SOBRE LA VENDA D’OUS PER PART DE PRODUCTORS, CENTRES
D’EMBALATGE i ALTRES QÜESTIONS AL VOLTANT DE LA
COMERCIALITZACIÓ D’OUS
Aquest document va destinat especialment a aquelles petites explotacions de gallines
ponedores que comercialitzen els seus ous per al consum humà en fresc. És només una guia
amb preguntes/respostes i altres qüestions que s’ha elaborat a partir de la normativa vigent i
les seves notes interpretatives.
No és una guia exhaustiva i no té ni la voluntat, ni la capacitat de recollir tot allò que fa
referència a la comercialització d’ous. D’altra banda, és un document per anar millorant amb
noves preguntes/respostes i actualitzant a mida que la normativa i la seva interpretació ho
requereixi. No entra en les informacions que han de contenir les etiquetes, ni el marcat de
l’ou, ni registres, etc., ja que es considera que hi ha prou informació disponible i clara al
respecte.

En quins casos cal tenir registrada l’explotació?
Totes les explotacions avícoles han d’estar registrades, fins i tot les que tenen un nombre
molt petit de gallines ponedores i no comercialitzen els seus ous, sinó que s’utilitzen pel seu
propi consum. (Informació sobre registre de petites explotacions avícoles).

I si és una explotació d’autoconsum?
Totes han d’estar inscrites al Registre d’explotacions ramaderes, incloent les que tenen la
consideració d’autoconsum, que ha de complir dues condicions alhora:


tenir menys de 32 gallines ponedores i



que els ous que aquestes gallines produeixen estiguin exclusivament destinats a
consum propi o en l’àmbit familiar/privat: és a dir, els ous no es poden
comercialitzar.

Si una granja amb menys de 32 gallines ponedores comercialitza els seus ous, deixa de ser
d’autoconsum i queda subjecta a tota la normativa que fa referència a la comercialització
d’ous.

Quan és obligatori seguir el programa de vigilància i control de
salmonel·les?
Si comercialitzes els ous per a consum humà, la teva explotació, sigui de la mida que sigui, ha
de seguir aquest programa.

Vull vendre els ous de la meva explotació a botigues, mercats,
restaurants, etc., per al seu consum en fresc, què he de fer?
Per comercialitzar els ous en fresc per al consum humà, els ous han d’anar de l’explotació a un
centre d’embalatge, on es marcaran (si a l’explotació d’origen no s’han identificat amb el codi
del productor), classificaran i envasaran. El centre d’embalatge ja pot comercialitzar a
minoristes, restauració, etc.
La comercialització d’ous directa per part del productor està limitada als casos que
posteriorment s’expliquen.

Què és un centre d’embalatge?
Els centres d’embalatge són els únics establiments que poden classificar els ous (en funció de
la seva qualitat i pes), embalar-los i etiquetar els envasos.
Els centres d’embalatge poden ser annexes a una explotació de gallines ponedores, o no
annexes. En qualsevol cas, un cop autoritzats, tots (annexes o no) poden classificar i embalar
ous de qualsevol procedència, tot garantint la seva traçabilitat.
Els centres d’embalatge han d’estar inscrits al:
o RGSEAA (Registre General Sanitari d’empreses alimentàries i aliments) /RSIPAC
(Registre Sanitari d’Indústries i Productes alimentaris de Catalunya) per als quals
necessiten l’autorització prèvia de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
o RIACC (Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries) del DARP
Els centres d’embalatge han de tenir:

Equip per mirar els ous

Equip per mesurar l’alçada de la cambra d’aire

Equip per classificar els ous per pes amb balança homologada

Equip per marcar els ous

Marcatge dels ous
Els ous s’han de marcar amb el Codi de productor: el número d'identificació del lloc de
producció (tipus de cria de gallina ponedora + codi REGA explotació):
Tipus de formes de cria de les gallines ponedores:
 0: ecològics.
 1: campers
 2: a terra
 3: en gàbia
Codi REGA de l’explotació: codi amb el qual es registra i identifica l’explotació ramadera d’on
provenen els ous.
El marcatge dels ous amb el codi del productor pot no fer-se quan els ous són venuts pel
ramader directament a consumidor final:


A la mateixa explotació on s’han produït.



Venda a domicili, feta pel mateix productor (ramader) directament al domicili del
consumidor final, directament des de la granja, i sempre dins de l’àmbit de Catalunya.



Venda en un mercat públic local al consumidor final per part del productor
(ramader), dins de Catalunya sempre i quan:


l’explotació avícola del productor tingui una capacitat màxima autoritzada de
50 gallines ponedores, i

 al punt de venda s’indiqui, de forma clarament visible i llegible, l’adreça de
l’explotació i el nom i els cognoms (cas de persones físiques) o la raó social
(persones jurídiques) del productor.

Els ous es marquen al centre d’embalatge?
Els ous s’han de marcar amb el codi del productor a l’explotació de gallines ponedores on es
produeixen o bé al primer centre d’embalatge on arriben.
Per tant, els ous poden arribar als centres d’embalatge:



Identificats amb el codi del productor: en aquest cas, el centre únicament classificarà,
embalarà i etiquetarà els ous.
No identificats amb el codi del productor: en aquest cas, el centre haurà d’identificar
els ous individualment amb el codi de productor, i classificarà, embalarà i etiquetarà
els ous.

Sóc un productor i no vull tenir un centre d’embalatge, ni portar els ous
de la meva explotació a un centre d’embalatge, puc vendre’ls
directament?
Només pots vendre els ous directament en els següents casos:
A. Venda directa a consumidor final a la mateixa explotació per part del productor
(ramader): els ous poden anar marcats amb el codi del productor o no.
B. Venda a domicili feta pel mateix productor (ramader) directament a domicili del
consumidor final, directament des de la granja, i sempre dins de l’àmbit de Catalunya.
Els ous poden anar marcats amb el codi del productor o no. No es considera inclòs dins
d’aquest punt el repartiment de compra feta prèviament.
C. Venda en un mercat públic local a consumidor final per part del productor (ramader),
dins de l’àmbit de Catalunya. Les botigues de venda al detall (minoristes) no entren en
aquest supòsit, excepte en el cas que la titularitat de la botiga es correspongui amb la
del productor (ramader) i vengui els ous produïts a la seva explotació. Hi ha dos
supòsits:
a. Si el productor té una explotació ramadera amb una capacitat autoritzada de
fins a 50 gallines o menys: no cal que els ous estiguin marcats amb el codi del
productor. En aquest cas, cal que el nom i els cognoms (cas de persones
físiques) o la raó social (persones jurídiques) i l’adreça estiguin indicats en el
punt de venda de forma clarament visible i llegible. La data de consum
preferent i el sistema de cria han de poder ser facilitats al comprador.
b. Si el productor té una explotació ramadera amb una capacitat autoritzada
superior a 50 gallines, els ous han d’anar marcats amb el codi del productor. La
data de consum preferent ha de poder ser facilitada al comprador. Cal indicar
també el nom i els cognoms (cas de persones físiques) o la raó social (persones
jurídiques) i l’adreça. Aquesta informació ha d’estar indicada al estiguin
indicats en el punt de venda de forma clarament visible, així com el sistema de
cria.

En cap d’aquests casos (A,B,C) els ous no es poden classificar ni per qualitat, ni per pes. El
suport físic en el que els ous siguin lliurats al comprador no pot tenir, doncs, cap indicació de
categoria o pes.

Produeixo ous ecològics, estic sotmès a la mateixa normativa de
comercialització que la resta?
Només són ous ecològics i els pots vendre com a tal si tens la certificació del CCPAE (existeix
una normativa específica per a la producció ecològica). Per tant, pel que fa referència a la seva
comercialització, estan sotmesos a la mateixa normativa que la resta dels ous i a la normativa
específica en producció ecològica.

En cas de venda directa d’ous amb menció a l’agricultura ecològica a la pròpia explotació o en
un mercat públic local, cal complir amb l’establert a l’article 24 del Reglament (CE) 834/2007,
fet que suposa un element diferencial de l’establert per a la resta de forma de cria d’ous: si el
producte no disposa d’etiqueta, la informació s’haurà d’aportar mitjançant tiquet de venda o
document comercial. Això no treu que cal disposar del certificat de conformitat a disposició del
comprador. En concret, els operadors ecològics han de tenir a disposició del consumidor el
certificat vigent expedit pel CCPAE, en el que es detallen les activitats i productes controlats i
certificats.

Es recomana donar visibilitat al certificat del CCPAE en vigor com a element de diferenciació i
per donar seguretat a comprador sobre la categoria d’ous ecològics.
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