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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 050-B/2007 ACTIVITATS data: 5 de febrer  de 2007 
aquesta circular anul·la a.  

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
aclariment sobre la classificació dels establiments amb venda al detall 
de productes no alimentaris, en règim d’autoservei, i de productes  
alimentaris. 

 
normativa de referència LLEI 14/1986 GENERAL DE SANITAT. 

DECRET 378/2006, DE 10 D’OCTUBRE, PEL QUAL ES DESPLEGA LA LLEI 

18/2005, DE 27 DE DESEMBRE, D’EQUIPAMENTS COMERCIALS. 
ORDENANÇA D’ESTABLIMENTS I CENTRES DE COMERÇ ALIMENTARI DE 
BARCELONA. 

 
altre normativa vinculada  ORDRE CTC/460/2005, DE 25 DE NOVEMBRE, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDRE 

DE 26 DE SETEMBRE DE 1997, SOBRE TIPOLOGIA DELS EQUIPAMENTS 
COMUNITARIS.. 

 

 
 
Com a conseqüència de la consulta que va fer arribar una entitat ambiental de control i els criteris mani-
festats per la Direcció de serveis de comerç i consum d’aquest Ajuntament, en el seu informe de data 23 

de gener de 2007 que obra al nostre poder i que transcrivim en la seva pràctica totalitat, passem a tractar 
d’aclarir la classificació dels establiments especialitzats en la venda al detall de productes no alimentaris 
de gran consum, en règim d’autoservei, i la possibilitat de simultaniar la venda d’aquesta gamma de pro-
ductes amb la venda de productes alimentaris, ja siguin embolcallats o no. 
 
Un exemple aclaridor del tipus d’establiment al que ens referim fora el representat, entre d’altres, per les 

botigues de la cadena SCHLECKER. 
 
Una vegada analitzada la situació, són dos els problemes que es plantegen en el funcionament d’aquest 

tipus d’establiment: 
1. La venda d’alimentació. 
2. La classificació dels establiments. 
 
1. VENDA D’ALIMENTACIÓ. 
 
L'Ordenança d'Establiments i Centres de Comerç Alimentari de Barcelona no té cap article de con-
tingut prohibitiu pel que fa a la venda d'alimentació. Això no obstant, no hem de pensar que la manca de 
prohibició expressa significa possibilitat d'autorització.  
 
Aquesta ordenança (i deixant de banda la de mercats què es refereix a un supòsit molt concret)  és la úni-
ca norma municipal que regula la venda d'alimentació i, com que ho fa amb caràcter positiu, enumera  les 
formes que pot adoptar aquesta venda. Però aquesta enumeració és taxativa, no merament enunciativa o 
exemplificativa. Per aquest motiu, qualsevol altre tipus de comerç que inclogui alimentació entre els seus 
productes de venda, s’ha d’incloure en aquesta classificació tenint present les seves característiques en 

quant a superfície, tipologia i forma de venda. 
 
Això significa que la venda d'alimentació s'ha d'efectuar, exclusivament, en els comerços que enumera, o 
bé aquests comerços han de reunir les característiques d’algun dels grups enumerats. i que no és possible 

fer-ho en cap altre més. 
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Donades les característiques d’aquest tipus de botigues pel que fa a superfície, tipologia i forma de venda 
s’apropen a la figura del superservei però, pel que fa als articles a la venda que és una de les característi-
ques principals per definir un comerç com alimentari, no hi ha cap semblança: 
 
El superservei, amb una superfície entre 1501 i 399 m2

, pot vendre tot tipus d’especialitats alimentàries 

amb l’excepció del grup 4, productes íctics, i del subgrup carnisseria (que han de tenir una superfície 

mínima de vendes de 250 m2). 
La venda d’altres productes de consum quotidià (entre els quals està la drogueria-perfumeria) té un caràc-
ter  residual i complementari ja que aquests productes tenen, així mateix, les seves botigues especialistes 
on oferir una gamma àmplia i profunda d’aquests. 
 
Aquestes botigues han de ser classificades com a especialistes en drogueria-perfumeria que és com figura 
a la classificació CNAE (652.2—652.3—663.4 comerç minorista d’articles de drogueria, papers pintats, 

revestiment del terra, perfumeria i venda fora d’establiment comercial principalment). En cap cas està 

autoritzat a vendre alimentació, ni tan sols envasada. 
 
I, encara més, les botigues de venda d’articles de drogueria no estan compreses dins la enumeració de 

botigues alimentàries, per tant, no resulta possible que puguin posar a la venda articles alimentaris. 
 
En el supòsit de que aquests establiments volguessin tramitar l’alta en la classificació CNAE corresponent 

a alimentació, tampoc podria acollir-se a cap de les classificacions que recull l’Ordenança 
d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona per no reunir les condicions adients ja 
que: 
 Per ser especialista alimentari hauria de vendre, exclusivament, un grup d’aliments dels que senyala 

l’annex 1 de l’Ordenança esmentada i no pot vendre articles de drogueria ni altres de consum quoti-
dià. 

 Els polivalents alimentaris (mínim 60 m2) tenen el límit de superfície de venda de 10 m2 afegits per 
dedicar-la a altres productes de consum quotidià entre els quals està la perfumeria i la drogueria. 

 Els autoserveis (entre 60 i 1491 m2) també tenen el límit de 10 metres per destinar-los a venda de 
drogueria-perfumeria. 

 En els superserveis (entre 1501 i 339 m2) i els supermercats (entre 400 i 2.499 m2) no està fixada la 
superfície màxima destinada a venda d’altres productes quotidians, però, la seva superfície no pot 
passar del 20% de la superfície de venda de la botiga i el 80% ha d’estar destinat a alimentació per 

poder ser considerat una botiga alimentària ja que així ho disposa l’article 1 del Decret 378/2006 de 
10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005 de 27 de desembre, d’equipaments comerci-
als. 

 Tampoc reuneixen les condicions d’establiments polivalents ja que en aquests la venda d’alimentació 

s’ha de realitzar en sales específiques o en botigues independents. 
 No són botigues de conveniència ni annexes a gasolineres. 

 
L’article 4 de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona enumera els 
tipus d’establiments comercials amb venda d’alimentació. Són els següents 
 
1. Establiments basats en la venda d’alimentació 
 

1.1. Sistema de venda personalitzada: establiments comercials de petites dimensions, gene-
ralment ubicats a la trama urbana, on el venedor atén individualment cada comprador. 

                                                           
1 Aquesta modificació de la superfície neta de vendes entre els autoserveis i els superserveis ve determinada per l’aplicació de 

l’Ordre CTC/640/2005, de 25 de novembre, de modificació de l’Ordre de 26 de setembre de 1997, sobre tipologia dels esta-
bliments comercials (Veure Circular Interna núm. 048/2007). 
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1.1.1.  Especialistes: són establiments especialistes aquells que es dediquen a la 
venda d’un sol grup d’especialitat alimentària, entre el fixats en l’annex 1 

d’aquesta ordenança. 
 

1.1.2. Polivalents alimentaris: són polivalents alimentaris aquells establiments 
que combinen la venda de dos o més grups d’especialitats, entre el fixats en 

l’annex 1 d'aquesta ordenança. 
 

1.2. Sistema de venda en règim d'autoservei: establiments dedicats a la venda de productes de 
consum quotidià, bàsicament alimentació dels quals el client es proveeix directament; tam-
bé poden incloure seccions ateses amb el sistema de venda personalitzada. 

 
1.2.1. Autoserveis: establiments que ofereixen productes de consum quotidià, 

predominantment alimentació i que tenen fins a 1491 m2 de superfície neta 
de venda. 

1.2.2. Superserveis: establiments amb característiques similars als autoserveis i 
que tenen entre 1501 i 399 m2 de superfície neta de venda. 

1.2.3. Supermercats: establiments que ofereixen productes de consum quotidià i 
altres com parament de la llar. Es classifiquen en dos grups: 
Petits: entre 400 i 1.299 m2 de superfície neta de venda. 

 Grans: entre 1.300 i 2.500 m2 de superfície neta de venda. 
 
2. Establiments polivalents: 
 

2.1. Hipermercats: establiments que ofereixen en règim d’autoservei un ampli conjunt de pro-
ductes de consum quotidià i no quotidià, amb una superfície neta de venda superior als 
2.500 m2. Disposen d'una gran àrea d'aparcament pròpia. 

 
2.2. Gran magatzem: establiment organitzat per seccions, amb caixes de cobrament indepen-

dents de les sortides, amb un assortiment ampli i profund, que ofereixen al públic, amb sis-
tema de venda personalitzada i d’autoservei, diferents productes d’equipament de la perso-
na, d’equipament de la llar, articles i serveis diversos; també s’hi poden incloure productes 

d’alimentació. La superfície neta de venda és, generalment, igual o superior a 10.000 m2. 
 
2.3. Magatzem popular: establiment que ofereix en seccions múltiples, en règim 

d’autoservei o de venda assistida, un assortiment selectivament ampli i poc profund amb 

una gamma de preus reduïda i un servei limitat. La superfície neta de venda és inferior als 
10.001 m2. 

 
2.4. 3. Equipaments comercials alimentaris de caràcter col·lectiu 

 
3.1. Galeria comercial: conjunt de llocs de venda independents que comparteixen un espai co-

mú de circulació i determinats serveis; aquestes agrupacions poden formar part d'un altre 
equipament comercial col.lectiu. S'en distingeixen dos tipus: 

 
3.1.1. Galeries Privades d’Alimentació (GPA): comprenen entre 10 i 30 llocs 

de venda de productes alimentaris.  
 
3.1.2. Centres Privats d’Alimentació (CPA): comprenen més de 30 llocs 

d’aquesta classe. 
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3.2. Mercats municipals: conjunt d’establiments minoristes independents, fonamentalment 

d’alimentació alterable –agrupats en un edifici de titularitat pública i normalment d’ús 

exclusiu–, que tenen serveis comuns i que requereixen una gestió de funcionament també 
comuna, segons les fórmules jurídiques establertes en la legislació de règim local. 

 
4. Altres formes de venda de productes alimentaris: 
 

4.1. Botigues de conveniència: establiments comercials amb superfície neta de venda no supe-
rior als 500 m2 i que distribueixen la seva oferta, de manera similar, entre els articles se-
güents: llibres, diaris i revistes; productes d’alimentació; discos i vídeos; joguines, regals i 

articles diversos. Aquests establiments han d’estar oberts al públic un mínim de 18 hores 
diàries. 

 
4.2. Botigues annexes a gasolineres: establiments comercials ubicats dins del terreny ocupat 

per una gasolinera o estació de servei. La seva oferta comercial s’estructurarà a partir de 

dos o més de les gammes previstes per a les botigues de conveniència i amb la gamma de 
productes accessoris de l'automòbil, distribuïdes en proporció variable. 

 
4.3. Qualsevol altre tipus d’establiment comercial que inclogui aliments entre els seus productes 

de venda quedarà subjecte a les prescripcions d’aquesta norma pel que fa a la secció ali-
mentària. En cas de presentar-se un equipament comercial alimentari no previst en 
l’anterior relació, hi quedarà inclòs, tenint en compte, i per aquest ordre, els criteris de su-
perfície, forma d’agrupació dels establiments,  tipologia i forma de venda. 

 
 L’Ordenança alimentària s’ha de complementar amb la normativa en matèria sanitària. Hem de partir del 

text constitucional, article 51, que ordena als poders públics garantir la defensa d'usuaris i consumidors 
protegint la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics dels mateixos. 
 
Aquest mandat constitucional va tenir concreció mitjançant la Ley 14/1986 General de Sanidad i va ser 
objecte d’especial consideració per la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios que consi-
dera la protecció de la salut com un dret bàsic de consumidors i usuaris. 
 
La Llei 3/1993 que aprovà l’Estatut del Consumidor ordena als poders públics vetllar per que els pro-
ductes i serveis relacionats amb l’alimentació compleixen els requisits exigibles en matèria de producció, 

elaboració, comercialització etc. 
 
Aquests requisits, exigits per les lleis, han estat desenvolupats mitjançant Reials Decrets que, així mateix, 
han fet la funció d’incorporar al dret intern els preceptes desenvolupats per les Directives Comunitàries. 
Amés a més tenen caràcter de norma bàsica en matèria de sanitat a l’empara de l’article 149 de la Consti-
tució i desenvolupen les disposicions dels articles 38 i 40.2 de l’esmentada Ley 14/1986, General de 
Sanidad. 
 
En la matèria concreta objecte d'aquest informe, hem de partir de la Directiva 93/43 CEE i del Real 
Decreto 2207/1995 ja que regulen les normes generals d'higiene dels productes d'alimentació així com les 
condicions en què s’ha d’efectuar la seva venda o subministrament.  
 
Respecte a la competència per vetllar pel compliment de la normativa sanitària, la Ley General de Sani-
dad l'atorga als ajuntaments a l'article 42, ja que els atribueix el control sanitari d'indústries, activitats i 
serveis, a més dels llocs de convivència humana. 
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2. CLASSIFICACIÓ DELS ESTABLIMENTS. 
 
L’Ajuntament és competent per a exercir les potestats administratives sobre l’activitat comercial alimen-
tària, en especial sobre el seu inici mitjançant règim de comunicació prèvia o de llicència municipal 
d’obertura d’establiments en virtut d’allò disposat a l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció 

integral de l’administració ambiental. 
 
En relació a la posició concreta que ocupen els citats establiments en els Annexos de l’Ordenança esmen-
tada hem de tenir molt present que algunes de les cadenes titulars han d’ésser considerades com grans 

empreses ja que no reuneix les característiques que senyala la Recomanació 361/2003 de la Unió euro-
pea per considerar una empresa com a petita o mitjana. El criteri dels efectius (menys de 250 treballa-
dors) que és, indubtablement, un dels més significatius i ha d’imposar-se com a criteri principal, està 
amplament sobrepassat, sent el criteri financer (volum de negocis inferior a 50 milions d’euros) comple-
mentari per entendre la importància real d’una empresa. 
 
Es per això que no hem d’oblidar mai que, quan es tracti d’una gran empresa, aquesta resta subjecta a 

informe sobre el grau d’implantació en la distribució comercial, segons disposa ―a sensu contrari‖ l’article 

8 de la Llei de Comerç que declara exemptes de l’obtenció d’informe sobre el grau d’implantació comer-
cial les petites i mitjanes empreses. 
 
Qualsevol gran empresa amb les característiques descrites anteriorment, s’haurà de considerar inclosa en 

el codi 13/1.3 dels Annexos de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de 

l’administració ambiental segons modificació aprovada per la Comissió de Govern de 13 d’abril de 

2005. 
 
La descripció d’aquest codi és: Exposició i/o venda al detall de productes no alimentaris de gran consum, 
en règim d’autoservei, i que pertanyi a grup empresarial amb facturació anual superior a 3.005 milions 

d’euros. Quan la superfície de l’establiment és igual o menor de 400 m2 està subjecta a les prescripcions 
de l’annex III.2 de l’Ordenança. 
 
 
 
CONCLUSIÓ 
I.- La venda d’articles d'alimentació en botigues que no siguin les detallades a l'Ordenança d’establiments 

i centres de comerç alimentari de Barcelona és una activitat il·legal i il.legalitzable, encara que es tracti de 
gammes limitades de determinats articles i els productes estiguin envasats. 
 
II. L’autorització d’aquest tipus de botigues, habitualment amb CNAE 652.2—652.3 i 6534, especialistes 
en drogueria-perfumeria, s’ha de realitzar d’acord amb les prescripcions de l’annex  III.2 de l’Ordenança 

municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental. 
 
Barcelona, 5 de febrer de 2007 
 
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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