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Codi fitxa 

19.5 

Sector Activitat 

FARINES I DERIVATS 
(CEREALS I FARINES) 

ESTABLIMENT MINORISTA DE VENDA I/O 
ELABORACIÓ DE PASTES ALIMENTÀRIES 

Denominació comercial/ activitat assimilable 

Establiment de venda de pastes alimentàries 

Definició de l’activitat 

Establiment on es realitza l’activitat de venda i/o elaboració de pastes alimentàries (pasta 
fresca o cuita) 

Normativa sanitària horitzontal 

 Reial Decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions 
d´aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d´higiene, de la producció i la 
comercialització dels productes alimentaris (BOE núm. 126, del 27/05/2006). 

 Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d´abril de 2004, 
relatiu a la higiene dels productes alimentaris (DOUE L núm. 139, del 30/04/2004). 

 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s´estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l´aigua de consum humà (BOE núm. 45, del 21/02/2003). 

Normativa sanitària específica 

 Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s´estableixen les normes d´higiene 
per l´elaboració, distribució i comerç de menjars preparats (BOE núm.11, del 12/01/2001). 

 Reial Decret 1254/1991, de 2 d’agost, pel qual es dicten les normes per a la preparació i 
conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres productes de consum immediat en 
els que figuri l’ou com a ingredient (BOE núm. 185 de 03/08/1991). 

Condicions tecnicosanitàries 

Veure fitxa 04.0 Condicions tecnicosanitàries generals. Establiment venda minorista. 

Veure fitxa 16.5 Restauració i menjars preparats. Elaboració i venda de menjars preparats en el 
mateix local. 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-9300
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81035
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-3596
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-809
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-19830
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Número de registre municipal: Codi sector (PNPC) i codi activitat  

Descripció: Venda i/o elaboració minorista exclusiva de pastes alimentàries (pasta fresca 
o cuita) 

Sector PNPC: Farines i derivats (cereals i farines) 

Activitat: Minoristes de pastas alimentàries 

Codis PNCP i Activitat: 06 08 

 

 

 


