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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 037/2006 ACTIVITATS data: 10 de febrer de 2006 
aquesta circular anul.la a: 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
venda d’articles d’adrogueria a les botigues de conveniència. 

 
normativa de referència ORDENANÇA D’ESTABLIMENTS I CENTRES DE COMERÇ 

ALIMENTARI DE BARCELONA. 
ORDENANÇA MUNICIPAL D'ACTIVITATS I D'INTERVENCIÓ 
INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCE-
LONA. 

altre normativa vinculada:  
 

 
 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir els criteris a tenir en compte davant la possibilitat de venda 
d’articles d’adrogueria en els establiments enquadrats en el grup anomenat Altres formes de venda de 
productes alimentaris, anomenats: botigues de conveniència. Els criteris exposats han rebut el vist i plau 
de la Direcció de serveis de comerç i consum. 
 
 
Entenem que el concepte genèric DROGUERIA pot ésser entès en l’ampli i més conegut sentit del terme, 

es a dir i fent una relació enunciativa: l’activitat dedicada a la comercialització de pintures, dissolvents, 

coles, productes químics, productes de neteja per a la llar, sabons per a les rentadores, etc. Aquests tipus 
d’articles, d'acord amb el criteris establerts per la normativa mediambiental general i, en particular i per 

assimilació, amb l’exposat a l'Annex III, punt III.3 de la també vigent Ordenança municipal d'activitats 
i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona, s'haurien d'incloure entre els esta-
bliment de comerç no alimentari al menor anomenats Exposició i venda d'eines o materials de bricolatge 
que, per vendre articles combustibles s'haurà de tramitar com una activitat classificada. 
 
Entenem que quan al quadre de l’annex 2 de la vigent Ordenança d'establiments i centres de comerç 
alimentari de Barcelona (OECCAB), apareix el concepte Drogueria, els articles, la venda dels quals es 
permet compatibilitzar amb la venda, expedició o distribució al detall d'aliments, en els establiments regu-
lats per la citada OECCAB, són els destinats a la neteja i a l'higiene personal. 
 
D'altra banda, la reiteradament citada OECCAB, al seu punt 4.1. Botigues de conveniència, de l'article 4. 
Tipologia d'establiments comercials amb venda d'alimentació, assenyala que les botigues de convenièn-
cia són establiments comercials amb superfície no superior a 500 metres quadrats i que distribueixen la 
seva oferta, de manera similar, entre els articles següents: llibres, diaris i revistes; productes d'alimenta-
ció; discos i vídeos; joguines, regals i articles diversos. Aquests establiments han d'estar oberts al públic 
un mínim de 18 hores diàries. 
 
D'aquesta definició es desprèn el criteri de que, aquesta tipologia d'establiments està destinada a cobrir la 
necessitat de disposar de certs articles fora de l'horari comercial convencional. Fet l'estudi de les especia-
litats alimentàries que poden ésser venudes no trobem cap que permeti incloure els citats productes de 
neteja i d'higiene personal. 
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Per tot el que ha estat dit, es el nostre criteri que, en primer lloc no resta permesa la venda dels articles 
d’Adrogueria  que puguin estar inclosos en el concepte de bricolatge. El que si poden ésser venuts són els 
reiteradament citats productes de neteja i higiene personal però inclosos dins del grup d’articles diversos 

i, físicament dins del local, separats dels productes d'alimentació. 
 
Barcelona, 10 de febrer de 2006 
 
Director d’Actuació Urbanística Cap del Departament  
 de Llicències d’Activitats 
 
 
 
 
Miquel García Sanjuan Joan Moya i Magrià 
 
 
 
Nota: L’original d’aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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