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OBJECTIU  
  
Proporcionar al personal de les parades d’aliments dels mercats no sedentaris i fires els 
coneixements bàsics per portar a terme unes bones practiques d’higiene que disminueixin al 
màxim el risc de contaminació dels aliments que s’hi venen.  
  
Que aconseguireu seguint les instruccions i recomanacions d’aquesta guia?  
  

- Vendre aliments segurs als vostres clients  
- Treballar d’acord amb les normatives sanitàries vigents  
- Millorar la qualitat dels aliments que comercialitzeu i augmentar la confiança dels 

consumidors  
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1. REQUISITS A COMPLIR   
  
El compliment dels punts que es descriuen a continuació, redueix el perill de contaminació en 
totes les operacions que es realitzen durant els preparatius i la celebració del mercat o fira.   
  
Hàbits d’higiene  
  
Per reduir el perill de contaminació dels aliments, cal:  
  
- Dur les ungles curtes, netes i sense pintar.  
- No portar anells, polseres, rellotges o altres guarniments.  
- Protegir les ferides amb apòsits impermeables.  
- Utilitzar roba de treball neta o un davantal/bata per cobrir la roba de carrer. - No tocar-se els 

cabells, menjar, fumar, mastegar xiclet, etc. dins la parada.  
- Rentar-se les mans amb aigua i sabó o tovalloletes 

antisèptiques d’un sol ús després de:  
– Mocar-se, tossir o menjar  
– Utilitzar els serveis higiènics  
– Manipular diners o escombraries  
– Tocar animals  
– I sempre que es consideri necessari  
- Eixugar-se les mans utilitzant sempre paper d’un sol ús, 

en comptes d’un drap o tovallola.  
- Utilitzar utensilis (pinces, culleres, guants...) sempre i quan sigui possible. Si s’utilitzen guants, 

aquests no han de ser de làtex, donat que pot provocar reaccions al·lèrgiques en entrar en 
contacte amb els aliments.  

- No tenir animals de companyia a la parada.  
  
Manteniment de la cadena de fred  
  
La cadena de fred fa referència al manteniment continuat de la temperatura de conservació dels 
aliments que requereixen fred durant totes les operacions que s’hi efectuen: recepció, 
emmagatzematge, transport i venda; trencar-la comporta un risc de multiplicació microbiana i per 
tant, de deteriorament dels aliments.  
Les temperatures de conservació varien depenent del tipus d’aliment i per això cal que consulteu 
l’etiquetatge d’origen.  
Heu de recordar que:  
- Cal elaborar un Pla de manteniment per comprovar el correcte funcionament dels equips de 

fred.  
- Cal que la temperatura de refrigeració sigui sempre la del producte que requereixi una 

temperatura més baixa (en el cas de transport o emmagatzematge de diferents tipus 
d’aliments)  

- Cal no sobrecarregar els equips de fred.  
- Cal que els aliments estiguin el mínim temps possible a temperatura ambient en carregar-los i 

descarregar-los.  
- Cal portar a terme un registre de les temperatures dels equips de fred (veure model de registre)  
  
Control de proveïdors i traçabilitat  
  
Qui ven aliments a mercats i fires, ha de poder acreditar l’origen dels productes que posa a la 
venda.  
Cal tenir a la parada la documentació relativa a:  
- Origen de la mercaderia: nom del proveïdor o productor( veure model de registre)  
- Especificacions de la mercaderia: nom producte, varietat, origen, número de lot o informació 

equivalent que permeti identificar el producte.  
- Data: quan s’ha rebut o comprat la mercaderia.  
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- Dades de contacte del proveïdor: adreça, telèfon, fax, etc.  
  
Generalment, la majoria d’aquestes dades estan disponibles en el rebut o la factura de compra; 
cal conservar-la, com a mínim, durant la vida útil del producte per si hi ha cap reclamació o 
incidència.  
Per a la venda a granel, cal que useu rètols que especifiquin la denominació del producte i 
l’origen.  
  
És permès el subministrament directe per part del productor, de petites quantitats de productes 
primaris a establiments de venda al detall que subministrin directament a consumidor final, 
excepte: llet crua, mol·luscs bivalves i productes per als que així ho determini la seva normativa.  
  
Neteja i desinfecció  

Netejar: eliminar els residus d’aliments i la brutícia amb aigua i detergent.  
Desinfectar: reduir el nombre de microorganismes a una quantitat que no comprometi la 
innocuïtat dels aliments, amb un desinfectant.  

  
Perquè la neteja i la desinfecció siguin eficients, els utensilis i els materials de la parada han de 
ser llisos, resistents, no absorbents i estar en bon estat per no dificultar aquestes operacions.  
Recordeu que:  

- L’aigua per a la neteja ha de ser potable.  
- Els productes de neteja s’han de mantenir separats del aliments.  
- Els productes de neteja i desinfecció s’han de conservar dins l’envàs original i amb la seva 

etiqueta. En aquesta han de constar les sigles HA (autoritzats per a ús alimentari)  
- Les superfícies, els equips i els estris que entrin en 
contacte amb els aliments s’han de netejar i desinfectar 
cada dia.  
- Una bona esbandida és obligatòria per eliminar les 
restes dels productes de neteja i desinfecció.  
- Heu d’elaborar un programa de neteja on indiqueu què, 
amb què, com, quan i qui neteja les superfícies, els equips 
i els estris de la parada, així com el vehicle de transport 
(veure model de registre)  
  

Formació  
  
La legislació estableix que és responsabilitat del titular de la parada garantir la formació en 
matèria d’higiene alimentària del personal que estigui en contacte directe amb els aliments. S’ha 
de disposar dels documents acreditatius (assistència a cursos, jornades...) que certifiquin que el 
personal que manipula aliments ha rebut la corresponent formació (veure model de registre)  
  
2. REALITZACIÓ HIGIÈNICA DE LES OPERACIONS  
  
Les pràctiques correctes d’higiene s’han de portar a terme a totes les operacions que fan possible 
la celebració d’un mercat.  
  
Abans d’anar al mercat  
  
Recepció i emmagatzematge  
  
- Cal disposar d’un espai adequat per emmagatzemar els aliments.  
- Cal comprovar la documentació que acompanya la mercaderia, la temperatura de recepció –si 

aquesta arriba refrigerada – i l’estat en què arriba, abans de descarregar-la cap al magatzem.  
- Cal mantenir sempre la cadena de fred dels aliments que requereixen refrigeració.  
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- Cal separar de forma efectiva la mercaderia d’altres objectes que pugui haver al magatzem 
com ara: utensilis, balances, bosses, tendals i taulells.  

- Cal no dipositar deixalles en la zona d’emmagatzematge dels aliments.  
- Cal establir criteris clars per fer la rotació adequada dels productes emmagatzemats.  
  
Transport  
  
- Cal mantenir el vehicle en bon estat de neteja.  
- Cal que els dies de mercat, el vehicle s’utilitzi exclusivament per fer el transport d’aliments, de 

la parada i dels utensilis necessaris per realitzar la venda (balances, bosses, etc.).  
- Cal comprovar el funcionament correcte del sistema de refrigeració del vehicle (si escau)  
- Cal evitar que els aliments sense envasar o embalar estiguin en contacte directe amb 

superfícies brutes (terra, parets, etc.).  
  
Durant la celebració del mercat  
  
Muntatge i desmuntatge  
  
- Cal parar el motor del vehicle quan aquest estigui aturat, per a evitar la contaminació dels 

aliments pels gasos del tub d’escapament.  
- Cal evitar que les diferents parts de la parada i els estris (balances, bosses, davantals, etc.) 

entrin en contacte amb el terra.  
- Cal no arrossegar ni dipositar directament al terra, les caixes d’aliments.  
  
Venda  
  
- Cal exposar el preu de venda al públic (PVP) amb 

cartells o indicadors sense punxa.  
- Cal conservar l’etiqueta original dels aliments 

elaborats de venda fraccionada (embotits, 
formatges, pastissos...) fins que finalitzeu la 
venda d’aquests productes.  

- Cal recordar als clients de no manipular la 
mercaderia que no han de comprar.  

- Cal protegir adequadament aquells aliments que 
no estan correctament coberts pels seus 
embolcalls, envasos o contenidors (embotits i 
formatges encetats, llaminadures, venda a granel d’olives, etc.)  

- Cal que l’emmagatzematge dels aliments no es faci mai en contacte directe amb el terra.  
- Cal que les bosses, els contenidors i els papers d’embolicar amb què es lliuren els aliments 

siguin aptes per a ús alimentari i que mantenir-los en bon estat higiènic.  
3. CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES A COMPLIR PER A TOTES LES PARADES   
  

- La zona on s’ubiqui la parada ha d’estar allunyada de fonts de brutícia o contaminació (llocs 
exempts d’olors, fums, pols i altres contaminants )  

- Els materials de la parada han de ser resistents, de neteja i desinfecció fàcils i s’han de 
conservar  en bon estat de manteniment.  
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- Cal utilitzar tendals o altres sistemes per protegir els aliments de les inclemències 
meteorològiques (radiació solar, pluja i vent).  

- Els taulells d’exposició dels aliments han 
d’estar a una alçada d’uns 80 cm del terra, tret 
dels  productes  que  per  les 
 seves característiques de volum o pes en 
siguin excepció  com  ara  síndries, 
 melons, carbasses...; tot i així, no es 
poden deixar directament a terra.  
  

- Cal disposar d’estris de treball (ganivets, 
tisores, etc.) fets de materials que permetin una 
neteja i desinfecció correctes (no és permès 
l’ús d’utensilis de fusta)  

- Els productes de neteja s’han guardar separats 
dels aliments.  

- Cal disposar de galleda d’escombraries amb tapa d’accionament a pedal, per a la brossa 
orgànica.  

- Els envasos i els papers d’embolcallar que entren en contacte directe amb l’aliment, s’han de 
guardar tancats per prevenir el risc de contaminació  

- Cal utilitzar roba neta o bé un davantal/ bata per cobrir la roba de carrer.   

- En un espai proper, s’ha de disposar de serveis higiènics amb dispositius adequats per rentar-
se les mans.  

- S’han de disposar de la següent documentació (veure models de registres):  

 Programa de neteja   

 Registre de proveïdors   

 Certificats de formació en manipulació d’aliments  

 Registre de temperatures dels equips de fred  

  
  
4. CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES A COMPLIR PER A 
GRUPS D’ALIMENTS  Bar Formatges, llet i derivats làctics Masses 
i patates fregides (xurreries) Pa i pastisseria   
Productes carnis curats i cuits (xarcuteries)  

  
  

- S’han de protegir els aliments, per evitar el contacte per part del 
públic, la contaminació del medi i la presència d’insectes, amb paper 
film transparent, tapadores, vitrines, mampares, etc. Si això no és 
possible, és aconsellable l’ús de cartells que prohibeixin manipular-
los o tocar-los.   

- L’exposició dels aliments que necessiten fred per ser conservats (formatges tendres, iogurts, 
menjars preparats, embotits frescos, etc.) s’ha de fer en vitrines refrigerades que disposin de 

termòmetre i llum protegida.   
- Cal disposar de superfícies de treball fetes de materials que 
permetin una neteja i desinfecció correctes (llisos i no porosos) No és 
permès l’ús de superfícies de fusta.  

- Cal comptar amb aigua potable 
(s’admet l’ús d’una font pública, sempre que 
estigui a una distància que faciliti la seva  
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utilització) i disposar de sabó líquid bactericida i de paper eixugamans d’un sol ús. És permès, 
excepcionalment, substituir l’aigua per l’ús de tovalloles humides que continguin una solució 
sabonosa o desinfectant d’ús alimentari i també per gels d’alcohol.  

- El personal que manipula els aliments i alhora cobra l’ import de 
la mercaderia, cal que utilitzi mesures de protecció adequades com 
pinces, guants, etc.  

- Cal que el personal porti un davantal/ bata per cobrir la roba de 
carrer i el cabell cobert amb gorra protectora.  

- No és permesa la venda de llet a doll.  
  
Fruita i verdura  
  

- Cal comptar amb aigua potable (s’admet l’ús d’una 
font pública, sempre que estigui a una distància 
que faciliti la seva utilització) i disposar de sabó 
líquid bactericida i de paper eixugamans d’un sol 
ús. És permès substituir l’aigua per l’ús de 
tovalloles humides que continguin una solució 
sabonosa o desinfectant d’ús alimentari i també per 
gels d’alcohol.  

- Heu de protegir els aliments que es fraccionin o 
tallin per ser venuts (film transparent,envasos amb tapadora, etc.) a fi d’evitar possibles 
contaminacions.  

- Heu de disposar d’una vitrina refrigerada per guardar amanides, macedònies i sucs naturals, 
etc., si la preparació no és immediata a la venda.  

  

  

  

  
Bolets frescos  

- Cal comptar amb aigua potable (s’admet l’ús d’una font pública, 
sempre que estigui a una distància que faciliti la seva utilització) i 
disposar de sabó líquid bactericida i de paper eixugamans d’un sol 
ús. És permès substituir l’aigua per l’ús de tovalloles humides que 
continguin una solució sabonosa o desinfectant d’ús alimentari i 
també per gels d’alcohol.  

- Si son bolets silvestres frescos, cal acreditar-ne l’origen. Si son 
cultivats frescos o conservats, cal disposar del núm. de registre 
sanitari.  

  

Caramels, confits, llaminadures i fruits secs  
Llegums seques  
  

- S’han de protegir els productes que no tinguin embolcall amb tapadores, 
vitrines, mampares, etc., per tal d’evitar el contacte per part del públic, 
la contaminació del medi i la presència d’insectes.  

- Cal disposar de superfícies i estris de treball fets de materials que 
permetin una neteja i desinfecció correctes (llisos i no porosos).   
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- Cal comptar amb aigua potable (s’admet l’ús d’una font pública, sempre que estigui a una 
distància que faciliti la seva utilització) i disposar de sabó líquid bactericida i de paper 
eixugamans d’un sol ús. És permès substituir l’aigua per l’ús de tovalloles humides que 

continguin una solució sabonosa o desinfectant d’ús alimentari i 
també per gels d’alcohol.  

- Ha de despatxar únicament el personal de la parada, no es 
permet l’autoservei per part del públic.  

- S’han d’utilitzar utensilis com pinces, pales, etc. en totes les 
manipulacions que es facin.  

  

Infusions, espècies i plantes aromàtiques  
  

- La venda a granel d’aquests productes està prohibida; per tant, 
sempre s’han de vendre degudament envasats, etiquetats i en els 
seus envasos integres.  

- Cal disposar de superfícies, equips i estris de treball fets de 
materials que permetin una neteja i desinfecció correctes (llisos i no 
porosos).   

  

Ous  
  

- Els ous han d’estar en tot moment preservats de la radiació solar.  

- No s’han d’emmagatzemar ous en refrigeració (un canvi brusc de la 
temperatura d’emmagatzematge pot facilitar l’entrada de patògens a 
través de la closca cap a l’interior de l’ou).  

- En el cas d’ous que es venguin envasats en origen, aquests envasos han 
de procedir d’un centre d’envasament inscrit en el registre sanitari.  

- Queden exempts de marcatge els ous que es comercialitzen directament del productor al 
consumidor final, sempre que el lloc de producció tingui un màxim de 50 gallines ponedores; 
en aquest cas cal indicar, clarament visibles, en el punt de venda: la raó social i l’adreça del 
productor (recordeu que la durada màxima d’un ou és de 28 dies després de la posta).  
  
  
  
Olives  
Bacallà i pesca salada  
  

- Heu de mantenir les olives en recipients tancats durant la seva 
exposició. La normativa marca que aquestes han de mantenirse 
en fred després d’obrir l’envàs original, si això no és possible cal 
que la quantitat exposada sigui la prevista per a vendre en el 
mateix dia.  

- Cal disposar de vitrines o pantalles protectores per prevenir el 
risc de contaminació ambiental, presencia d’insectes i manipulació 

per part dels clients.  

- Cal disposar de superfícies i estris de treball fets de materials que permetin una neteja i 
desinfecció correctes (llisos i no porosos)   
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- Cal comptar amb aigua potable (s’admet l’ús d’una font 
pública, sempre que estigui a una distància que faciliti la seva 
utilització) i disposar de sabó líquid bactericida i de paper 
eixugamans d’un sol ús. És permès substituir l’aigua per l’ús 
de tovalloles humides que continguin una solució sabonosa o 
desinfectant d’ús alimentari i també per gels d’alcohol.  

- Ha de despatxar únicament el personal de la parada, no es 
permet l’autoservei per part del públic.  

  
Carn fresca i preparats carnis  
  

- Cal disposar de vitrines o pantalles protectores per prevenir 
el risc de contaminació ambiental, presencia d’insectes i 
manipulació per part dels clients.  

- Cal comptar amb vitrines refrigerades que disposin de 
termòmetre i llum protegida.  

- Cal disposar de superfícies, equips i estris de treball fets de 
materials que permetin una neteja i desinfecció correctes 
(llisos i no porosos) No és permès l’ús de superfícies ni 
utensilis de fusta. Utilitzar diferents superfícies per a 
manipular les aus i la resta d’espècies animals.  

- Cal comptar amb aigua potable suficient per garantir durant tota la jornada de treball una 
correcta neteja de mans, instal·lacions i utensilis, ja sigui per mitjà de la connexió a la xarxa 
general o per dipòsits d’aigua amb una capacitat mínima recomanable de 50 litres; a més, cal 
comptar amb dosificador de sabó, paper eixugamans d’un sol ús i aixeta de tancament no 
manual (polsador)   

- Cas de tenir dipòsit d’aigua, cal buidar-lo al final de la jornada i omplir-lo l’endemà amb aigua 
potable. La neteja i la desinfecció del dipòsit cal fer-la setmanalment.  

- S’ha de tenir un sistema d’evacuació d’aigües residuals, ja sigui per mitjà d’una mànega que 
connecti amb el clavegueram o per un dipòsit de recollida d’aigües.  

- Cal que el personal porti roba d’ús exclusiu i el cabell cobert amb gorra protectora.  

- S’han de comercialitzar només productes que procedeixin d’establiments autoritzats.  

- S’han de separar mitjançant un separador eficaç, l’aviram de la resta d’espècies animals.  

  

  

  
  

Productes de la pesca i l’aqüicultura  
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- Cal disposar de vitrines o pantalles protectores per 
prevenir el risc de contaminació ambiental, presencia 
d’insectes i manipulació per part dels clients.  

- S’ha de comptar amb vitrines refrigerades que disposin 
de termòmetre i llum protegida.  

- Cal disposar de superfícies, equips i estris de treball 
elaborats amb materials que permetin una neteja i 
desinfecció correctes (llisos i no porosos) No és permès l’ús 
de superfícies ni utensilis de fusta. La superfície on s’exposa 
el peix amb gel , ha de tenir una inclinació i desguàs adequat 
per a eliminar correctament les aigües originades per la 
fusió del gel.  

- Cal comptar amb aigua potable suficient per garantir durant tota la jornada de treball una 
correcta neteja de mans, instal·lacions i utensilis, ja sigui per mitjà de la connexió a la xarxa 
general o per dipòsits d’aigua amb una capacitat mínima recomanable de 50 litres; a més, cal 
comptar amb dosificador de sabó, paper eixugamans d’un sol ús i aixeta de tancament no 
manual (polsador)  

- Cas de tenir dipòsit d’aigua, cal buidar-lo al final de la jornada i omplir-lo l’endemà amb aigua 
potable. La neteja i la desinfecció del dipòsit cal fer-la setmanalment.  

- S’ha de tenir un sistema d’evacuació d’aigües residuals, ja sigui per mitjà d’una mànega que 
connecti amb el clavegueram o per un dipòsit de recollida d’aigües.  

- Cal que el personal porti roba d’ús exclusiu i el cabell cobert amb gorra protectora.  

- S’han de comercialitzar només productes que procedeixin d’establiments autoritzats amb núm. 
de registre sanitari.  

- S’han de vendre sempre els mol·luscs bivalves vius.  

- S’han de conservar les etiquetes durant la vida útil del producte venut; en el cas dels mol·luscs 
bivalves, durant 60 dies.  

  

Pollastres i altres carns a l’ast  

  

- Cal disposar de vitrines o pantalles protectores per prevenir el risc 
de contaminació ambiental, presencia d’insectes i manipulació per 
part dels clients.  

- Cal comptar amb nevera per mantenir els pollastres crus a una 
temperatura inferior a 4ºC. Aquesta ha de disposar de termòmetre 
per al control de la temperatura.  

- Cal disposar de superfícies, equips i estris de treball fets de 
materials que permetin una neteja i desinfecció correctes (llisos i no porosos) No és permès 
l’ús de superfícies ni utensilis de fusta.  

- Heu de tenir una superfície específica de treball per manipular pollastre cru i una altra per al 
pollastre cuit.  

- Cal comptar amb aigua potable suficient per garantir durant tota la jornada de treball una 
correcta neteja de mans, instal·lacions i utensilis, ja sigui per mitjà de la connexió a la xarxa 
general o per dipòsits d’aigua amb una capacitat mínima recomanable de 50 litres; a més, cal 
comptar amb dosificador de sabó, paper eixugamans d’un sol ús i aixeta de tancament no 
manual (polsador)  

- Cas de tenir dipòsit d’aigua, cal buidar-lo al final de la jornada i omplir-lo l’endemà amb aigua 
potable novament. La neteja i la desinfecció del dipòsit cal fer-la setmanalment.  
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- S’ha de tenir un sistema d’evacuació d’aigües residuals ja sigui per mitjà d’una mànega que 
connecti amb el clavegueram o per un dipòsit de recollida d’aigües.  

- Cal que el personal porti roba d’ús exclusiu i el cabell cobert amb gorra protectora.  

- S’han de mantenir els pollastres elaborats amb el cremador de l’aparell encès fins al moment 
de vendre’ls.  

- És obligatori rentar-se les mans després de manipular pollastre cru.  

  

Menjars preparats   

  
- S’han de comercialitzar només menjars preparats 
envasats i etiquetats que procedeixin d’establiments 
autoritzats. A la parada, no és permès fer cap tipus de 
manipulació dels productes (com ara un fraccionament)  

- Cal comptar amb vitrines refrigerades que disposin de 
termòmetre i llum protegida.  

  
  



 

  
5. DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE PER L’ADMINISTRACIÓ  
  

- Els titulars de les activitats de venda d’aliments en mercats ambulants o fires, han de realitzar 
el tràmit de comunicació d’obertura i declaració responsable pel sector alimentari, en virtut de 
la qual manifesten que coneixen i compleixen la normativa d’aplicació i presentar-lo a 
l’ajuntament abans d’iniciar l’activitat.  

  

  
  
6. MODELS DE REGISTRES   
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REGISTRE CONTROL DE TEMPERATURES    

NEVERA NÚM:   MES:   ANY:      

  
ºC                                                                
8                                                                
7                                                                
6                                                                
5                                                                
4                                                                
3                                                                
2                                                                
1                                                                
0                                                                
DIA  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

  

CONGELADOR NÚM:   MES:   ANY:      

  
ºC                                 

-14                                                                
-15                                                                

-16                                                                
-17                                                                

-18                                                                

-19                                                                
-20                                                                

-21                                                                
-22                                                                

DIA  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  
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               FITXA DESCRIPTIVA DEL CONTROL DE PROVEÏDORS  
  

LLISTAT DE PROVEÏDORS HOMOLOGATS   

NOM  PRODUCTES SUBMINISTRATS   Permís sanitari  VALIDESA  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

                         Sol·liciteu i guardeu una còpia de l’acreditació sanitària de cada proveïdor.  
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FITXA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA DE NETEJA I DESINFECCIÓ  

  

QUÈ (superfícies, equips, estris)  COM (producte de neteja i mètode)  FREQÜENCIA  
(diària,setmanal,etc.)  

QUI  

  
PRODUCTE I MARCA:  DOSI 
/ FORMA D’ÚS:      
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REGISTRE DE FORMACIÓ DEL PERSONAL  
  

NOM I COGNOMS  CURS REALITZAT  
(adjuntar el contingut de la formació i les hores impartides)  DATA   

_______________________________  ___________________________________  ______________  

_________________________________ ___________________________________  ______________  

_________________________________ ___________________________________  ______________  

_________________________________ ___________________________________  ______________  

_________________________________ ___________________________________  ______________  

_________________________________ ___________________________________  ______________  

_________________________________ ___________________________________  ______________  
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