
 
     

 SERVEI DE SALUT 

 

VENDA D’ALIMENTS EN MERCATS NO SEDENTARIS I FIRES 
 
Condicions especials dels llocs de venda de productes 
d’alimentació  

 
Tots els marxants han de complir estrictament les prescripcions que conté 
la legislació vigent, quant a les condicions higienicosanitàries i especialment 
cal tenir cura dels següents aspectes:  

 
o Tot el personal al servei de les parades han de tenir la formació 

adequada a l’activitat que estan desenvolupant. Caldrà acreditar que 
s’ha dut a terme, com a mínim, dues hores de  formació com a 
manipuladors d’aliments, en els darrers 3 anys. 

 
o No s’autoritza la venda de productes alimentaris que no compleixin 

els requisits a què es refereix la normativa comercial i sanitària 
vigent en cada moment.  La seva procedència ha de ser 
d’establiments autoritzats amb número de registre sanitari. 
 

o S’haurà de justificar l’origen dels aliments, per conèixer la seva 
procedència i recorregut seguit en cas de contaminació o alarma 
alimentària.  

 
o Cal que els vehicles de transport siguin els adequats per al transport 

d’aliments i es mantinguin nets i en bon estat.  
 

o Els productes alimentaris s’hauran de protegir contra la contaminació 
ambiental amb tendals adequats i de protecció contra els insectes. 

 
o Les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments estaran en 

bon estat i hauran de permetre fàcilment la seva neteja i desinfecció. 
 

o Caldrà disposar de les instal·lacions o dispositius necessaris per al 
manteniment i la vigilància de les condicions adequades de la 
temperatura dels productes alimentaris. 

 
1. Tots els productes i/o aliments de fàcil alteració pel calor 

s’exposaran i conservaran en vitrines refrigerades (embotits 
crus i cuits, formatges frescos, productes susceptibles de 
descomposició...), procurant no trencar la cadena de fred. 

2. Els productes que no necessitin fred per a la seva conservació i 
que no estiguin protegits per embolcalls estaran aïllats 
mitjançant vitrines (embotits curats, formatges curats, 
productes de pastisseria...) i seran manipulats amb les 
correctes mesures d’higiene. 
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