicitat. 
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20.2 El distintiu de l’empresa artesana alimentària s’ha d’utilitzar de la forma següent: 
a) El distintiu ha de reproduir amb exactitud el logotip establert, amb els colors i tipus de 
lletra indicats. 
b) El distintiu pot anar associat al nom de l’empresa artesana i al seu número d’inscripció 
en el Registre d’Artesania Alimentària de Catalunya. El distintiu es pot associar també 
opcionalment al nom de la persona artesana alimentària responsable del procés productiu 
de l’empresa.  
 
Capítol 3 
Diploma de Mestratge en artesania alimentària i Premi a l’Artesania alimentària 
 
Article 21 
Requisits per a l’obtenció del diploma de Mestratge en artesania alimentària  
21.1 El diploma de Mestratge en artesania alimentària és un guardó que s’atorga a les 
persones que acrediten uns determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de 
l'artesania alimentària en algun dels oficis inclosos en el llistat establert a l'annex 2 d'aquest 
Decret, que han exercit com a persones artesanes durant un període mínim de quinze anys, 
que disposin del carnet de persona artesana alimentària i que estiguin inscrites en el 
Registre d’Artesania Alimentària de Catalunya. 
21.2 La distinció d’una persona artesana alimentària amb el diploma de Mestratge en 
artesania alimentària significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual la 
persona artesana exerceix el seu ofici, per la qual cosa només podrà ser atorgada a les 
persones a les qual se'ls pugui acreditar una llarga trajectòria professional reconeguda, 
domini tècnic del seu ofici, experiència i mèrits de caràcter extraordinari en la pràctica de 
l'ofici.  
 
Article 22 
Procediment d’atorgament del diploma de Mestratge en artesania alimentària 
22.1 El diploma de Mestratge en artesania alimentària és atorgat per la persona titular del 
departament competent en matèria d’artesania alimentària a persones artesanes, 
proposats per les entitats de representació i de defensa dels interessos professionals de 
les persones artesanes alimentàries o per les pròpies persones interessades. 
22.2 Les sol·licituds es presentaran durant el primer trimestre de cada any, per mitjans 
telemàtics a través del portal únic per a les empreses (http://canalempresa.gencat.cat), al 
qual també es pot accedir des de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat.), adreçades a la direcció general competent en matèria d’artesania 
alimentària. La sol·licitud s’ha d’ajustar al model d’imprès normalitzat. 
22.3 En aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació que permeti verificar el 
compliment dels requisits establerts a l’article 21.  
22.4 L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) rep les sol·licituds presentades telemàticament 
i revisa que la documentació estigui completa. L'OGE també aporta a l'expedient la 
documentació necessària per valorar la sol·licitud i que la persona sol·licitant no hagi 
aportat en virtut de l’article 28 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, per tractar-se de documentació que ja està en poder de 
l’Administració. En el cas que les sol·licituds siguin incompletes, l'OGE ha de requerir la 
persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies esmeni les deficiències observades. 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi donat compliment al requeriment, es 
considera que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.  
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22.5 La direcció general competent en matèria d'artesania alimentària revisa les sol·licituds 
completes i verifica que es compleixin tots els requisits per obtenir aquest diploma. En el 
cas que les sol·licituds tinguin defectes esmenables, la direcció general competent en 
matèria d’artesania alimentària ha de notificar a les persones interessades el requeriment 
d’esmena d’aquesta documentació. Transcorreguts deu dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació del requeriment, sense que la persona interessada aporti els 
documents, s’ha de considerar que desisteix de la seva petició i s’ha de declarar conclús 
el procediment amb la resolució d’arxivament corresponent de la persona titular de la 
direcció general competent en matèria d’artesania alimentària. 
22.6 L'atorgament del diploma requerirà informe previ de la Comissió d'Artesania 
Alimentària Catalana, d'acord amb l'article 30 de la Llei 14/2003. 
22.7 Un cop aprovats els noms dels mestres artesans aquests s’han de publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) mitjançant resolució de la persona titular del 
departament competent en matèria d’artesania alimentària. El termini màxim per dictar i 
notificar la resolució és de sis mesos des de l’inici del procediment, transcorregut el qual 
sense que hagi recaigut resolució expressa, la persona sol·licitant pot entendre estimada 
la seva sol·licitud. 
22.8 Un cop que s’hagi publicat al DOGC, la direcció general competent en matèria 
d’artesania alimentària, d’ofici, ha d’inscriure la persona reconeguda amb el mestratge en 
el Registre d’Artesania Alimentària de Catalunya. 
 
Article 23 
Vigència del diploma de Mestratge en artesania alimentària 
23.1 La validesa del diploma de Mestratge en artesania alimentària té caràcter indefinit.  
23.2 L’incompliment dels requisits establerts en l’article 21 d’aquest Decret pot donar lloc, 
amb la prèvia incoació de l’expedient administratiu corresponent, a la revocació, per part 
del departament competent en matèria d’artesania alimentària, de l’atorgament del Diploma 
de Mestratge en artesania alimentària, sens perjudici de les infraccions que puguin ser 
imputades. 
 
Article 24 
Premi a l’Artesania alimentària 
24.1 Es crea el Premi a l’Artesania alimentària amb l’objectiu de guardonar l’esforç dels 
artesans alimentaris en la recuperació, la innovació i la millora dels productes artesans, i 
fomentar les actuacions següents:  
a) La incorporació de talent jove en el sector de l’artesania alimentària. 
b) La recerca i el desenvolupament de nous productes artesans alimentaris i la recuperació 
de productes artesans alimentaris tradicionals de Catalunya. 
c) La incorporació de noves tècniques o nous processos en l’elaboració de productes 
artesans alimentaris. 
d) La incorporació de valors socials i de sostenibilitat en els productes artesans alimentaris. 
e) La difusió dels productes artesans alimentaris. 
f) El consum dels productes artesans alimentaris. 
24.2 Poden optar a aquest premi les persones físiques, les empreses i les entitats que 
duguin a terme actuacions esmentades a l’apartat anterior. 
24.3 La concessió del premi es fa mitjançant una convocatòria pública anual per ordre de 
la persona titular del departament competent en matèria de qualitat agroalimentària, que 
ha d’establir el procediment d’atorgament, i concretar les modalitats i el contingut dels 
requisits de concessió. 
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Capítol 4 
Registre d’Artesania Alimentària de Catalunya 
 
Article 25 
Registre d'Artesania Alimentària 
El Registre d'Artesania Alimentària té com a finalitat conèixer a través de la seva inscripció 
els diferents reconeixements d’artesania alimentària: les persones artesanes alimentàries 
que disposen del carnet, les persones artesanes alimentàries a les quals s’ha atorgat el 
diploma de Mestratge en artesania alimentària, les persones guardonades amb el Premi a 
l’Artesania alimentària, i les empreses artesanes alimentàries acreditades amb el distintiu 
d’Artesania alimentària. 
 
Article 26 
Estructura 
El Registre d'Artesania Alimentària s’estructura en quatre seccions: 
a) Secció primera: carnet de Persona artesana alimentària. 
b) Secció segona: diploma de Mestratge en artesania alimentària. 
c) Secció tercera: premi a l’Artesania alimentària. 
d) Secció quarta: distintiu d’Empresa artesana alimentària. 
 
Article 27 
Accés al Registre i gestió 
27.1 L'accés a aquestes dades es regeix per la normativa vigent en matèria de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i en matèria de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 
27.2 El Registre d'Artesania Alimentària s'adscriu a la direcció general competent en 
matèria d’artesania alimentària. Correspon al servei competent en matèria d’artesania 
alimentària la gestió i el manteniment del Registre. 
 
Article 28 
Inscripció 
La inscripció en el Registre la practicarà d'ofici la direcció general competent en matèria 
d’artesania alimentària. 
a) En el supòsit del carnet de persona artesana alimentària, quan s'hagi emès el 
corresponent carnet. 
b) En el supòsit del diploma de mestratge en artesania alimentària, quan s'hagi publicat al 
DOGC la resolució d'atorgament del diploma. 
c) En el supòsit del premi a l’Artesania alimentària, quan s’hagi publicat al DOGC la 
resolució d’atorgament del premi. 
d) En el supòsit de l’acreditació de les empreses artesanes alimentàries, quan s’hagi dictat 
la resolució d’acreditació corresponent. 
 
Article 29 
Dades del Registre  
29.1 Les dades a inscriure en relació al carnet de persona artesana alimentària, el Premi a 
l’Artesania alimentària o el diploma de Mestratge en artesania alimentària són les següents:  
a) Secció del Registre. 
b) Número de registre, dins de cada secció. 



 15 

c) Ofici d’artesania alimentària. 
d) Dades generals de l’inscrit: nom i cognoms, DNI o NIF, domicili social i dades de contacte 
(e-correu, telèfon, pàgina web, xarxes socials). 
e) Data vigent del reconeixement. 
f) Les modificacions introduïdes i la data en que s’han introduït, si s’escau. 
g) Data de la renúncia. 
h) Data de la revocació, si s’escau. 
i) En el cas del premi, si és premi o accèssit i la categoria de premi, si s’escau. 
29.2 Les dades a inscriure relatives a les empreses artesanes que han obtingut el distintiu 
d’Artesania alimentària són les següents: 
a) El nom o raó social; número d’identificació fiscal (NIF/NIE); nom comercial (si s’escau); 
adreça social; adreça postal i electrònica i altres dades de contacte (telèfon, pàgina web, 
xarxes socials) de l’empresa. 
b) El nom i cognoms, número d’identificació fiscal (NIF/NIE), adreça electrònica i telèfon 
del seu representant legal. 
c) L’adreça del/s establiment/s d’elaboració de productes alimentaris. 
d) La identificació de la persona artesana alimentària responsable del procés artesanal 
alimentari de l’empresa artesana alimentària acreditada (nom i cognoms i número de carnet 
de persona artesana alimentària). 
e) La data d’acreditació. 
f) Les modificacions introduïdes i la data en la qual s’han introduït. 
g) La data de la renúncia a l’acreditació per gaudir de l’adhesió com a empresa artesana 
alimentària, presentada pels interessats. 
h) La data de la revocació de l’acreditació per ser empresa artesana alimentària, si s’escau. 
 
Capítol 5 
Comissió d’Artesania Alimentària Catalana  
 
Article 30 
Finalitats 
La Comissió d’Artesania Alimentària Catalana és un òrgan col·legiat de participació que  té 
com a finalitats principals l'estudi, les propostes i el foment en tot allò relacionat amb 
l'artesania alimentària a Catalunya, adscrita al Departament competent en matèria 
d’artesania alimentària. 
 
Article 31 
Composició 
31.1 La Comissió d’Artesania Alimentària Catalana està integrada per: 
a) La Presidència, que correspon a la persona titular de la direcció general competent en 
matèria d’artesania alimentària. 
b) Les vocalies, que corresponen a les persones següents: 

1r) Dues en representació del departament competent en matèria d’artesania 
alimentària.  

2n) Una en representació de l'Agència Catalana del Consum. 
3r) Una en representació del departament competent en la matèria de salut. 
4t) Una en representació del departament competent en matèria d’ensenyament. 
5è) Quatre en representació de les entitats més representatives de l’artesania 

alimentària a Catalunya. 
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6è) Una en representació del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme,  
corresponent a un ofici d’artesania alimentària diferent dels que ja estiguin 
representats segons els apartats 5è i 7è. 

7è) Una en representació del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació de Catalunya corresponent a un ofici d’artesania alimentària 
diferent dels que ja estiguin representats segons els apartats 5è i 6è. 

8è) Una en representació del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya. 
9è) Una en representació del Centre d’Artesania Catalunya. 

c) La secretaria, amb veu i sense vot, que correspon a una persona funcionaria que presti 
serveis a la direcció general competent en matèria d’artesania alimentària. L’exercici de les 
funcions de Secretaria no comporta la creació ni l’ocupació de cap lloc de treball específic 
a aquests efectes. 
31.2 S’ha de vetllar per mantenir una presència equilibrada d’homes i dones en la 
composició de la Comissió d’Artesania Alimentària Catalana. 
31.3 La direcció general competent en matèria d’artesania alimentària presta el suport 
tècnic i material necessari per al desenvolupament de les actuacions de la Comissió. 
 
Article 32 
Funcions 
La Comissió d’Artesania Alimentària Catalana té les funcions que estableix l’article 32.2 de 
la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat de agroalimentària. 
 
Article 33 
Funcionament 
33.1 La Comissió d'Artesania Alimentaria Catalana s'ha de reunir en sessió ordinària amb 
caràcter semestral i en sessió extraordinària tantes vegades com convingui. Les reunions 
les convoca el/la president/a, que en fixa l'ordre del dia, la qual s'ha de comunicar als 
components amb una anticipació mínima de set dies per a les sessions ordinàries o de 48 
hores en el supòsit de sessions extraordinàries. 
33.2 En allò que no preveu aquest capítol per al funcionament de la Comissió d’Artesania 
Alimentària Catalana, és d’aplicació supletòria la normativa general reguladora dels òrgans 
col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 34 
Nomenament 
Els vocals representants dels diferents departaments, organismes o entitats de la 
Generalitat de Catalunya han de ser designats pels seus titulars respectius. En el supòsit 
d'entitats de dret públic o organismes administratius han de ser designats pel seu titular. 
Els vocals representants d'entitats empresarials sectorials i organitzacions de consumidors 
han de ser designats per aquestes. 
Per resolució de la persona titular del departament competent en matèria d’artesania 
alimentària es nomenaran els membres de la Comissió. 
 
 
Capítol 6 
Control  
 
Article 35 
Control  
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Correspon al  departament competent en matèria de qualitat agroalimentària la verificació 
del compliment dels requisits previstos  en aquest Decret mitjançant les actuacions de 
control  oficial de la qualitat alimentària.   
 
Disposició transitòria 
Reconeixements atorgats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret 
 
1. Els carnets d’artesans/anes alimentaris/àries i els diplomes de Mestratge en artesania 
alimentària atorgats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret mantindran la 
inscripció automàticament en el Registre d’Artesania Alimentària. 
 
2. Les empreses artesanes alimentàries reconegudes amb anterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquest Decret que compleixin els requisits establerts a l’article 13 d’aquest Decret han de 
presentar en el termini de 6 mesos des de la publicació d’aquest Decret, una declaració 
responsable sobre el compliment dels esmentats requisits. Una vegada presentada 
aquesta declaració, la direcció general competent en matèria d’artesania alimentària manté 
la seva inscripció en el Registre d’Artesania Alimentària i expedeix l’acreditació 
corresponent, i les empreses poden utilitzar el distintiu que ho identifica. La direcció general 
competent en matèria d’artesania alimentària ha de iniciar la revocació de l’acreditació 
d’empresa artesana alimentària a aquelles empreses que no presentin aquesta declaració 
o que no compleixin els criteris esmentats. 
 
3. Els mestres artesans/anes alimentaris/àries que van obtenir el diploma de mestratge 
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest decret poden exercir com a persones 
responsables d’un procés artesanal alimentari, a efectes del compliment del requisit 
esmentat en l’article 13.1 d) per a l’obtenció del distintiu d’Artesania Alimentària. 
 
4. Els reconeixements del premis al Jove Artesà Alimentari Innovador atorgats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest decret es mantindran inscrits en el Registre 
d’Artesania Alimentària. 
 
5. Mentre que no s’aprovin les bases reguladores dels Premis a l’Artesania Alimentària, es 
manté el Premi al Jove Artesà Alimentari Innovador i les seves bases reguladores 
establertes en l’Ordre ARP/82/2017, de 4 de maig. 
 
Disposició derogatòria 
Es deroguen: 
 
a) El títol 5 i l’annex 2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 
14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. 
b) L’Ordre ARP/81/2003, de 21 de febrer, per la qual es crea el Premi al millor jove artesà 
alimentari innovador i es convoca el corresponent a l’any 2003. 
c) La Resolució de 16 de desembre de 1988, per la qual es regulen les condicions per tal 
d'obtenir la Carta d'Artesà Alimentari per a l'ofici de torrefactor de cafè. 
d) La Resolució de 16 de desembre de 1988, per la qual es regulen les condicions per tal 
d'obtenir la Carta d'Artesà Alimentari per als oficis de cansaladers, pastissers i forners. 
e) La Resolució d'1 de juny de 1989, per la qual s'estableixen les condicions necessàries 
per a la producció de formatges artesans i es regulen els requisits per tal d'obtenir la Carta 
d'Artesà Formatger. 
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f) L’Ordre de 3 de desembre de 1996, per la qual s'estableixen les condicions necessàries 
per a la producció de melmelades i conserves artesanes de fruites i es regulen els requisits 
per tal d'obtenir la carta d'artesà melmelader i/o elaborador de conserves de fruites. 
g) L’Ordre de 8 d'abril de 1997, per la qual es complementa l'Ordre de 3 de desembre de 
1996, que estableix les condicions necessàries per a la producció de melmelades i 
conserves artesanes de fruites i regula els requisits per obtenir la carta d'artesà melmelader 
i/o elaborador de conserves de fruites. 
 
Disposició final  
Entrada en vigor 
Aquest Decret entra en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Barcelona, 
 
 
 
Joaquim Torra i Pla 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
Teresa Jordà i Roura 
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 
 
Annex 1 
Logotip del distintiu d’Artesania Alimentària 
 
Distintiu amb identificació bàsica. 
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Annex 2 
Llistat d’oficis del repertori d’oficis d’artesania alimentària que poden optar al sistema 
d’acreditació d’artesania alimentària a Catalunya 
 
Bacallaneria 
Carnisseria-xarcuteria i cansaladeria 
Elaboració de cervesa 
Elaboració de formatges i altres productes lactis 
Elaboració de licors 
Elaboració de melmelades, conserves de fruites i conserves vegetals 
Fleca 
Pastisseria (inclosa l’elaboració de torró i de xocolates) 
Xurreria 
 


