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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 040/2006 ACTIVITATS data: 10 de febrer de 2006 
aquesta circular anul.la a: circular interna 038/2006 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
venda de pa a les botigues de conveniència i a les botigues annexes a 
benzinera. 

 
normativa de referència PLA ESPECIAL DEL COMERÇ ALIMENTARI DE BARCELONA. 

ORDENANÇA D’ESTABLIMENTS I CENTRES DE COMERÇ 

ALIMENTARI DE BARCELONA. 
 
altre normativa vinculada: TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA SOBRE LES CONDICIONS 

TÈCNIQUES I ZONA D’UBICACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 

DESTINADES A LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DEL 
PA I PASTISSERIA. 
REIAL DECRET 285/1999, DE 22 DE FEBRER, QUE MODIFICA 
EL REIAL DECRET 1137/1984, DE 28 DE MARÇ, REGULADOR 
DE LA REGLAMENTACIÓ TÈCNICO-SANITÀRIA PER A LA 
FABRICACIÓ, CIRCULACIÓ I COMERÇDEL PA I PANS ESPE-
CIALS 

 

 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir els criteris a tenir en compte en l’autorització de venda 

d’aliments del Grup d’especialitats 5. Pa i pastisseria als establiments enquadrats en el grup anomenat 
Altres formes de venda de productes alimentaris, es a dir, les botigues de conveniència i les botigues 
annexes a benzinera. Els criteris exposats han rebut el vist i plau de la Direcció de serveis de comerç i 
consum. 
 
Entenem necessari realitzar aquest aclariment atès el nombre de consultes rebudes, per part dels titulars, 
tant a la Direcció de serveis de comerç i consum o com als diversos Serveis tècnics municipals. Desprès 
de realitzades diverses consultes verbals amb la citada Direcció de serveis de comerç i consum ens han 
estat transmesos el seus criteris que són els següents: 
 
En primer lloc hem d’assenyalar que ambdós tipus d’establiments han d’ésser tractats de manera similar 

atès que, a més a més de trobar-se inclosos en la mateixa tipologia d’establiments, les seves gammes de 

productes a vendre són molt similars i, es el nostre criteri, una botiga annexa a benzinera pot ésser entesa 
com una especialitat de la botiga de conveniència. 
 
El Capítol 5. Dels establiments individuals, article 46. Altres formes de venda de productes alimentaris, 
de la vigent Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona, al seu punt 4, es 
diu que: Pel que fa a les especialitats del grup 5, tots dos tipus de botigues (botigues de conveniència i 
botigues annexes a benzinera) podran vendre pastisseria, gelats, caramels i bombons, sempre que esti-
guin envasats. Per a la venda de pa es tindran en compte les disposicions establertes per Decret de la 
Generalitat sobre comercialització i venda de pa, i les Ordres de desplegament d’aquesta norma. 
 
Entenem que la simple lectura del citat punt aclareix que ambdós tipus de botiga poden vendre pa, sempre 
que hagi estat embolcallat en origen, sense necessitat d’afegir més superfície. Malgrat això, la zona de 

venda de pa haurà d’ésser integrada dins de la zona de venda dels articles alimentaris que, en el cas de les 
botigues de conveniència serà, com a màxim del 35% de la superfície total destinada a la venda (artícle 37 
del PECAB) amb una superfície mínima de venda destinada als articles alimentàris de 25 m2. En les 
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botigues annexes a benzinera la superfície neta de venda mínima destinada als articles alimentaris serà de 
30 m2 (article 46 de l’Ordenança). 
 
En el supòsit de produir-se la venda personalitzada de pa, la zona destinada a venda, s’haurà de tractar 
com si fos un establiment especialista, havent de disposar d’una superfície neta de venda, para la comer-
cialització del pa, de 30 metres quadrats. Aquesta superfície, com en el cas de la venda per autoservei, 
haurà d’ésser integrada dins la zona de venda dels articles alimentaris i donant compliment als paràmetres 
de superfícies màximes i mínimes ja definits. 
 
Si qualsevol dels dos tipus de botiga desitja disposar d’un obrador per a la cocció de pa, s’haurà de tenir 

en compte el que disposa l’article 4 del vigent Reial Decret 285/1999, de 22 de febrer, que modifica el 
Reial Decret 1137/1984, de 28 de març, regulador de la Reglamentació tècnico-sanitària per a la fabri-
cació, circulació i comerç del pa i pans especials, que regula les condicions que han de reunir els esta-
bliments dotats de terminal de cocció i que són: 
 La manipulació dels productes s’ha de realitzar en un àrea separada del local de vendes a la que no 

tingui accés el públic, encara que pugui estar a la vista d’aquest, però que sigui suficient per tal 
d’impedir la contaminació creuada. 

 El local haurà de comptar amb un magatzem frigorífic que compleixi els requisits de la legislació 
vigent. 

 Així mateix haurà de comptar amb una cambra de fermentació, en el supòsit de que el producte in-
termig sigui una massa congelada o altra massa panària semielaborada sense fermentar i que necessiti 
fermentació. 

 
El Text refós de l’ordenança sobre les condicions tècniques i zona d’ubicació de les instal lacions 

destinades a la producció i comercialització del pa i pastisseria, a l’article 22.1 defineix el següent: 
Sempre que en l’establiment es realitzi, total o parcialment, el procés de producció del pa o pastisseria, 

cal destinar a obrador un recinte específic, física i funcionalment diferenciat i independent de qualsevol 
altra dependència, sense perjudici que pugui comunicar-s’hi mitjançant els passos estrictament necessa-
ris. 
Els elements constructius que delimitin arquitectònicament l’obrador, amb l’objecte de que es pugui 

integrar visualment amb la botiga, podran ser executats, total o parcialment, amb vidre o un altra ele-
ment transparent, a condició que sigui higiènic, resistent a ratllades i cops, durador, rentable i llis i re-
sistent al foc, si escau, per aplicació de la normativa sectorial corresponent a la protecció d’incendis. 
 
Finalment, el punt 6 del Text refós determina que la superfície destinada a obrador, encara que es tracti 
del que s’anomena petita terminal de cocció, no serà inferior a 2 m2/m2 de la superfície de les safates o 

de la solera del o dels forns, amb un mínim de 7 m2. 
 
De tot el que ha estat dit es dedueixen els següents punts: 
 Les botigues de conveniència i les botigues annexes a benzinera, estan autoritzades a vendre pa. Si la 

venda es realitza mitjançant el sistema de autoservei, el pa haurà de trobar-se embolcallat en origen i 
integrat dins la zona destinada a vendre productes alimentaris. 

 Si la venda de pa es realitza mitjançant el sistema de venda personalitzada, la zona destinada a dita 
venda haurà de tenir la consideració de establiment especialista, donar compliment als paràmetres de 
superfície i distribució establerts per aquests tipus d’establiment i trobar-se integrada dins la zona 
destinada a venda de productes alimentaris. 

 En ambdós supòsits, la zona destinada a la venda de productes alimentaris haurà de complir els pa-
ràmetres de superfície màxima i mínima establerts a la vigent normativa sense que puguin ésser so-
brepassats com a conseqüència de la venda de pa. 

 Ambdós tipus d’establiment poden disposar d’obrador per a la cocció de pa sempre que es doni com-
pliment a la normativa que resulta d’aplicació i que ja ha estat descrita. 

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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