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ORDENANCA SOBRE ELS ALiMENTS I ELS 
ESTABLIMENTS ALIMENTARIS 

(Aprovada pel C.P. el 21-9-1982 i 18-3-1983. Vigent: 8-9-1983) 





Títol I: Objectiu i ambit d'aplicacio 

Article 1: 

1. És l'objecte de la present Ordenan~a: 

a) Fixar les cond'icions a que han d'ajustar-se els articles destinats al 
consum alimentari de la població sobre la base de les normes estatals 
aplicables, i tenint en compte els avenGos tecnolbgics i l'evolució dels 
habits alimentaris. 
b) Determinar les condicions que han de reunir els establiments, cen- 
tres i indústries dedicades a la producció, preparació, transport, em- 
magatzematge, venda o consum de productes alimentaris. 
c) Establir els condicionaments sanitaris exigibles a les persones que 
intervinguin en i'elaboració, manipulació i comercialització dels pro- 
ductes alimentaris destinats al consum huma. 

- 
2. La definició d'aliment i de les categories d'aliments a efectes d'aques- 

ta Ordenan~a figura en 1'Annex núm. 1 de definicions. 

Títol 11: Dels aliments 

Capítol lr.: Disposicions generals 

Article 2: 

1. Els aliments que hagin de ser consumits en el mateix estat en qut: s'ex- 
penen, que no puguin ser cuits o rentats, hauran de servir-se al consumidor 
sense tocar-10s amb les mans. 

Article 3: 

1. Respecte dels aliments no envasats hauran d'observar-se les següents 
normes: 



a) Hauran de ser protegits per vitrines o altres tipus de protecció efi- 
cag per a evitar tota contaminació provinent d'insectes o de qualsevol 
altre agent exterior i principalment de la pols, exceptuant-se aquelles 
fruites i hortalisses que puguin ser cuites o rentades. 
b) No podran ser exposats al públic a les portes de I'establiment ni en 
el seu exterior. 
c) Seran servits al públic en caixes, paquets o embolcalls de materials 
higiknics, nous i autoritzats. Es prohibeix 1'6s amb aquesta finalitat 
d'envasos o papers previament utilitzats. 

Article 4: 

A més de complimentar al10 que es disposa en els articles següents, tots 
els aliments, en lliurar-10s al consumidor, hauran de ser perfectament aptes 
per al c0nsum.i reunir les especificacions higiknico-sanitaries establertes en 
les corresponents Reglamentacions Tkcnico-sanitaries (recollides en 1'Annex 
numero 2). 

Article 5: 

1. Els aliments congelats hauran de conservar-se en instal.lacions frigo- 
rífiques que els mantinguin en estat de congelació a la temperatura adequa- 
da i s'expendran al consumidor en aquest estat. 

2. En cas necessari, els esmentats aliments es podran vendre previa des- 
congelació, fent constar clarament que es tracta d'un producte que havia es- 
tat congelat abans. En tot cas esta prohibit recongelar aquests aliments des- 
congelats. 

Article 6: 

Tot aliment envasat, transformat o elaborat haura de portar a l'exterior 
del seu envas la indicació de la seva natura, composició, nom de 1'Empresa 
elaboradora i número d'inscripció en el Registre Sanitari, d'acord amb les 
normes reglamentaries establertes al Reial Decret 2058A982, de 12 d'agost i 
en les seves Reglamentacions Tecnico-sanitaries (Annex 11). 

Article 7: 

1. Es considerara adulterat tot producte alimentari, la composició nor- 
mal del qual hagi estat alterada, encara que aixo no suposi cap efecte nociu 
per al consumidor, tret que aquesta alteració es faci constar clarament en el 
seu envas d'acord amb les normes sobre l'etiquetat. 

2. També sota la responsabilitat del venedor, s'expressara la procedkncia 
de tots aquells productes alimentaris que pels seus condicionaments de co- 
mercialització hagin de ser venuts a l'engros. 



Article 8: 

Queda prohibida la venda per al consum de tot aliment tarat, alterat en 
la seva composició normal -si no es compleix al10 que disposa l'article 7.1. 
anterior- o que se li hagin addicionat substancies nocives per modificar el 
seu aspecte, el color o les seves condicions organolkptiques, així com 
d'aquells que la conservació dels quals s'hagi tractat d'assegurar per mitjans 
no adequats o per substancies conservadores no admeses en la legislació vi- 
gent per a cada grup d'aliments. 

Capítol 2n.: Regulacions específiques sobre carns i productes carnics 

Article 9: 

1. Totes les carns destinades al consum huma de la ciutat de Barcelona 
procediran necessariament de 1'Escorxador de Mercabarna o dels Escorxa- 
dors Generals Frigorífics, Magatzems frigorífics de carns i Sales d'especeja- 
ment de carns, degudament inscrits en el Registre Sanitari. 

2. Les esmentades carns hauran d'ajustar-se a les reglamentaciones tec- 
niques sanitaries respectives. 

Article 10: 

1. A més a més i amb independkncia del que determina l'article 9 ante- 
rior, els canals, mitjos canals, quarts o peces dels animals comestibles proce- 
dents dels establiments legalment autoritzats declarats per la Inspecció (cap- 
tes per al consum)), seran marcats amb els segells oficials, a foc o tinta, en 
els quals ha de figurar: a) el número del Registre Sanitari Estatal de la Indus- 
tria, b) la llegenda ((Sanitat Veterindria-Inspeccionat)), d'acord amb les espe- 
cificacions de l'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum del 21 de setembre 
del 1982 sobre garanties sanitaries de la carn (BOE de 6 d'octubre del 1982, 
pagina 27.515). La mateixa indicació portaran els embolcalls de les peces 
trossejades. 

2. Els esmentats canals, mitjos canals, quarts o peces es penjaran amb 
ganxos en llocs on no hi tingui accés el públic i degudament protegits de tot 
possible contacte amb les mans o l'alk de I'esmentat públic. 

Article 11: 

1. Els titulars dels establiments detallistes de venda de carns de totes 
classes tindran a disposició dels Inspectors municipals les guies de sanitat i/o 
els albarans, amb la confirmació de la Inspecció sanitaris, corresponents als 
productes que tinguin a la venda, exceptuant les carns sacrificades a 1'Escor- 
xador de Mercabarna per a les quals n'hi haura prou amb l'albara d'origen. 



2. En els esmentats establiments detallistes de venda de carn podran 
realitzar-se únicament operacions de despecejament de la carn que hagi de 
vendre's en el propi establiment o en altres establiments que siguin de la ma- 
teixa empresa o unitat familiar, i sempre que reuneixin les degudes condi- 
cions higienico-sanitaries. 

3. Els establiments d'una mateixa empresa hauran de tenir I'albara 
d'identificació de les carns i dels seus productes elaborats subministrats per 
l'empresa, en els quals hi haura de figurar el nom del titular, direcció i el nú- 
mero d'identificació fiscal del Ministeri dYHisenda. 

Article 12: 

1. Les carns d'aviram i conills destinades al consum huma, procediran 
necessariament d'Escorxadors industrials, degudament autoritzats i inscrits 
en el Registre sanitari. Totes les peces senceres portaran el marxamo acredita- 
tiu de la seva procedencia i d'haver estat inspeccionades sanitariament. 

2. Els productes elaborats amb aquestes carns hauran de presentar-se 
envasats i etiquetats, amb indicació de la composició del producte i del nú- 
mero de registre sanitari de la indústria elaboradora. 

Article 13: 

Els animals morts en caceres hauran d'anar acompanyats d'un certifi- 
cat veterinari que garanteixi la inspecció sanitaria en el lloc d'origen i en el 
cas de porcs senglars, el seu reconeixement triquinoscopic. 

Article 14: 

Les despulles comestibles dels animals per al consum s'expendran en es- 
tabliments dedicats exclusivament a la seva venda i en les condicions adequa- 
des establertes per a aquests productes, sense perjudici del que es determina 
en els articles 34.1 i 36. 

Capítol 3r.: Regulacions especifiques sobre peix 

Article 15: 

Els productes de la pesca, de consum huma, introdui'ts per al provel- 
ment de la ciutat, hauran de reunir les característiques organoleptiques i 
higienico-sanitaries que els facin aptes per al consum directe, tal com s'esta- 
bleix en els apartats 6 i 7 de l'article 16 de la Reglamentació Tecnico-Sani- 
taria dels productes de la pesca (Annex 11). 

Article 16: 

Els mol.luscs per als quals és obligatoria la depuració previa al seu con- 



sum (musclos, clo'isses, ostres i cliques), hauran de presentar-se per a la seva 
comercialització provei'ts de la corresponent etiqueta de salubritat i ser ve- 
nuts al públic dins els terminis establerts en les aleludides etiquetes. 

Article 17: 

Quan es tracti de productes de la pesca procedents d'altres pai'sos, els 
importadors estaran obligats a presentar a la Inspecció Sanitaria municipal, 
la documentació sanitaria d'origen, per tal de conkixer, si calgués, l'aptitud 
de l'especie per al consum huma. 

Article 18: 

1. Els titulars de les peixateries de tota mena tindran a disposició dels 
inspectors municipals els albarans i/o les guies sanitaries corresponents als 
productes que tinguin a la venda. 

2. En els documents Aercantils de venda, s'especificara clarament I'es- 
pkcie del peix objecte de contractació, segons les denominacions especifi- 
ques, establertes en l'apartat 3.12.02 del Codi Alimentari, i amb la denomi- 
nació catalana, afegint-hi si es tracta de peix congelat, fumat, salat o 
dessecat. 

Article 19: 

Els productes de la pesca congelats es conservaran i presentaran en tal 
estat fins al moment del seu lliurament al consumidor. Excepcionalment 
queda autoritzada la venda de cefalbpodes congelats (pops, calamars, si- 
pies ...) lleugerament descongelats, sempre i quan s'indiqui clarament aques- 
ta circumstancia als compradors. 

Capítol 4t.: Regulacions especifiques sobre la llet i els seus derivats 

Article 20: 

Els tipus de llet autoritzats per a la venda al públic seran els establerts 
en el Codi Alimentari i en el Reglament de Centrals Lleteres. 

Article 21: 

1. Dins el municipi de Barcelona es prohibeix la venda de llet a doll. 

2. Tota la llet que s'expengui al públic per al seu consum haura de ser 
higienitzada i envasada amb la garantia d'un centre d'higienització enregis- 
trat en el Registre Sanitari i en les condicions de manteniment i conservació 
establertes per l'esmentat Reglament de Centrals Lleteres. 



3. La venda de ((llet certificada)) haura d'ajustar-se als condicionaments 
sanitaris i de qualitat establerts per a aquest tipus d'aliment en I'esmentat Re- 
glament de Centrals Lleteres i en la Reglamentació Tecnico-Sanitaria corres- 
ponent. 

Article 22: 

Tots els derivats lactics (nata, mató, recuits, formatges frescos, iogurts, 
batuts, cremes, etc.) hauran de presentar-se amb les denominacions que es- 
pecificament els correspongui, etiquetats i retolats d'acord amb les disposi- 
cions vigentsi conservats en condicions dc temperatura i humitat adequades 
a la seva naturalesa. 

Capítol 5h: Regulacions específiques sobre aliments d'origen vegetal 

Article 23: 

Les fruites, hortalisses i verdures, introdui'des per al consum de la ciutat, 
hauran d'estar lliures d'elements abiotics i/o biotics (microbians patbgens), 
ajustant-se a les normes d'ordre superior especificament establertes a l'efec- 
te. Els serveis municipals en les seves respectives competencies inspecciona- 
ran els esmentats aliments, i comprovaran la seva procedencia, en especial 
pel que fa referencia als que es consumeixen en cru. 

Article 24: 

Els bolets seran objecte d'especial vigilancia per part dels serveis indi- 
cats en l'article anterior a fi que no es posin a la venda especies no comesti- 
bles. A aquest respecte, hom es limitara a autoritzar les especies i varietats 
que pels seus caracters botanics pertanyin clarament a especies i varietats no 
toxiqu'es d'ús comú en la regió, que per a Barcelona són les que es detallen 
en 1'Annex 111. Qualsevol varietat no compresa en 1'Annex I11 haura d'ésser 
objecte de revisió previa i aprovació expressa pels serveis municipals com- 
petents. 

Títol 111: Establiments alimentaris 

Capítol lr.: Disposicions generals 

Article 25: 

1. Tots els establiments alimentaris necessiten per a la seva obertura i 
funcionament la corresponent llicencia municipal, previ informe favorable 
dels corresponents serveis municipals, de la Salut Pública i d'activitats in- 
dustrials i comercials. 



2. D'acord amb al10 que disposa l'article 102 h) de la Llei de Rkgim Lo- 
cal, queden subjectes a la inspecció dels serveis municipals que podran con- 
trolar les seves activitats en tot moment, sense perjudici de les funcions que 
en aquest ordre corresponguin legalment a d'altres serveis estatals o de la Ge- 
neralitat. 

3. Els titulars de les llictncies esmentades en el paragraf 1 d'aquest arti- 
cle compliran les obligacions establertes per les Ordenances Fiscals i les deri- 
vades de I'Impost Industrial. Les corresponents altes fiscals no autoritzen 
per elles soles la realització d'aquestes activitats ni prejutgen la concessió de 
les llickncies indicades. 

Article 26: 

1. En especial les indústries alimentaries que per raó de les seves activi- 
tats estan subjectes a les prescripcions del Reglament de les Activitats MNIP, 
a més de l'esmentada Ilickncia municipal, hauran d'ésser inscrites en el Regis- 
tre Sanitari corresponent. 

2. D'acord amb el Nomenclator annex a l'esmentat reglament, les indús- 
tries que queden compreses en el que es disposa en el paragraf anterior son 
les següents: 

a) Escorxador general de Mercabarna. 
b) Escorxador d'aus. 
c) Magatzem amb més de 200 m3 de capacitat frigorífica qualificats 
de Polivalents, de carns, peix, fruites i hortalisses i de gelats. 
d) Sales d'especejament de carns i peix. 
e) Tallers i magatzems elaboradors de budells d'ús industrial i de des- 
pulles d'animals per a consum huma. 
f )  Assecadors de pells. 
g) Magatzems de productes carnics a l'engros i de productes diversos. 

*h) Fabriques d'embotits. 
i) Industries elaboradores de plats cuinats i precuinats. 

Article 27: 

1. L'escorxador general de Mercabarna sera objecte d'una reglamenta- 
ció especial. 

2. Els mercats centrals municipals i els mercats de proveiments al detall 
municipals, i els seus llocs de venda es regiran per les disposicions de les res- 
pectives Ordenances Municipals i supletoriament se'ls aplicaran les normes 
higikniques sanitaries de caracter general per als establiments alimentaris. 

3. Els obradors de pa i pastisseria s'ajustaran a les disposicions especifi- 
ques que indiquen les Ordenances Municipals i les d'ordre superior. 

* Modificat per acord del C.P. de 17-7-1984 (Vigent: 2-1-1985). 



*4. Seran objecte de regulació específica en el Capítol I1 d'aquesta els 
següents establiments: Carnisseries, Carnisseries-salsitxeries, Cansaladeries, 
Volateria, conills, ous i caga, Carnisseries cavallines, Peixateries, Fleques, 
Pastisseries, Granges-lleteries, Detallistes d'alimentació polivalents tradicio- 
nals, Autoserveis, Superserveis i Supermercats. 

Article 28: 

Els establiments del comerC de l'alimentació, exceptuant els ubicats en 
els mercats municipals d'abastament que es referencien en l'article 27 ante- 
rior i les Galeries Privades d'AlimentaciÓ (GPA) i Centres Privats d'Alimen- 
tació (CPA) que seran objecte d'una reglamentació especial, hauran de reu- 
nir les següents condicions mínimes. 

*a) Seran espaiosos, amb un mínim de 20 metres quadrats de superfí- 
cie i 50 metres cúbics de capacitat. Aquestes superfícies es refereixen 
únicament a l'espai dedicat a la venda al públic, amb exclusió, per 
tant, de la part dedicada a serveis i magatzem. 
b) Disposaran de suficient ventilació: si és per aireig natural hi haura 
obertures d'un metre quadrat de superfície per cada 50 metres cúbics 
de volum global, que donin directament a l'ambient exterior. De no 
ser així, disposaran de ventilació o climatització forgada. 
c) Llum natural i artificial suficients. 
d) Paviment impermeable en totes les dependttncies. Parets recobertes 
fins a 2 metres d'algada de rajoles de Valkncia blanques o de tons 
clars o d'altres materials de característiques similars, en les dependkn- 
cies on les normes sanitaries ho exigeixin. La resta de les parets i sos- 
tres pintats amb pintura rentable. 
e) Mostradors de faci1 neteja amb vitrines i cambres frigorífiques per 
a la correcta conservació dels aliments moridors. 
Mobiliari i atuells llisos i de materials higiknics que en tot moment 
hauran d'ésser escrupulosament nets. 
f3 Protecció suficient dels aliments amb vitrines d'una a l~ada con- 
venient. 
g) No podran tenir comunicació directa amb habitacions o dor- 
mitoris. 
h) Disposaran d'inodors de model higiknic amb descarrega automati- 
ca d'aigua i lavabo annex amb tovallola d'un sol Ús o assecador per 
aire calent, sabó i raspall per a les ungles, separat del lloc de venda 
per doble porta i amb una superfície mínima de 1,20 m2 i en nombre 
proporcionat a la capacitat del local, amb ventilació directa per ober- 
tura natural o zenital forgada. 
i) No s'hi podran allotjar animals domttstics, ni tampoc se'ls perme- 
tra l'entrada. 

Article 29: 

1. L'Ajuntarnent fixara les diverses classes d'establiments d'alimentació 

* Modificat per acord del C.P. de 17-7-1984 (Vigent: 2-1-1985). 



als efectes de la corresponent llickncia municipal, determinant els productes 
que es podran vendre a cadascun, sense que hagin de coincidir amb epígrafs 
concrets de la Llicencia Fiscal de 1'Impost industrial. 

2. En un mateix local es podran expedir simultaniament productes ali- 
mentaris corresponents a diferents llickncies, sempre que reuneixi les condi- 
cions de superfície i instal.lacions que es requereix per a cadascuna, i sense 
perjudici de les excepcions que per a productes determinats s'estableixin en 
aquestes ordenances o en altres disposicions municipals o estatals. 

Article 30: 

A les granges-lleteries, es podra vendre llet higienitzada procedent 
d'una central lletera legalment autoritzada i tota mena de derivats lactics, i 
així mateix es podran expendre productes de pastisseria menuda (bolleria) 
per al consum en el propi 'establiment. 

Article 31: 

En els establiments d'alimentació no es podran emmagatzemar, guar- 
dar o expendre gkneres, efectes, productes o substancies de qualsevol altra 
classe que per raó de les seves condicions de toxicitat, olor o perillositat pu- 
guin contaminar els aliments. 

Article 32: 

En l'aspecte higiknico-sanitari s'aplicaran les respectives reglamenta- 
cions estatals i de la Generalitat de Catalunya relatives a les activitats se- 
güents (veure Annex 11): 

a) Centre d'elaboració de productes alimentaris de tota mena: de con- 
serves d'origen animal i vegetal, productes carnics elaborats, derivats 
lactics, gelats, plats preparats, pastes alimentaries, condiments, etc. 
b) Establiments en els quals es consumeixin aliments i begudes, 
com ara Hotels, Restaurants, Bars, Cafeteries, Discoteques, Sales de 
festa i similars, etc. 

Article 33: 

Pel que es refereix al personal que intervé en l'elaboració del aliments en 
qualsevol establiment, es complimentara al10 que disposa 1'Ordre del Minis- 
teri de la Governació de 15 d'octubre del 1959, circumstancia que sera com- 
provada periodicament pels serveis d'inspecció municipal? 

* ((Deixada sense efecte pel R.D. 2505/83 de 4 d'agost que va aprovar el Reglament de Manipu- 
ladors d'Aliments (BOE 20-9-83).> 



Capítol 2n.: Disposicions especials per als diferents tipus d'establiments ali- 
mentaris 

*SECCIO 1: Carnisseries, Carnisseries-salsitxeries, Carnisseries cavallines, 
Cansaladeries, Despulles carniques comestibles, Aviram, ous i caga 

Article 34: 

1. Les carnisseries podran vendre únicament: 

a) Carns de bou, vedella, be (xai), moltó, cabra, cabrit, canals d'aus 
i conills i els productes elaborats de tots ells en qualssevol forma de 
presentació i envasat, tant si són frescos com congelats. 
b) Despulles vermelles (fetge, llengua i cor. ..) de les especies anterior- 
ment esmentades. 

2. Cadascuna de les esmentades carns e's vendra en taulells diferents o 
almenys convenientment separats mitjanqant vidres verticals de 40 cm d'al- 
Faria, amb retols indicadors per a cada especie. 

Article 35: 

La carn de cavall es vendra únicament i exclusivament en establiments 
destinats a la seva venda, en els quals figurara un retol exterior amb la indi- 
cació <Carnisseria Cavallina>>. 

Article 36: 

En les cansaladeries es podra vendre carn de porc, totes les seves despu- 
lles i llurs productes elaborats. 

1. Les carnisseries, carnisseries-salsitxeries, cansaladeries, aviram i caGa 
(polleries) podran instal-larse en un mateix local, sempre i quan es complei- 
xin les prevencions establertes per a cadascuna i les carns i productes respec- 
tius es venguin en instal.lacions separades. En tot cas hauran de complir-se 
les normes sanitaries que les regulin, siguin estatals, de la Generalitat de Ca- 
talunya o municipals. 

2. En les carnisseries, carnisseries-salsitxeries, cansaladeries i aviram i 
caGa (polleries) no es podra vendre cap altre article que no sigui carn i els 
seus elaborats. 

Article 38: 

1. Seran d'aplicació als establiments destinats a la venda de carns i pro- 

* Modificat per acord del C.P. de 17-7-1984 (Vigent: 2-1-1985) 



ductes carnics de tota mena, les disposicions de I'article 28 anterior i les se- 
güents: 

a) Els angles del sostre i les parets seran d'arestes mortes; la pintura 
de la paret i el sostre sera de colors clars. 
b) Les taules o taulells seran de marbre, o de materials semblants, 
blancs, i el tall d'una sola peCa, sense clivelles. 
c) Independentment de la possible instal.laciÓ de mostradors frigori- 
fics sera obligatoria en aquests establiments I'existencia de cambres 
frigorífiques de suficient capacitat per assegurar l'adequada conser- 
vació de les carns. 

Article 39: 

Hom fregara diariament el terra, els socols i els taulells i es netejara amb 
cura el tall, les barres i els ganxos de penjar carn. Per a la neteja es faran ser- 
vir dissolucions de lleixiu o productes desinfectats i per a escombrar, serra- 
dures mullades amb aquests productes. 

Article 40: 

Els carnissers, darrera el taulell, portaran en tot moment peces de vestir 
facilment rentables de color blanc; s'aconsella la utilització de casquet o de 
gandalla. 

Article 41: 

No es premetra que el públic toqui la carn exposada per a la venda. 

SECCIO 2: Peix 

Article 42: 

En les peixateries hom podra vendre tota classe de peix i els seus pro- 
ductes elaborats, en totes les seves possibles formes de preparació i envasat, 
tant si són frescos com congelats. En les peixateries no es podra vendre cap 
altre article que no sigui peix i els seus elaborats. 

Article 43: 

1. Els establiments de venda de peix hauran de reunir les mateixes con- 
dicions establertes en l'article 28 anterior. 

2. Disposaran de les instal-lacions frigorífiques adequades per a la cor- 
recta conservació del peix tant fresc com congelat. 

3. Hom podra instal.lar-hi aquariums adients per a la conservació de 
crustacis i mol.luscs vius. El terra haura d'ésser llis i amb prou pendent i pro- 
vei't de desguas amb sifó per tal de permetre la seva acurada neteja. 



Article 44: 

1. El peix s'exposara per a la venda en els seus envasos originals o est& 
en paneres o damunt un taulell adient. 

2. No es podra rentar ni mullar-10 amb líquids durant aquesta estada. 
Tampoc no es podra treure dels seus envasos per a remullar-10 i tornar40 a 
exposar. 

3. El peix congelat només podra estar exposat en el seu envas original 
o dins una nevera sotmks a frigorificació continuada i en tot moment com- 
pletament net de residus. 

Article 45: 

En ocasió de determinades festes, es podra autoritzar la venda, durant 
un període de temps limitat, de mariscs i mol.luscs de temporada, en establi- 
ments de comestibles i en llocs fixos, amb els condicionaments que assenya- 
lin els serveis sanitaris corresponents. 

SECCIO 3: De forns o fleques i pastisseries 

Article 46: 

1. Els establiments de venda de pa i articles de paneteria reuniran les 
condicions establertes en I'article 28 d'aquesta Ordenanqa aixi com les d'or- 
dre superior (Decret del Departament de Comerq i Turisme de la Generalitat 
de Catalunya 241/1982 de 22 juliol, DOG d'll d'agost de 1982, pp. 1858 i 
1859 o altres que apareguin). 

2. Les pastisseries (confiteria i rebosteria) reuniran les condicions esta- 
blertes en l'article 29 d'aquesta Ordenan~a aixi com les d'ordre superior 
(ctReglamentación Técnico-Sanitaria sobre Confiterias, Pastelerias, Bolle- 
rías, Reposteria)), Reial Decret del ((Ministeri0 de la Presidencia del Gobier- 
no), de 19 de maig de 1978, BOE núm. 244, de 12 d'octubre del 1978 o altres 
que apareguin. 

Article 47: 

1. El pa sera protegit en armaris o vitrines o en embolcalls individuals 
de materials autoritzats. 

*2. La venda de pa comú es realitzara d'acord amb les normes establer- 
tes en el Decret 241/1982 de 22 de juliol, del Departament de Comerq i Turis- 
me (DOG núm. 248) en el seu article primer. 

* Modificat per acord del C.P. de 17-7-1984 (Vigent: 2-1-1985). 



Els pans especials en forns, fleques i en les pastisseries. Les modalitats 
de pa, envasades individualment, podran ésser venudes a més a més del ante- 
riors establiments en els polivalents, autoserveis, i hipermercats. 

3. El personal dels forns o fleques haura d'acomplir les normes establer- 
tes en el Reglament de Sanitat Municipal, les que es referencien en l'article 
27 d'aquesta Ordenanca i les d'ordre superior. 

4. Llevat del pa envasat, les persones encarregades de despatxar el pa no 
podran en cap cas cobrar el seu import ni tocar els canvis. 

SECCIO 4: Autoserveis, superserveis, supermercats i detallistes d'alimenta- 
cio polivalents tradicionals 

Article 48: 

Els establiments polivalents complexos de venda de provei'ments s'ajus- 
taran a les condicions següents: 

a) Els establiments d'alimentació polivalent tradicionals i els autoser- 
veis tindran una superficie compresa entre 40 i 199 m2. 
b) Els superserveis tindran una superfície compresa entre 120 y 
399 m2. ' 
c) Els supermercats tindran una superficie de 400 m2 com a mínim. 

Les superfícies esmentades es refereixen únicament a I'espai dedicat a la 
venda al públic, amb exclusió per tant de la part dedicada a serveis i ma- 
gatzem. 

Article 49: 

1. Els establiments esmentats en l'article anterior hauran d'acomplir els 
condicionaments següents: 

a) Podran vendre productes alimentaris i no alimentaris, amb separa- 
ció suficient entre els uns i els altres de forma que no es puguin afec- 
tar ni influir recíprocament en llurs característiques físiques de tota 
mena. 
b) De manera semblant els distints tipus de productes alimentaris 
hauran d'estar col-locats amb les necessaries separacions als matei- 
xos efectes. 
c) Disposaran de suficient capacitat frigorífica, amb les separacions 
adequades per als diferents productes, en funció de la seva capacitat 
de venda. 
d) El servei per sanejament personal (inodor, lavabo ...) per a 1'6s del 
personal laboral de l'establiment, s'ajustara al que determina l7Orde- 
nanca Metropolitana d'edificació, articles 78 i 79. Aquests serveis 



hauran d'estar a disposició del públic comprador pel cas que ho 
sol.licités. 

2. En tot al10 no modificat per aquest article i 17anterior, seran d'aplica- 
cio a aquests establiments les normes de l'article 28 de la present Ordenan~a. 

SECCIO 5: De la venda ambulant 

Article 50: 

Es prohibeix la venda ambulant i també en llocs de venda fixos a la via 
pública, en tot el terme municipal de Barcelona, dels productes alimentaris 
següents: pa, pastissos, carn, peix, llet, derivats lactics, aviram, ous, conills 
i caCa i llurs elaborats, fruites fresques i hortalisses i tots els altres productes 
la venda dels quals en aquestes condicions pugui representar perill per a la 
salut pública. 

Article 51: 

L'administració municipal, amb informe dels serveis sanitariscorrespo- 
nents, podra autoritzar la venda en llocs fixos de la via pública de determi- 
nats productes per a l'alimentació humana, amb els condicionaments i limi- 
tacions que a continuació s'estableixen: 

a) Els llocs fixos hauran de tenir unes instal.lacions simples, decoro- 
ses i de faci1 neteja i adequades als productes a vendre. L'Ajuntament 
podra establir models obligatoris per als diversos tipus de productes. 
b) No s'hi permetra la venda dels productes esmentats en l'article an- 
terior. 
c) Els productes es vendran sempre que sigui possible embolicats i en 
tot cas estaran protegits contra les contaminacions ambientals i el 
contacte del públic mitjan~ant mampares o vitrines. 
d) Els llocs per a la venda de gelats disposaran de la necessaris ins- 
tal-laci6 frigorífica, i els productes que s7expenguin aniran envasats i 
procediran necessariament d'una indústria elaboradora degudament 
inscrita en el Registre d'higiene de 17alimentaciÓ. 

Capítol 3r.: Cambres frigorífiques 

Article 52: 

1. Queden compreses en les normes de la present Ordenan~a les cam- 
bres frigorifiques annexes a indústries o comerCos destinats a la conservació 
de productes alimentaris moridors, i que no tinguin la condició de magat- 
zems frigorífics per la seva capacitat d'emmagatzematge inferior a 200 me- 
tres cúbics. 



2. En els aspectes tecnics les cambres frigorifiques complimentaran les 
exigkncies de les reglamentacions estatals aplicables. 

Article 53: 

La instal-laci6 de cambres frigorifiques requereix autorització de 
1'Ajuntament que s'atorgara previ informe favorable dels serveis municipals 
competents en instal-lacions industrials i de sanitat. 

1. Les cambres frigorifiques hauran d'instal-lar-se en locals indepen- 
dents, que quan calgui es podran dividir en seccions alllades diferents per a 
cadascuna de les classes d'aliments següents: 

a) Carns i productes carnics. 
b) Despulles i menuts. 
c) Peix. 
d) Ous. 
e) Llets i derivats lactics. 
0 Fruites i verdures. 

2. En una mateixa secció de les esmentades, no podran conservar-s'hi 
productes pertanyents a diferents classes. 

Article 54: 

La temperatura de cadascun dels compartiments homogenis de la cam- 
bra sera I'adequada a la natura del producte i al seu tractament, considerant- 
se com les més adequades les següents: 

-Productes congelats i ultracongelats de -18" C a -25" C. 
-Carns i productes carnics frescos de + 1" C. a +4" C. 
-Caqa: 0" C. 
-Peix fresc de -3" C. a O" C. 
-Llet i derivats lactics de +1° C. a +a0 C., segons la seva natura. 
-Mantegues de -5 " C. a + 10" C. 
-Productes de pastisseria de 0" C. a + 3" C. 
-Ous de 0" C. a + 10" C. 
-Fruites i hortalisses de + 1" C. a + 12" C. 

Article 55: 

1. La temperatura a l'interior de la cambra sera constant i hom evitara 
que experimenti variacions fora dels marges indicats en el l'article anterior. 

2. El grau higrometric de l'atmosfera de les cambres sera l'adequat per 
a cada classe d'aliments. 

3. Per tal d'assegurar l'exacte compliment d'aquest article totes les cam- 



bres frigorífiques disposaran d'un termometre i un higrometre en perfecte 
estat de funcionament, que sempre que sigui possible seran de lectura ex- 
terior. 

Article 56: 

L'atmosfera de les cambres es renovara amb la freqükncia necessaris 
per tal d'eliminar les emanacions propies dels productes emmagatzemats. 
Podra sanejar-se I'aire del frigorífic mitjancant aparells ozonitzadors. 

Article 57: 

Independentment de les seccions i compartiments per raó dels produc- 
tes que s'ha fet esment, podran establir-se separacions en atenció als diversos 
usuaris d'una mateixa cambra. 

Títol IV: Transports de productes alimentaris 

Capítol Ir.: Transport de carn i despulles 

Article 58: 

Per al transport de carn i despulles s'utilitzaran vehicles, remolcs o con- 
tenidors de tracció mecanica ja siguin refrigerats, frigorífics i isotermics. 

Durant el transport, la temperatura al centre de la peGa no sobrepassara 
els següents límits: De + 7" C. a -14" C., si es tracta de carns fresques i con- 
gelades, i de +4O C. a -14" C. en el cas de despulles fresques o congelades. 

Article 59: 

1. Els vehicles hauran de respondre a les següents caracteristiques: 

a) Les superfícies interiors han d'ésser impermeables, llises, de faci1 
neteja i desinfecció i amb unions concaves en tots els seus angles. 
b) Els elements que hagin d'entrar en contacte amb els productes 
transportats seran de materials resistents a la corrosió, incapa~os 
d'alterar les seves caracteristiques organolkptiques o de comunicar- 
10s propietats nocives. 
c) Seran completament estancs de forma que no permetin Ventrada 
d'insectes, pols o brutícia ni la sortida de líquids a l'exterior. 

Article 60: 

1. Els canals, mitjos canals i quarts de canal frescos, que hagin d'ésser 
transportats, aniran suspesos de tal manera que no tindran contacte entre 
ells ni amb les parets i el terra. 



2. Els canals, mitjos canals i quarts de canal i despulles congelades po- 
dran transportar-se estibats sempre que estiguin efica~ment protegits del 
contacte amb els agents exteriors mitjan~ant embolcalls resistents de mate- 
rials autoritzats i el procediment d'estiba sigui l'autoritzat. 

Article 61: 

Tot vehicle, remolc o contenidor emprat en el transport de carn i despu- 
lles, sera sotmés diariament, abans d'ésser utilitzat, a un minuciós procés de 
neteja i desinfecció, així com de desodorització, en cas necessari. 

Article 62: 

1. No es permetra de transportar en un mateix vehicle, remolc o conteni- 
dor simultaniament carns o despulles amb d'altres productes carnics, llevat 
que sigui impossible tot contacte entre ells, mitjan~ant 1'6s de recipients 
estancs. 

2. En tot cas queda prohibit el transport conjunt de carns i despulles 
d'equids amb les altres especies de carn i despulles comestibles. 

Article 63: 

En el cas que el pes dels quarts de canal sigui superior a 80 quilograms 
cada un, els camions de repartiment als detallistes disposaran de mitjans me- 
canics per a la seva disposició. 

Capítol 2011.: Transport de peix i productes de la pesca 

Article 64: 

1. Els envasos on es transporti peix seran de: 

a) Metall o materials plastics. Quan no siguin d'un sol us hauran de 
poder-se rentar i desinfectar adequadament. Aquestes operacions 
hauran de realitzar-se obligatbriament després de cada us. 
b) De fusta. En aquest cas, per raons higieniques no podran utilitzar- 
se més que una vegada. 

2. Pel transport de mol-lusc es podran fer servir, a més, sacs de fibres 
tbtils, que per als mol.luscs de depuració obligatbria seran de malles de co- 
lor groc. 

3. Els peixos salats, fumats, en saladura, dessecats o en semi-conserva 
es podran envasar en caixes o barrils de fusta, metal-lics o d'altres materials 
autoritzats. 



4. Els productes de la pesca congelats es transportaran en envasos de 
fusta o en caixes de materials autoritzats, de cartró sulfurat o metal.litzats. 

Article 65: 

1. Els vehicles utilitzats per al transport de peix i productes de la pesca 
seran tancats, folrats a I'interior amb les planxes metal.liques o d'altres mate- 
rials no absorbents i facilment rentables. 

2. Hauran d'ésser isotkrmics o frigorífics quan el transport sigui d'una 
duració que pugui influir en la condició de frescor del peix transportat o al- 
terar el seu grau de congelació. Portaran un dispositiu que permeti de recollir 
les aigües de desgel quan aquest sigui el procediment de refrigeració. 

3. Aquests vehicles es rentaran diariament i es desinfectaran amb la fre- 
qüencia que aconselli la inspeccio sanitaria municipal, la qual revisara perio- 
dicament el compliment d'aquestes mesures higieniques, comprovant la cer- 
tificació de la desinfecció. 

Capítol 3r.: Disposicions generals 

Article 66: 

1. Els vehicles destinats al transport de fruites i hortalisses hauran d'es- 
tar acondicionats al seu interior amb material facilment rentable i transpor- 
taran els productes degudament envasats. 

2. El transport de productes de pastisseria i paneteria es realitzara de 
conformitat a les disposicions de la corresponent reglamentació Tkcnico- 
sanitaria (Títol Vk). 

Article 67: 

Queda prohibit transportar en un mateix vehicle aliments heterogenis, 
entenent-se com a tals els compresos en capítols diferents d'aquest títol o no 
regulats en ell, així com portar en els vehicles de transport d'aliments merca- 
deries no alimentaries. 

Títol W Control alimentari 

Article 68: 

1. La inspeccio municipal del comerG de provelments i la inspeccio fa- 
cultativa sanitaria de I'Ajuntament, dins I'ambit de llurs respectives atribu- 
cions, tindra cadascuna al seu carrec la vigilancia i inspecció dels establi- 
ments alimentaris de tota mena i formularan les corresponents denúncies 
per les infraccions que comprovin. 



2. En ambdós aspectes les inspeccions estaran dividides en tantes zones 
com districtes municipals i ajustades a llurs límits respectius. El mateix crite- 
ri s'aplicara pel que fa als aspectes estadístics. 

3. Els organs auxiliars de I'AdministraciÓ Municipal Sanitaria portaran 
un registre de tots els establiments degudament classificats en el que hom re- 
flectira totes les incidttncies que els afectin. 

Article 69: 

Els tkcnics facultatius sanitaris encarregats de la inspecció i avaluació 
de les condicions higiknico-sanitaries dels aliments realitzaran les seves fun- 
cions amb una continuada atenció, mitjan~ant I'examen diari d'un volum re- 
presentativament ampli de tots i cadascun dels productes alimentaris objecte 
de la seva vigilancia. 

Article 70: 

1. El tkcnic encarregat de la inspecció podra realitzar una primera presa 
de mostres de finalitat exclusivament orientativa, donant el propietari del 
producte un document acreditatiu del caracter oficial de la seva actuació. 

2. En el cas que es consideri necessari, aquesta actuació podra anar 
acompanyada de la immobilització provisional de la mercaderia i, per si ma- 
teixa, no donara lloc a l'obertura d'expedient sancionador. 

Article 71: 

1. Si com a conseqükncia d'aquesta primera actuació es considera pro- 
cedent, o fins i tot directament, si les circumstancies del cas ho aconsellen, 
es procedira a la presa de mostres reglamentaries, la qual es realitzara 
d'acord amb el que estableix el Reial Decret del Ministeri de la Governació 
de 22 de desembre de 1908 (Gaseta del 23 de desembre), modificat pel Decret 
1675/1966, de 30 de juny. 

Article 72: 

1. La presa de mostres, ja sigui d'ofici previ pagament del seu import, 
o a petició de part, es realitzara sempre en preskncia del propietari de la mer- 
caderia, del seu representant o d'un dependent de I'establiment, i si les ante- 
riors persones es neguessin a intervenir, de tcstimonis. 

2. De la presa de mostres s'aixecara acta per quadriplicat, acta que hau- 
ran de signar amb I'inspector actuant, les persones esmentades en el paragraf 
anterior. Un dels exemplars es lliurara a I'interessat. 

3. Les mostres preses, amb les actes aixecades, es remetran al Laboratori 
per a llur analisi. Una de les mostres quedara en propietat de I'interessat, el 
qual estara obligat a mantenir-la en perfectes condicions de conservació. 



4. El resultat de I'analisi i el dictamen del Laboratori sobre la salubritat 
del producte es comunicaran al propietari de l'establiment corresponent a fi 
que pugui fer us dels drets que la Llei li concedeix i en particular de les Nor- 
mes Municipals sobre Política Sanitaria, article 1.136 bis (pag. 98, Ordenan- 
ces Municipals, edició 1978), aixi com d'altres normatives d'ordre superior 
que siguin d'aplicació (Decret 3632A974 de 20 de desembre de 1974, BOE 
22-1-1975). 

5. Si dels resultats de les analisis se'n despren que les mercaderies són 
perilloses per a la salut pública, hom disposara el seu comis i destrucció, aixi 
com la iniciació de l'expedient sancionador que procedeixi. 

Article 73: 

Els venedors de substancies alimentaries'destinades al consum huma no 
podran oposar-se al reconeixement dels productes, a la presa de mostres en 
el cas necessari, ni al seu comis i inutilització si no resulten aptes per al con- 
sum, i tot aixo sense perjudici que puguin fer 6s dels seus drets d'acord amb 
el que estableix la Llei. 

Article 74: 

El comerciant, tenidor i expenedor de la mercaderia tindra responsabi- 
lital pels articles alimentaris que cxpengui o comercialitzi, venuts al detall, 
sense garantia i denominació d'origen, o en condicions de manteniment no 
adequades a la seva perfecta conservació, d'acord amb les normes per als di- 
versos productes alimentaris. 

En el cas contrari, sera responsable de la infracció sanitaria o fraudu- 
lenta el fabricant o envasador del producte, sempre i quan aquestes circums- 
tancies s'especifiquin en els retolats. 

Article 75: 

La inspecció sanitaria es realitzara també sobre les indústries de trans- 
formació &aliments i d'elaboració de plats o productes cuinats o precuinats, 
les seves instal.lacions i el personal manipulador dels esmentats productes. 

Article 76: 

1. Les infraccions a les disposicions d'aquesta Ordenan~a seran sancio- 
nades per 1'Alcaldia amb multa fins el maxim que autoritzi la llei (25.000 
pessetes és el fixat per Reial Decret Llei 11/1979, de 20 de juliol). 

2. La quantia de la multa en cada cas sera fixada atenent la gravetat de 
la infracció, el perjudici ocasionat als interessos generals, a la seva reiteració 



per part de l'infractor, al grau de culpabilitat del responsable i a les altres cir- 
cumstancies que hi poguessin concórrer. 

3. La reincidencia en aquestes infraccions podra donar lloc, a més de 
l'increment de la multa, a la clausura temporal o definitiva de l'establiment, 
tal com autoritza l'article 482 del Reglament de Sanitat Municipal. 

4. Quan el fet constitueixi delicte o la seva gravetat aconselli una sanció 
que excedeixi de la competencia municipal, es comunicara a les Autoritats 
Sanitaries superiors interessant la imposició d'una sanció més greu, a més de 
comunicar-ho a l'Autoritat judicial competent. 

5. Seran responsables les persones que realitzin els actes o incompleixin 
els deures que constitueixin la infracció i, en el cas d'establiments industrials 
o comercials, les empreses titulars dels establiments, siguin persones físiques 
o jurídiques. 

6. Amb independencia de les esmentades sancions, 1'AdministraciÓ Mu- 
nicipal podra disposar a més el comís i la inutilització dels productes perillo- 
sos tal com regulen els articles 72 i 73 anteriors i l'execució de les mesures cor- 
rectores que hom consideri necessaries per a la protecció de la salut publica. 

Disposicions transitories 

1. Les disposicions d'aquesta Ordenanca seran d'aplicació en la seva to- 
talitat als establiments alimentaris les llicencies dels quals es concedeixin 
amb posterioritat a la seva vigencia. 

2. Els establiments amb llicencia expedida amb anterioritat hauran 
d'acomplir, des de l'esmentat moment, les normes de la present Ordenanca 
de natura purament funcional. 

Les obres d'adaptació que sigui necessari fer per tal d'acomplir les dis- 
posicions que afecten als aspectes estructurals hauran de realitzar-les aquests 
establiments en el termini de cinc anys. 

3. En els casos que no existeixi possibilitat física per al compliment de 
les normes de I'Ordenanca -com és el cas de les superfícies mínimes esta- 
blertes en l'article 28 a)-, aquesta circumstancia no afectara a les llickncies 
actuals que mantindran la seva vigencia durant la vida del seu actual titular 
i del seu primer succesor hereditari, amb un mínim, en tot cas de quinze 
anys. 

En el cas de transmissió per qualsevol altre títol jurídic, la vigtncia es- 
mentada beneficiara també el primer adquirent de l'actual titular, sempre 
que la transmissió es faci dins el terme de quinze anys a partir de la vigencia 
d'aquesta Ordenan~a. 

4. Respecte a les condicions de transport del peix, esmentades a l'article 



64, es dóna un termini d'un any per a l'adaptació actual del transport a les 
condicions exigides. 

5. Malgrat al10 disposat en I'article 50 d'aquesta Ordenan~a respecte a 
la venda en llocs fixos de productes alimentaris, i mentre no sigui regulada 
aquesta matkria d'una forma completa en I'Ordenan~a de Policia de la Via 
Pública en preparació, s'aplicaran les reglamentacions més restrictives de 
qualsevol nivell que la regulin. 

Disposició derogatoria 

Queden derogats els articles 166 a 170, 200, 218 a 225, 227 a 263, 266, 
269 a 273, 359, 1.755 a 1.761 de les Ordenances Municipals de 1978. 



Annex I: Definicions 

Establiments alimentaris: 

Tindran la consideració d'establiments alimentaris tots els regits per 
una persona natural o jurídica, que dediquin la seva activitat fabril o comer- 
cial a l'obtenció, importació, manipulació, preparació, recepció, classifica- 
ció, envasat, conservació, dipósit, distribució a l'engros o al detall, expedició 
o venda d'aliments, inclosos els cuinats, o productes alimentaris, o Útils ali- 
mentaris. 

Tindran la condició de locals els establiments alimentaris tals com les 
factories, complexos comercials, naus, edificis, llotges, mercats, magatzems, 
diposits fixos i mobils, recintes, coberts, botigues, paradors, vitrines, 
quioscs, parades mobils o tancades i a l'aire, quan es destinin de manera per- 
manent temporal o circumstancial a alguns dels fins als que fa referkncia 
I'apartat anterior. 

També tindran l'esmentada condició les instal-lacions i elements indus- 
trials on es precisin elements a utilitzar de forma permanent o circumstan- 
cial d'acord amb els fins considerats en el primer paragraf. 

D'acord amb aquestes consideracions queden compresos en aquest 
concepte: 

a) Escorxadors i Mercats de carn. 
b) Mercats Centrals de Peix, Fruites i Verdures. 
c) Centrals Lleteres. 
d) Indústries elaborades de transformació de productes alimentaris 
(carnics, de peix, precuinats i plats preparats). 
e) Mercats zonals, particulars i galeries d'alimentació. 
fJ Establiments alimentaris de venda a l'engros, detall en rkgim d'Hi- 
permercats d Autoserveis. 
g) Magatzems frigorífics, Sales d'especejament d'aliments d'origen 
animal. 
h) Hosteleries, Bars, Restaurants, Menjadors col.lectius. 

Aliments: 

Tindran la consideració d'aliments totes les substancies o productes de 
qualsevol natura solids o líquids, naturals o transformats, que per les seves 
característiques, aplicacions, components, preparació i estat de conservació, 



siguin susceptibles de ser habitualment i idoniament utilitzats per a alguns 
dels fins següents: 

a) Per a la normal nutrició humana o com a fru'itius. 
b) Com a productes dietktics, en casos especials d'alimentació 
humana. 

D'acord amb aquesta definició, els diversos grups d'aliments queden in- 
closos en la següent classificació: 

-Carns i derivats. 
-Aviram, caGa i derivats. 
-Peix, marisc (mol.luscs i crustacis) i derivats. 
-Ous i derivats. 
-Llets i derivats Iactics. 
-Olis i greixos comestibles. 
-Cereals, hortalisses, verdures i bolets comestibles. 
-Edulcorants naturals i derivats. 
-Condiments i especies. 
-Aliments estimulants i derivats. 
-Conserves d'origen animal o vegetal. Plats precuinats. 
-Productes dietktics i de regim. 
-Aigües i gel. 
-Gelats. 
-Begudes alcoholiques i no alcoholiques. 
-Additius en les seves diferents actuacions alimentaries. 
-Tots aquells productes que puguin constituir base per a I'alimentació 

per si o per la seva ulterior manipulació, amb independkncia de la mat& 
ria prima. 

-La consideració d'aliment es perdra quan aquest no acompleixi els re- 
quisits establerts en les diferents reglamentacions Tkcnico-sanitaries or- 
denades per a cada grup d'aliments (Annex 11). 

-La llet com a aliment en la seva denominació generica, correspon úni- 
cament i exclusivament a la llet de vaca. Les altres llets no pertanyents 
a aquesta espkcie animal es designaran amb el nom de I'especie corres- 
ponent. 



Annex 11: Textos legals relacionats amb I'Ordenanqa sobre els 
aliments i els establiments alimentaris 

Disposicions per tal d'evitar el frau en les substancies alimentaries. 

-Reial Decret del Ministeri de la Governació de 21 de desembre de 
1908. Íntegre. 

-Instruccions tkcniques per a la qualificació dels aliments, papers, 
aparells, utensilis i atuells que es relacionen amb l'alimentació. Inte- 
gre el Reial Decret de 17 de setembre de 1920. 

-Reglament de Sanitat Municipal. Aprovat per 1'Ajuntament Ple en 
data 3 de maig de 1930. Art. 144 a 222. 

-Reglament d6Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. De- 
cret 2414/1961, de 30 de novembre. Incloses en la Classificació: Clas- 
sificació del Nomenclator: 012/42; 012/43; 012/44; 012/45; 012/48; 
201/1; 201/23; 201/24; 201/51; 201/52; 204/1; 204/2; 209/6; 311/318; 
611/113; 611/118; 612/12; 612/16; 012/42; 312/6 i 833/31. 

-Codi Alimentari espanyol. Decret del Govern 2484/1967, de 21 de se- 
tembre. Modificat el capítol V (conservació d'aliments) pel Reial De- 
cret 1353/83, de 27 d'abril (BOE 27-5-1983). Derogades les seccions 
primera i segona del capítol X i la secció primera del capítol XI en les 
materies objecte de regulació en la Reglamentació Tkcnico-Sanitaris 
d'Escorxadors &Aus aprovada pel Reial Decret 179/85 de 6-2-1985 
(BOE 15-2-1985). 

-Normativa general per a retolació, etiquetat i publicitat d'aliments, 
envasaments i embalament d'aliments. 

-Decret 336/1975 de 7 de marg, derogat pel Reial Decret 2058/82, de 
12-8-1982. 

-Decret 2638/1977 de 23 de juliol (BOE 259 de 29 d'octubre). Íntegre. 
-Control i vigilancia sanitaria de les persones manipuladores d'ali- 

ments. Ordre de 15 d'octubre del 1959. (BOE 266 de 6 de novembre). 
Íntegre. 

-Reglament de Manipuladors d'aliments. Reial Decret 2505/83 de 4 
d'agost (BOE 20-9-83). (Queda sense efecte I'Ordre de 15 d'octubre 
de 1959.) 

-Reglamentació Tkcnica Sanitaris d'Escorxadors, Sales d'especeja- 
ment, Centres de Contactació, Emmagatzematge i distribució de 
carns i despulles. 

-Reial Decret 3263/1976, de 26 de novembre (BOE 30 de 4 de febrer 
del 1977). Articles 59 a 94. 



-Normatives sanitaries de qualitat per a productes carnics elaborats 
(xori~o, fuet, llom farcit, embotits crus curats, productes carnics trac- 
tats per calor, pernil cuit, espatlla cuita, embotit d'espatlla i pastis de 
carn de porc, productes carnics crus curats), tota aquesta normativa 
esta establerta per Disposicions i Ordres dels Ministeris corres- 
ponents. 

-Reglamentació Tkcnico-Sanitaria dels productes de la pesca. Reial 
Decret 1521/1977, de 3 de maig (BOE de 2 de juliol). Articles 16 al 21. 

-Reglament de la salubritat dels mol.luscs. Reial Decret 263/85, de 20 
de febrer (BOE 7-3-1985). (Deroga el Reglament de 23 de juliol de 
1964, article 19.) 

-Reglament de Centrals Productores de Llet i Indústries Lactiques. 
Decret 2478/1966, de 6 d'octubre. Integre. Ordre de 26 de febrer de 
1975 (BOE 122 de 22 de maig) sobre venda de llets. 

-Reglamentació Tecnico-Sanitaria per a l'elaboració, circulació i co- 
merqs de plats preparats (precuinats i cuinats). Reial Decret 512/1977 
de 8 de febrer (BOE 79 de 2 d'abril). Integre. 

-Establiments i nuclis zoolbgics. Decret 119/1975 de 24 d'abril (BOE 
128). Íntegre. 

-Decret del Ministeri de Comer~  3632/74 de 20 de desembre, sobre 
disciplina de mercats. 

-Reglamentació Tecnico-Sanitaria sobre pastisseries, confiteries i pa- 
neteries. Reial Decret de Presidencia del Govern 2419/78, de 19 de 
maig (BOE 244 de 12 d'octubre de 1978). Modificada pel R.D. de la 
Presidkncia del Govern 1355/83, de 27 d'abril (BOE 27-5-1983) i pel 
R.D. 1909/84, de 26 de setembre (BOE 259 de 29-10-84). 

-Decret 241/1982 de 22 de juliol, del Departament de Comer~  i Turis- 
me de la Generalitat de Catalunya (DOG d'll d'agost de 1982) sobre 
normes de comercialització i venda de pa. 

-Reial Decret 2058/1982 de 12 d'agost pel qual s'aprova la norma ge- 
neral sobre etiquetat, presentació i publicitat dels productes alimen- 
taris envasats. (BOE 207). 

-Reglamentació Tkcnico-Sanitaria d'IndÚstries, Emmagatzematge, 
Transport i Comercializacio de llet i productes Iactics. Reial Decret 
2561/82 de 24 de setembre. (BOE 245). 

-Ordre de 21 de setembre de 1982 (Ministeri de Sanitat i Consum) 
(BOE 6 d'octubre de 1982). Garantia sanitaria del comerq de la carn. 

-Reial Decret 1124/1982 de 30 d'abril pel qual s'aprova la Reglamenta- 
ció Tecnico-Sanitaria per a l'elaboració, fabricació, circulació i co- 
merG de galetes (BOE 133). 

-Reial Decret 1125/1982 de 30 d'abril pel qual s'aprova la Reglamenta- 
ció Tkcnico-Sanitaria per a l'elaboració, circulació i comerq de mate- 
rials polimkrics en relació als productes alimentaris. 

-Reial Decret 3138/1982 de 12 de novembre, pel qual es modifica la 
Reglamentació Tecnico-Sanitaria per a l'elaboració, circulació i ven- 
da de brous i sopes deshidratades. 

-Reial Decret 3139/1982 de 12 de novembre, pel qual es modifica la 
Reglamentació Ttcnico-Sanitaria per a l'elaboració, circulació i co- 
merG de plats preparats (precuinats i cuinats). 



-Reial Decret 3140/1982 de 12 de desembre pel qual es modifiquen al- 
guns articles de la Reglamentació Tkcnico-Sanitaria per a I'elabora- 
cio, circulació i comerG de preparats alimentaris per rkgims dietktics 
i/o especials, aprovat pel Reial Decret 2685/1976 de 16 d'octubre. 

>Reial Decret 379A984, de 25 de gener, sobre elaboració i comerG de 
productes carnics (BOE 27-2-1984). 
Així com totes les disposicions que es vagin publicant en relació amb 
les normes higiknico-sanitaries dels aliments i els seus centres de ven- 
da i consum. 

Annex I11 

Denominació botanica 

Boletus edulis. 

Clavaria flava. 
Cantharellus cibarius. 

Higrophorus limacium. 

Lactarius deliciosus. 

Marasmius oreades. 

Monchella sculenta. 

Pleurotus ostreatus. 

Psalliota campestris. 
(Agaricus campester) 

Tricholoma georgii. 
(Calocybe gambosa) 

Tricholoma terreum. 

Tuber melanosporum. 

Nom en catala 

Aubarell, bolet de bou, cap, 
sigró, siurec, siurenc, siu- 
reny, siuró, sureny. 

Pota de gallina, peus de rata. 
Agerola, carn de gallina, ge- 

rola, picanell, picornell, 
torrento, vaqueta, ros- 
sinyol. 

Babosa, bromose, grisa, Ila- 
nega, mocosa. 

Esclata-sang, estapé, parat- 
ge, pinetell, rovello, rove- 
lló d'obega. 

Bolet secador, camasec, car- 
manyola, carretes, carre- 
roles, fals moixarno, cor-- 
retjoles, corrioletes. 

Barret de capella, bruixolas, 
greixot, morgues, murgo- 
la, rabassola. 

Clopisons, gírgola, orella, 
orellana. 

Camperol, comaga, cul 
blanc, gírgola blanca, ru- 
bielo, terrerol, turundol, 
xampinyó. 

Bolet de Sant JO& mixernó, 
moixernó, muchardon, 
musarón. 

Brunets, fredolic, freduluc, 
morro d'ovella, negrets. 

Tofona, tofona negra, tbfo- 

Nom en castella 

Boleto, hongo de calabaza, 
hongo de puerco, seta de 
Burdeos. 

Manecillas. 
Cabrilla, cabrito, canterela, 

rebozuelo, seta de San 
Juan. 

Higróforo. 

Mízcalo, niscalo, pinenc, pi- 
nenca, seta de pino. 

Mariemnas, ninfa, sende- 
ruela, seta de 10s corros. 

Cagarrias, colmenicas, co- 
menillas. 

Auriana, pleuroto, ostreado. 

Champiñón, hongo bueno, 
pan de lobo, seta comun, 
seta de campo. 

Seta de Orduña, seta de pri- 
mavera, seta de San Jor- 
ge: Negnllos, ratón. 

Trufa, trufa del Perigord, 
na del Perigord. trufa violácea. 

* Afegit per acord del C.P. de 17 de juliol de 1984. Vigent: 2-1-85. 
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