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El codi de l’ou és la sèrie de números i lletres que els ous 
de gallina porten imprès a la closca. Aquesta combinació 
d’onze dígits té una gran importància per diverses raons: 
juga un paper clau en la seguretat alimentària, és garantia 
de control i ens proporciona una gran quantitat d’informa-
ció sobre l’aliment. 

Els ous de gallina que es venen als comerços han d’estar 
marcats generalment amb el codi de productor. És una 
norma obligatòria als països membres de la Unió Europea 
(UE) i la seva presència indica que la granja d’origen està 
registrada i controlada per les autoritats. Aquest sistema 
d’identificació individual és exclusiu dels ous de gallina; 
cap altre producte animal o vegetal no processat incorpora 
un sistema semblant.

El codi, imprescindible per la 
traçabilitat de l’aliment
El codi dels ous és part del sistema de seguretat alimentària 
de la UE. Fa possible la traçabilitat de l’ou, des de la granja 
fins a la taula. La traçabilitat és el conjunt d’elements i regis-
tres que cal mantenir al llarg de tota la cadena de producció 
i subministrament. Davant qualsevol problema de segure-
tat alimentària que es detecti a l’ou, gràcies al codi podem 

trobar el seu origen resseguint tot el procés que ha seguit 
l’aliment fins a la granja de procedència. 

Cal, doncs, reconèixer el valor d’aquest conjunt de lletres i 
números com un element de garantia de l’origen i de con-
trol de l’aliment al llarg de tota la cadena alimentària.

Què indica el codi imprès a l’ou
Els dígits del codi de productor, a més de donar-nos infor-
mació sobre l’origen de l’ou també ens permeten conèixer 
el sistema de cria de la gallina ponedora (vegeu el diagrama 
adjunt).

Sovint a la closca de l’ou també hi ha impresa la data de 
consum preferent. Aquesta informació facilita al consumi-
dor el maneig de l’aliment, però no és obligatori que estigui 
impresa a l’ou. En canvi sí que és obligatori que consti a 
l’envàs.

Com identificar els productes de 
proximitat a través del codi
Els dígits quart a vuitè del codi de productor indiquen la 
província i el municipi on es troba la granja de producció, 
mitjançant el codi postal. Aquesta informació permet tant 
al comerç com al consumidor identificar la procedència 
dels ous i seleccionar productes de proximitat. Als ous pro-
duïts a Catalunya, el 4art i 5è dígits del codi són 08 (Barce-
lona), 17 (Girona), 25 (Lleida) o 43 (Tarragona).

El codi dels ous:
un element clau per la traçabilitat i 

la informació dels aliments

Federació Avícola Catalana
www.federacioavicola.org



Gras i Magre 189 - Juliol 29

L’etiquetatge i els ous a granel 
La legislació comunitària estableix detalladament quina és la 
informació que cal subministrar al consumidor sobre els ous, 
bé al punt de venda o a l’envàs del producte. 

En la venda d’ous a granel, segons la normativa vigent, cal que 
al punt de venda hi hagi un rètol informatiu on consti la qua-
litat (categoria A), el pes (d’acord amb les categories establer-
tes), la data de consum preferent (28 dies després de la posta) 
i el sistema de cria. Si els ous són ecològics, cal indicar-ho al 
punt de venda i que consti a algun document destinat al client, 
com pot ser el tiquet de venda. També cal tenir la certificació 
vigent del CCPAE que pot ser requerida pel comprador i per 
l’autoritat de control.

Informació sobre el sistema de 
cria de les gallines
El primer número del codi imprès a la closca de l’ou ens infor-
ma sobre el tipus de cria de les gallines ponedores. Cada tipus 
té fixat uns requeriments mínims d’allotjament per a garantir 
que les necessitats de les gallines estan cobertes i que poden 
mantenir un comportament natural. Us les detallem a conti-
nuació:

Codi 3: Ous de gallines criades en gàbies 
En aquest sistema de cria, cada gàbia allotja un nombre redu-
ït de gallines. Les mides i altres característiques de les gàbies 
estan regulades per la normativa de la UE, per assegurar un 
espai mínim per cada gallina. Les aus han de tenir accés per-
manent a aliment i aigua, hi ha d’haver un espai separat on 
les gallines es retiren per pondre els ous, una perxa i un lloc 
per gratar.

Codi 2: Ous de gallines a terra
Són gallines que viuen en naus tancades dins les quals es mo-
uen en llibertat, però sense accés a l’exterior. Les característi-
ques que han de complir els espais estan legislades i fan refe-
rència a densitat, accés a menjador i abeurador, nius, perxes...

Codi 1: Ous de gallines camperes
Són gallines que viuen en naus i tenen accés a patis a l’aire 
lliure. Aquests patis han de tenir vegetació i han de tenir una 
superfície mínima per cada gallina.

Codi 0: Ous de  gallines ecològiques
Només són ecològiques aquelles granges que estan certifica-
des pel CCPAE com a tals i per tant tenen uns requisits més 
exigents. Els espais han de complir les mateixes exigències que 
els de les camperes, però a més hi ha un nombre màxim d’aus 
per lot i el pinso ha de ser ecològic, entre altres requisits.

El codi dels ous

Els ous de gallina que es venen 
als comerços han d’estar marcats 
generalment amb el codi de 
productor, ja que és una norma 
obligatòria als països membres de 
la Unió Europea i la seva presència 
indica que la granja d’origen està 
registrada i controlada per les 
autoritats.

1r dígit 
Indicació de la forma de cria
0. Ecològica            1. Campera

              2. A terra               3. En gàbia

2n i 3r dígit 
Indicació del país

4t i 5è dígit: 
Província d’ubicació de la granja:
08. Barcelona                17. Girona

             25. Lleida                 43. Tarragona

6è, 7è i 8è dígit: 
Municipi d’ubicació de la granja

9è, 10è i 11è dígit: 
Indicació pròpia de la granja


