
 

   
Sector d’Urbanisme 
Direcció d’Actuació Urbanística  
 
Avgda Diagonal, 240 2ª planta 
08018 - Barcelona 
Tel.  932 914 447 
Fax  932 914 452 

 

CIRCULAR INTERNA Pagina 1 de 3 Circular 021-2004 activitats.doc 

CIRCULAR INTERNA 
 
 
nº ordre: 021/2004 ACTIVITATS  data: 15 de setembre de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
aclariments sobre diversos temes d’establiments alimentaris. 
 
normativa de referència:   
 
altre normativa vinculada:   
 

 
El motiu de la present Circular es per aclarir diverses conceptes relacionats amb els establiments i centres 
de comerç alimentari. 
 
 
1.- Instal lació de vetlladors i terrasses. 
 

La vigent Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, a l’article 33. 

Vetlladors i terrasses, al punt 1 textualment diu: Els establiments d’hostaleria poden sol.licitar 

llicència per a la instal.lació de vetlladors i altres mobiliaris, que els serà concedida sempre que no 
es dificulti la circulació de vianants o altres usos propis de la via pública. 
La també vigent Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència 
pública de Barcelona, al seu article 39.7 assenyala que poden disposar de terrasses i vetlladors, 
amb caràcter exclusiu i complementari, els establiments de restauració. 
Finalment cal assenyalar que els establiments de comerç alimentari, definits a l’article 4 de 

l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona, en cap cas poden 
ésser considerats com establiments d’hostaleria. 
Entenem que queda clarament definit, en primer lloc, que els establiments dedicats al comerç 
alimentari no poden ésser considerats com d’hostaleria i que, per això i d’acord amb la vigent 

normativa, no poden disposar de vetlladors o de terrasses, qualsevulla que sia la seva especialitat. 
 
 

2.- Venda de congelats en règim d’autoservei, a la menuda i sense embolcallar. 
 

El vigent Reial Decret 381/1984, de 25 de gener, pel qual s’aprova la Reglamentació tècnico-
sanitària per al detallista d’alimentació, al seu Títol II.- Condicions generals dels establiments, 
del material i del personal, manipulacions permeses i prohibides, l’article 14.9 assenyala, com 

manipulació prohibida: La venda en règim d’autoservei de productes no envasats, amb 

l’excepció de fruites proveïdes de escorça dura no comestible. 
El Reial Decret 1109/1991, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la Norma general relativa als 

aliments ultracongelats destinats a l’alimentació humana, a l’article 7.1 Envasat, textualment 

assenyala: Els aliments ultracongelats destinats a ésser expedits al consumidor final, hauran 
d’ésser envasats pel fabricant o envasador en envasos previs adequats que els protegeixin contra 

les contaminacions externes, microbianes i d’altra tipus, i contra la dessecació. 
Finalment cal dir que el Reial Decret 380/1993, de 12 de març, pel qual es modifica la Norma 
general relativa als ultracongelats destinats a l’alimentació humana, aprovada per Reial 

Decret 1109/1991 de 12 de juliol, al seu Annex I. Procediment de mostratge dels aliments 
ultracongelats destinats al consum humà es refereix, sempre, a selecció d’envasos. 
Per tot el que s’ha dit, es el nostre criteri, que resta clarament definida la prohibició de vendre 

qualsevol article alimentari ja sigui congelat o no, amb les excepcions assenyalades a la legislació 
de referència, en règim de venda d’autoservei, a la menuda i sense embolcallar. 
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3.- Utilització d’aixetes d’accionament no manual 
 

El Reial Decret 2817/1983, de 13 d’octubre, pel qual s’aprova la Reglamentació tècnico-
sanitària dels menjadors col lectius al Títol II Condicions dels locals i instal.lacions , dels 
materials i utillatge i del personal. Manipulacions permeses i prohibides, a l’article 4. de les 

cuines, punt 9, textualment diu: Existiran dispositius en els que els operaris es podran rentar i 
assecar les mans. Els lavabos col.locats a aquesta zona seran dotats d’aigua freda i calenta. 

Seran accionats a pedal o per un altra sistema no manual, i l’assecat.........  
 
En allò que fa referència a les diferents normatives sectorials i sense fer-ne una enumeració 
exhaustiva, podem citar la següent: 

1) El Reial Decret 1137/1984, de 28 de març, pel qual s’aprova la Reglamentació tècnico-
sanitària per a la fabricació, circulació i comerç del pa i pans especials, a l’article 8.15 diu: 

..........Al locals on es manipulin els productes és disposaran de rentamans de funcionament no 
manual, en nombre necessari, amb sabó líquid i tovalloles d’un sol ús o generadors d’aire 

calent. 
2) El Reial Decret 14737/1992, de 27 de novembre, pel qual s’aproven les Normes sanitàries 

aplicables a la producció i comercialització dels productes pesquers i de l’aqüicultura, el 
Capítol III. Requisits exigibles als establiments en terra, al seu punt 9, assenyala: Existirà un 
nombre suficient de vestuaris amb parets i sols llisos, impermeables i lavables, lavabos y 
inodors amb cisterna,. Aquests no hauran de comunicar-se directament amb el locals de 
treball. El lavabos hauran d’ésser dotats de productes par a la neteja i desinfecció de les mans 

i de tovalloles d’un sol ús; les aixetes no hauran d’ésser accionades amb la mà. 
3) El Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions 

sanitàries de producció, magatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus 
derivats als establiments de comerç a la menuda, al Capítol I Condicions dels establiments 
de comerç a la menuda de carns, del seu Annex, al punt 1, apartat d) diu: Rentamans 
d’accionament no manual, previstos d’aigua potable, calent i freda i assecat higiènic de les 

mans. 
Atès tot el que s’ha dit, entenem resta clarament definida la obligatorietat d’instal.lar, entre d’altres, 

aixetes d’accionament no manual a qualsevol lloc on es manipulin aliments, ja siguin cuines i obradors 

d’establiments de restauració (restaurants, bars, etc.), de botigues de plats preparats, cuines industrials 
(catering), sales d’especejament de carns i peixos, obradors de paneteria i pastisseria, i, en general, a tots 

els establiments de comerç alimentari als que existeixi manipulació dels aliments com poden ésser: 
carnisseries, polleries, cansaladeries, xarcuteries, venda de peix i marisc , etc. 
 
 
4.- Relació del productes que poden ésser venuts al establiments anomenats “herbolaris” 
 
D’acord amb els criteris manifestats per la Direcció de Serveis de comerç i consum, en informe de data 18 
de febrer de 2004, posem al seu coneixement el següent: 
 

1) Les plantes i herbes són productes de consum humà; s’han d’incloure, dons, entre els productes 

destinats a l’alimentació i han d’estar regulades pel Pla especial del comerç alimentari de 
Barcelona (PECAB), aprovat en data 28 d’abril de 1999 i per l’Ordenança d’establiments i 

centres de comerç alimentari de Barcelona, aprovada en data 26 de març de 1999. 
No trobem en l’esmentada normativa cap grup d’especialitat alimentària que es tituli plantes i 
herbes en herbolaris, en conseqüència, hem d’aplicar l’article 4 de la citada Ordenança 

alimentària, apartat 4.3, en el sentit de que qualsevol altre tipus d’establiment comercial que 

inclogui aliments entre els seus productes, restarà subjecte a les prescripcions d’aquesta norma 

tenint en compte, per incloure-ho en qualsevol dels grups regulats, criteris de superfície, 
tipologia i forma de venda. 
Tampoc l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental 
de Barcelona contempla, als seus annexos, cap grup que es tituli: plantes i herbes en herbolaris. 
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2) El títol de l’activitat correspon a la regulació contemplada pel Reial Decret Legislatiu 
1175/1990, que aprova les tarifes i la instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques. 
A l’epígraf 625.4 es contempla el comerç minorista de plantes i herbes en herbolaris. 
Els productes compresos en aquest epígraf són: plantes i herbes (excepció feta dels de venda 
exclusiva a farmàcies); preparats dietètics i de règims especials; aliments biològics, 
macrobiòtics i naturals; plantes medicinals i els seus preparats així com productes afins. 
La normativa de caire impositiu no condiciona la classificació municipal de les activitats 
dedicades al comerç alimentari que s’han de regir per la seva normativa específica com s’ha dit 

més amunt, per disposar-ho així l’article 2 de l’Ordenança alimentària quan diu que la 

classificació que s’efectua, pot no ser coincident amb epígraf o classificacions recollides a 

d’altra normativa. Per tant, el supòsit que ens ocupa, s’ha de considerar com a botiga 

especialista en productes de règim i dietètica. 
 

3) Arribats a aquesta conclusió de que ens trobem davant una botiga especialista en productes de 
règim i dietètica, hem d’assenyalar les condicions que han de reunir: 
A.-  La superfície mínima de venda haurà d’ésser de 35 m2, d’acord amb el que disposa el 

PECAB. 
B.-  Els productes que es poden vendre són: plantes i herbes (excepció feta de les de venda 

exclusiva a farmàcies), preparats dietètics i de règims especials, aliments biològics, 
macrobiòtics i naturals, plantes medicinals i els seus preparats tal i com contempla 
l’epígraf 652.4 del Reial Decret Legislatiu 1175/1990 que aprova les tarifes i la 

instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques. 
 
 
Director d’Actuació Urbanística Cap del Departament  
 de Llicències d’Activitats 
 
Miquel García Sanjuan Joan Moya i Magrià 
 
Nota important: L’original d’aquesta Circular interna, degudament signat, resta al nostre poder. 
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