
VENDA D’OUS A GRANEL 
EN EL COMERÇ AL DETALL

Informació adreçada a la persona venedora

Els ous que es comercialitzen sempre han de venir d’una explotació registrada.

De manera general, els ous han d’anar marcats amb el codi de productor, que informa del tipus de 
cria de la gallina ponedora (ecològica, campera, a terra, en gàbia) i de la identificació del lloc de 

producció (codi REGA de l’explotació de gallines d’on provenen els ous)

Els ous es poden marcar amb el codi de productor a la mateixa explotació o en un centre 
d’embalatge d’ous (on, a més, es classifiquen i envasen).

SI ETS VENEDOR ELS OUS A GRANEL ET PODEN VENIR:

1. D’UN CENTRE D’EMBALATGE: a més de marcats amb el CODI DE PRODUCTOR els ous a
granel hauran de portar visible i llegible clarament, per exemple, en un rètol, la informació 
següent:

3ES43000000
Indicació del país

2n i 3r dígit

Categoria de qualitat, amb les mencions: “CATEGORIA A” o “A”

Categoria de pes

Data de consum preferent (28 dies des de la posta) 

Sistema de cria: ecològica, campera, a terra, en gàbia

Identificació pròpia
de la granja

9è, 10è i 11è dígit

Municipi d'ubicació 
de la granja

6è, 7è i 8è dígit

Indicació de la forma
de cria:
0. Ecològica
1. Campera
2. A terra
3. En gàbia

1r dígit

Província d’ubicació
de la granja:
08. Barcelona
17. Girona
25. Lleida
43. Tarragona

4t i 5è dígit

Salut/Agència Catalana 
de Seguretat Alimentària editat per: amb la 

col·laboració de:

maig 2020



V ENDA D ’O U S

En tots els casos, heu de disposar de la certificació vigent expedida 
pel CCPAE que haurà d’estar a disposició del comprador i de les 
autoritats de control.

Cal indicar la menció ous d’agricultura ecològica i facilitar-la al 
client (per exemple, tiquet de venda)

I si veneu OUS ECOLÒGICS ?

Salut/Agència Catalana 
de Seguretat Alimentària editat per: amb la 

col·laboració de:

2. DE LA TEVA EXPLOTACIÓ:

Els ous han de venir marcats amb 
el Codi de productor i portar 
clarament visible i llegible, per 
exemple, en un rètol la informació 
següent:

Els ous que no han passat per un 
centre d’embalatge, no han estat 
classificats. Això implica que el suport 
físic en el que es lliurin els ous NO 
poden portar cap indicació de 
categoria o de pes.

Pots vendre ous sense marcar 
només si la teva explotació té 
menys de 50 gallines.

 Nom i cognom o raó social. 

 

 Adreça

 Sistema de cria:
 Ecològica, campera, a terra, en gàbia

La data de consum s’ha de 
poder facilitar al comprador.
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