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Sector Activitat Codi fitxa 

11.1 
CONGELATS VENDA CONGELATS 

Denominació comercial/ activitat assimilable 

Venda congelats, Ultracongelats 

Definició de l’activitat 

Establiment on es venen productes ultracongelats 

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. 37/2005 de la Comissió, de 12 de gener de 2005, relatiu al control de 
les temperatures en els medis de transport i els locals de dipòsit i emmagatzematge 
d’aliments ultracongelats destinats al consum humà. (DOUE L10, del 13/01/2005) 

o I les seves afectacions 

 Reial Decret 1109/1991, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la norma general relativa als 
aliments ultracongelats destinats a l’alimentació humana (BOE núm.170 de 17/07/1991). 

o I les seves afectacions 

Condicions tecnicosanitàries 

Veure fitxa 04.0 Condicions tecnicosanitàries generals. Establiment venda minorista.  

 La temperatura dels aliments ultracongelats ha de ser estable i mantenir-se en totes les 
parts del producte a -18ºC o menys, excepte fluctuacions en el transport de +3ºC com a 
màxim durant breus períodes de temps. No obstant, en la distribució local i en els mobles 
frigorífics de venda al consumidor final s'admetran toleràncies de temperatura en el 
producte, sempre d'acord amb les correctes pràctiques de conservació i distribució, amb les 
següents condicions: 

o Aquestes toleràncies no superaran els 3 ºC 

o En els mobles frigorífics de venta al consumidor final es permetran fins a 6 ºC de 

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-2005-80028
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-18407
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tolerància en la Tª del producte 

 Els equips d’emmagatzematge i exposició hauran d'estar proveïts de dispositius de control 
de la temperatura 

 La temperatura de l'aire durant l'emmagatzematge en les vitrines de venda al detall es 
mesurarà mitjançant almenys un termòmetre col·locat en un lloc fàcilment visible.
En el cas de les vitrines de venda al detall: 

o es marcarà clarament la línia de càrrega màxima de la vitrina; 

o es col·locarà el termòmetre en el nivell d'aquesta línia 

 La temperatura de l'aire durant la distribució local, es mesurarà mitjançant un termòmetre 
col·locat en lloc fàcilment visible. 

 els productes han d'estar protegits contra qualsevol focus de contaminació 

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

Descripció: Establiments especialitzats en la venda de productes congelats diversos 

Sector PNPC: Establiments polivalents 

Activitat: Congelats 

Codis PNCP i Activitat: 19 01 

 


