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Sector Activitat Codi fitxa 

18.0 
OUS I OVOPRODUCTES VENDA D’OUS I OVOPRODUCTES 

Denominació comercial/ activitat assimilable 

Ouateria, oueria 

Definició de l’activitat 

Establiment on venen ous i productes derivats dels ous, ovoproductes (sec, concentrat, 
pasteuritzat, esterilitzat, congelat, ultracongelat...)  

Venda ambulant, parades de mercats sedentaris. 

Normativa sanitària horitzontal 

 Reial decret 640/2006. 

 Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell.  

 Reial decret 140/2003. 

Normativa sanitària específica 

 Reglament (CE) núm. 589/2008 de la Comissió, de 23 de juny de 2008, pel qual 
s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CEE) núm. 1234/2007 del Consell, 
de 19 de juny de 2006, en el referent a les normes de comercialització d’ous (DOCE L163, 
24/06/2008). 

o I les seves afectacions 

 Reial decret 226/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la 
normativa comunitària de comercialització d’ous (BOE núm. 56 de 05/03/2008).  

o I les seves afectacions 

 Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea 
l’organització comú de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per 
determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM) (DOCE L 299, 
16/11/2007). 

o I les seves afectacions 

 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 
destinats al consum humà (DOCE L 139, 30/04/2004). 

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
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2008-81133
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4208
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-82055
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81036
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o I les seves afectacions 

 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). 

 Ordre del 9 de febrer de 1987, sobre normes específiques per a la preparació i la 
conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres aliments amb ovoproductes 
(DOGC núm. 804 de 16/02/1987). 

Condicions tecnicosanitàries 

 Els ous han de procedir d’una empresa inscrita al Registre Sanitari (RGS) si procedeix 
(veure document “Criteris registrals per a establiments minoristes d’alimentació de 
Catalunya v.2”,  aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya el 20 de febrer de 2012. Modificació aprovada el 20/09/2012).. 

 Els centre d’embalatge classificaran i embalaran els ous i etiquetaran els seus envasos, i 
hauran d’estar inscrits al Registre General Sanitari (RGS). 

 Els ous es classifiquen per qualitat i pes:  

o Categoria A: presenten les característiques qualitatives establertes a l’article 2 del 
Reglament (CE) 589/2008 

 Els ous de la categoria A es classifiquen per pes: XL, L, M, S. 

o Categoria B: els que no reuneixen els característiques de qualitat de la categoria A. 

 Els ous que s’hagin de lliurar a un altre estat membre, es marcaran amb el codi del 
productor abans de sortir de l’establiment de producció. 

Altres consideracions  

La data de durada mínima no podrà sobrepassar els 28 dies després de la posta. 

 Marcatge dels estoigs de qualitat A: codi del centre d’embalatge (núm. RGS), categoria A - 
combinada o no amb la paraula “frescos” -, categoria de pes, la data de durada mínima, si 
són rentats “ous rentats”, indicació que recomani als consumidors que conservin els ous a la 
nevera, el sistema de cria de les gallines ponedores.  

 Els estoigs de qualitat A podran marcar-se amb les indicacions addicionals de qualitat 
“extra” o “extra frescos” fins el novè dia després de la posta. 

 Quan els ous es venguin a doll s’haurà de facilitar la informació següent: categoria de 
qualitat, categoria de pes, indicació del sistema de cria de les gallines ponedores (ous de 
gallines de camp, criades al terra, en gàbia o ecològics), una explicació del significat del codi 
del productor i la data de durada mínima. 

 Els ous venuts pel productor directament al consumidor final en un mercat públic local en la 
regió de producció o en la venda a domicili en la regió del productor, no estan subjectes als 
requisits de marcatge de pes i qualitat, sempre i quan el lloc de producció no superi les 50 
gallines ponedores i en el punt de venda s’indiquin, de forma clarament visible, el nom o la 
raó social i l’adreça del productor. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-19830
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=30358&versionId=15701
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 Els ovoproductes han de conservar-se a la temperatura indicada pel fabricant per a la seva 
conservació. 

Número de registre municipal: Codi sector (PNPC) i codi activitat  

Descripció: Venda d’ous i ovoproductes 

Sector PNPC: Ous i derivats 

Activitat: Ovateria 

Codis PNCP i Activitat: 03 01 

 
 
 


