
 

   
Sector d’Urbanisme i Infraestructures 
Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística  
 
Av Diagonal, 240 2ª planta 
08018 - Barcelona 
Tel.  932 914 4 22 
Fax  932 914 4 52 

 

CIRCULAR INTERNA Pagina 1 de 3 Circular 061-2008 activitats.doc 

CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 061/2008 ACTIVITATS data: 28 d’abril de 2008 
 

 

TEMA  CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS ESTA-
BLIMENTS DEDICATS A LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZA-
CIÓ DE PA 

 
 
normativa de referència:    1) ORDENANÇA MUNICIPAL  SOBRE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ZONA D’UBICACIÓ 

DE LES INSTAL·LACIONS DESTINADES A LA PRODUCCIÓ I COMERCALITZACIÓ DEL PA I PASTISSERIA, 
2) RD 1137/1984 QUE APROVA LA REGLAMENTACIÓ TÈCNICO-SANITÀRIA PER A LA PRODUCCIÓ, CIRCULACIÓ 
I COMERÇ n I PANS ESPECIALS, 
3) RD 285/1999 que modifica l’anterior. 
altra normativa vinculada: 1) DECRET 33/1998 SOBRE COMERCIALITZACIÓ I VENDA DE PA. 
2) RD1334/1999 QUE APROVA LA NORMA GENERAL D’ETIQUETAT, PRESENTACIÓ I PUBLICITAT DELS PRODUC-
TES ALIMENTARIS. 

 
 
El motiu de la present Circular és aclarir quina és la normativa que s’ha d’aplicar, complir i 
fer complir, als establiments dedicats a la producció i comercialització del pa i pastisseria 
una vegada que, com conseqüència de la sentència dictada per la Secció Quarta de la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem en el recurs de cassació 7643/2004, han quedat 
anul·lats els articles 20.1 i 21 a 27 de l’ordenança municipal que s’esmenta a la normativa de 

referència. Malgrat que no es faci referència explícita com anul·lat, l’article 20.2 ha quedat buit 
de contingut perquè fa remissió a la resta d’articles anul·lats. 
 

La conseqüència pràctica de la sentència és que les condicions dels locals i instal·lacions 
d’aquesta mena d’establiments han de complir, en lloc del que estableixen els articles 
anul·lats, el que prescriu el  RD 1137/1984, amb les esmenes contingudes en els articles del 
RD 285/1999, segons la següent taula de substitucions. 
 
  

Article anul·lat de 
l’Ordenança  

Article del refós del RD1137/1984 
i del RD 285/1999 (vigents)  

Altres disposicions vigents 

20.1 8.1 a 8.3 i 8.12 a 8.16 - 
- 9.1 a  9.10 i 9.11 - 
- - - 

23 9 bis - 
24 8.5 i 8.6 - 
25 8.7 a 8.11 - 
26 - - 
27 - - 
- 10 - 
- - Superfície mínima de venda:     

Art. 7. Decret 333/1998 
- - Etiquetatge: Art 16 RD 1334/1999 
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S’acompanya un document que recull, comparativament, els textos anul·lats i els homòlegs del 

text refós de ambdós Reials Decrets, amb la incorporació de dues prescripcions particulars en 
allò referent a la superfície mínima de la botiga  i a l’etiquetatge del pa, segons determina la  re-
glamentació esmentada a l’apartat altra normativa vinculada.  
 
Cal  fer èmfasi en el text de l’article 8.1 del RD 1137/1984, que exigeix que el local destinat a 
producció del pa o de productes semielaborats  (obrador) ha d’estar aïllat de qualsevol altra 

aliè per a evitar que es produeixin alteracions del producte, des del punt de vista qualitatiu o sa-
nitari. Aquesta prescripció és aplicable, indistintament, tant als obradors que realitzen un procés 
de producció complert (des de la preparació de la massa fins a la cocció) com als que només re-
alitzen la cocció d’un producte semielaborat (veure els articles 9 del RD 1137/1984 i 9 bis, afe-
git al text de la norma estatal, pel RD 285/1999). 
   
Cal, també,  fer una observació: una lectura literal de l’article 8.2.d del RD 1137/1984 sembla 
exigir que a tots els establiments que estan dedicats a la “fabricació de pa”, entès això de forma 

genèrica,  hauria d’haver-hi una pastera mecànica, el que implicaria que no fossin admesos els 
establiments d’elaboració de pa a partir de massa congelada, en els que no hi ha pastera.  
 
Aquesta exigència només s’ha d’aplicar quan es tracta d’establiments que, realment, elaboren 
pa amb un procés integral, a partir de la farina (fleques, fàbriques de pa, forns de pa, obradors 
annexos a botigues de venda de pa) . 
 
Quan es tracta de despatxos de pa, és a dir: d’establiments dedicats principalment a la venda 

de pa, a l’article 9.8 modificat pel RD 285/1999 s’estableix que poden fer una elaboració par-
cial, partint d’un producte intermedi (que pot ser massa congelada) quan diu “Asímismo, de-
berán contar con una cámara de fermentación en el caso que el producto intermedio sea una 
massa congelada u otra massa panaria semielaborada sin fermentar y que precise fermenta-
ción”. Evidentment, aquest supòsit avala l’admissibilitat de despatxos de pa amb forn de cocció 

de productes intermedis (el que abans s’en deia “terminal de cocció”). En aquest cas, d’acord 

amb l’article 9bis a) del RD 285/1999, la manipulació i cocció dels productes semielaborats 
s’haurà de fer en una àrea separada del local a la que no tingui accés el públic, de tal manera que 

els elements emprats en la separació del despatx de pa i el lloc on es finalitza la manipulació de 
la massa i la seva cocció sigui adient per a impedir la contaminació creuada. Al respecte els arti-
cles 8.1 RD 285/1999 i 9.1 del RD 1137/1984, vigents, ja establien que cal que hagi una separa-
ció entre l’obrador  i el local de venda. 
    
Règim sancionador. 
 
Malgrat que l’objecte d’aquesta circular no és determinar, detalladament, quin ha de ser, d’ara 

endavant, el règim disciplinari aplicable, sí que es pot donar una orientació general al respecte. 
 
Primer.- La sentència dictada pel TS, de 14 de març de 2007, de la que es transcriu, textual-
ment, l’argumentació doctrinal en allò que fa referència al règim sancionador, puntualitza (el 

ressaltat en negreta no és de la sentència) que: 
 

 “los entes locales al encontrarse sujetos al principio de legalidad no podrán contrave-
nir leyes vigentes y la tipificación de infracciones y sanciones solo podrán llevarla a 
cabo cuando no exista Ley reguladora y en los casos en que ejerzan una competència tí-
pica que lleve implícita la facultad de ordenar el uso de bienes y eventualmente de orga-
nizar servicios”. 
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Així, doncs, basant-se en que la reglamentació tècnico-sanitària del pa, es troba regulada en el ja 
esmentat Real Decret 1137/1984, que desplega la competència que li correspon a l’Estat, atri-
buïda per la Llei General de Sanitat i la Llei de defensa dels consumidors i usuaris, l’alt tribu-
nal també declara nuls els articles 32.II apartats 1 a 6, 32.III i 35.II, que són part del règim 
sancionador que articula la ordenança recorreguda. 
 
Segon.- La modificació de l’esmentat Real Decret 1137/1984 feta pel Real Decret 285/1999, 
manté vigent el seu article 26 “Régimen sancionador”, que seguidament es transcriu;  l’article 

determina, explícitament, que és la norma estatal la que cal aplicar, en el supòsit a que es refe-
reix aquesta circular.: 
 

“Art.26. Régimen sancionador.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente Regla-
mentación serán sancionadas en cada caso por las autoridades competentes, de acuerdo 
con la legislación vigente y con lo previsto en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de ju-
nio, por el que se regulan las infracciones en materia de defensa del consumidor y de la 
producción agroalimentaria,previa la instrucción del correspondiente expediente admi-
nistrativo. En todo caso, el Organismo instructor del expediente que proceda, cuando 
sean detectadas infracciones de índole sanitaria deberá dar cuenta inmediata de las 
mismas a las autoridades sanitarias que corresponda.”. 

. 
Finalment: la norma d’aplicació per al règim sacionador, és l’esmentat Real Decreto 

145/1983, de 22 de juny, per el que es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa 
del consumidor i de la producció agroalimentària. 
 
S’adjunta l’ articulat  de l’esmentat RD 145/1983, de 22 de juny.) 
 
Per altra banda, la sentència estableix, textualment, que seria  nul·la la imposició “de una multa 
en relación con la infracción de la normativa en matèria de sanidad y consumo por organismos 
municipales por cuanto en el citado supuesto tiene plena virtualidad la normativa autonómica 
que atribuye la competència sancionadora en el campo de la sanidad y consumo a los órga-
nos de la Comunidad Autónoma”. 

 
Barcelona, 7 de març de 2008 

 
  
EL DIRECTOR DE SERVEIS    L’ENGINYER CAP DEL D.L.A. 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
 
 
 
 
     Miquel Garcia i Sanjuan               Joan Moya i Magrià 
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TEXT REFOS (enul-lett
Article 20
Organització de I'establiment
1. Els establiments dedicats a la produc ció i/o venda de
productes de pa i pastisseria s'organitzaran, com a mínim,
en els següents recintes, física i arquttect ónlcarnent inde
penden ts i diferenciats:

- zona pública: botiga de venda i eventual degusta-
ció o zona d'hostaleria ,

- obrador, en qualsevol de les seves modalitats ,
- magatzem de farina,
- magatzem frigorífic per als productes que cal conservar

en fred , pero per sobre de la temperatura de congelació,
- cambra de congelació per a productes congelats,
- serveis sanitaris de públic i personal i vestidors de per-

sonal ,
- zona de c árreqa i desc árreqa.

2 . La necessitat de cada un deis esmentats recintes, en
els diferents sup ósits, i les condicions que han de complir
es determinen en els articles següents:

Sector d'Urbanisme i Infrastructures
Direcció de Serveis d 'Actuació Urbanística
Oepattament de tllc éncles d'activitats

Avgda Diagon al, 240 23 planta
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NOU TEXT (refós RD 1137/1984 i RD 285/1999), vigent
Article 8
Condicions deIs establiments de fabricació

8.1 Tots els locals destinats a I'elaboració de pa, pans es
pecials i productes semielaborats, es trobaran degudament
aülats de qualsevol altre alié a aquesta comesa que po
gués produir alteracions en dits productes des del punt de
vista qualitatiu o sanitario
8.2 Els hi seran d'aplicació els Reglaments vigents de re
cipients a pressió, electrotécnic per a alta i baixa tensió i
qualsevol altre de car ácter industrial i d'higiene laboral que
conforme a la seva naturalesa o fi correspongui.
8.3 La instal.lació de noves indústries f1equeres o les e
xistents hauran de comp lir les condicions técniques se
güents :

- Magatzem de farina independent del de combustible .
- Netejadora cernedora
- Dipósit mesclador-dosificador d'aigua
- Amasadora mec ánica i, al seu cas, cinta de reposo
- Pesadora divisora i formadora mec ánica.
- Cambra de fermentació.
- Forn mecan itzat de calefacció indirecta i régim conti-

nu. El forn podr á ser de calefacció directa si el combustible
es gasos.

- Magatzem de producte acabat , independent del de
combustible . Quan els productes acabats ho requereixin,
haur áde ser frigorífico

- Magatzem frigorífic per a les matarles primeres i pro
ductes semielaborats que ho requere ixin.

- Magatzem frigorífic de conservació de congelats , per
als productes semielaborats i acabats que ho requereixin.
8.12 Els productes elaborats hauran de col.locar-se en
cistells de material adequat o vitrines, cambres frigorífi 
ques o cubetes .
8.13 No es podr á menjar, fumar, mastegar xiclet o dormir
en els locals de fabr icació i emmagatzema tge deis pro
ductes subjectes a aquesta Reglamentació.
8.14 Els locals de fabricació disposaran d'aigua potable
des deis punts de vista físic, químic i mlcrobiol óq!c: el
subministrament haur á de ser directe , amb desguassos di
recte també, a la xarxa genera l d'evacuació, proverts de
sifons i díspositlus ant imurids . Podr á utilitzar-se aigua
d'altres característiques en generadors de vapor, ins
tal.lacions frigorífiques , boques d'incendi o serveis auxili
ars sempre que no existe ixi connexió entre aquesta xarxa i
la d'aigua potable.
8.15 En espais separats i d'accés indirecte es disposaran
el serveis sanitaris, integrats com a mínim per lavabo i
dutxa, ambdós amb aigua freda i calenta i per w áters i uri
naris inodors , en el nombre proporcional al cens de pro
ductors de I'establiment i que fixin les autoritats sanltárles.
Els lavabos i w áters hauran d'estar en espais diferents an
nexes o no, no existin t entre aquests últims i el local de fa
bricació accés directe. En els locals on es manipulin els
productes es disposaran rentamans de funcionament no
manual , en nombre necessari, amb sabó Iíquid i tovallola
d'un sol ús o generadors d'aire calent.
8.16 El forn utilizat en la cocció de masses podr á ésser de
calefacció per combustible sólid, Iíquid o gasós, o mitjan
cant energia eléctrica .

En el sup ósit d'ut ilizar forns eléctrícs , s'adrnetr á la utilit
zació de condensadors de vapor en substitució de la xe
meneia . Tanmateix per als vapors resultants de la cocció
en qualsevol altre tious de forn s'adrnetr á també la utilitza-
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ció de condensadors de vapor.
Quan s'utilitzin combustibles s óllds i les masses estiguin

en contacte amb els fums o gasos despresos de la seva
combustió, aquests hauran d'ésser de tal naturalesa que
no puguin originar cap contaminació deis productes elabo
rats. En aquest tipus de forn resta prohibit utilitzar fustes
que proporcionin olor o sabor desagradables, joncs, zuros
de blat de moro o altres materials sólids que puguin dipo
sitar sutge damunt la massa en cocció, així com materials
de rebuig que puguin despendre substancies toxiques en
la seva combustió.

Quan s'utilitzin combustibles Iíquids per a la calefacció
del forn, les masses en cocció no podran posar-se amb
contacte en cap cas amb els fums i gasós de la combustió.

Tant si s'utilitzen combustibles s óllds, líquids o gasosos,
la instal -lació d'evacuació de fums i gasos de la combustió
compliran les condicions reqlarnentárles sobre contamina
ció atmosférica.

L'emmagatzematge deis combustibles haura d'estar
perfectament aíllat de les zones d'elaboració i emmagat
zematge de les matéries primeres, productes elaborats i
intermedis.
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Article 21
Zona pública en establiments especialitzats: zones de ven
da i degustació
1. Les superfícies mínimes totals de les zones de venda
de la zona de degustació sera la que determ ini el Pla
d'Equipament Comercial Alimentari.
2. Les zones destinades al procés de producc ió (obrador
de qualsevol de les mod alitats) o a degustació i consum en
el propi establiment no estan inclos es en la zona de vend a i
no són computables com a tal.
3. Per al córnput de la superfície de la zona de venda no
es tindran en compte els espais que funcionalment no tin
guin utilitat , encara que física i arqu ítect ónícament hi estl
guin integrats (sense que la relació sigui limitativa ), com:

- racons de menys de 4 m2 que no tinguin, com a mínim,
un ample front d'1 ,50 m, que només podran comptabilitzar
si s'utilitzen , exclus ivament, per posar-hi prestatgeries, mo
bies frigor ifics, etc.

- passadissos d'accés a altres depend éncies.
La zona de venda es distribueix entre :

- zona de servei , que compren (sense que la relació sigu i
limitativa):

- el tauleli o mostrador,
- els prestatges i altres elements d'emmagatzematge (in-

cl ós el frigorífic),
- I'espai lliure per a la mobilitat del personal que despatxa

(situada, normalment, entre el taulell i les prestatgeries), i
- la caixa de cobrament,
- zona de públ ic, que és I'accessible als clients .

5. En la zona de serveis, I'espa i lliure per a la mobilitat del
personal que despatxa, situada al liarg del tauleli i prestat
geries i elements d'emmagatzematge, no tlndr á una am
piada inferior a O,SO m (recomanable: 1,00 m).
6. La superf icie lliure mínima de la zona de públic és de
15 m2

, amb una amplada no inferior a 2 m, a comptar des
del s ócol del mostrador. No s'hi comptabilitza I'ocupada per
rn áquines autom átlques de venda o mobles i maquines de
venda en autoservei , quan la legislació les permeti. Caldr á
mantenir aquesta superfície mínima permanentment des
embarassada de qualsevol mena d'obstacles (ca ixes, pa
neres , embalums, etc.)
7. Els productes no podran ser accessibles al públ ic, lievat
deis que es venguin en rn áqulnes autorn átiques o en régim
d'autos ervei, en ambdós casos caldr á que estiguin degu
dament embolcaliats .
8. La zona de degustació , inclosa la barra de serve i i
I'espai ocupat pels elements directament o indirectament
relacionats (cafetera, esp remedora ,....), haur á de consti tuir
un espai completament diferenciat, funcionalment, deis
destinats a la venda.
9. En general, aquesta zona no sera de pas obligat per
accedir a la zona de venda ni, recíprocament, aquesta no
ho sera per accedir a la zona de degustació, encara que
podran comunicar-se liiurement. Excepc ionalment, una de
les zones podrá ser de pas obligat cap a I'altra , si es confi
gura una zona exclusivament de circulació que no compta
bilitzi nio com a botiga ni com a zona de degustació i que
no disminuei xi, si és a la bot iga, I'amplada mínima de 2 m,
assenyalada per al públic.
10. Per a I'exerc ici en el matei x establiment de qualsevol
altra activitat com ercial alimentaria que sigui compatible (
per exemple , venda de xarcuteria, si la legislació específica
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Article 9
Condicions deIs establiments de venda

Als efectes d'aquesta Reglamentació técnico -sanitaria
es consideraran establiments de venda de pa tots aquelis
que venguin els productes inclosos en l' árnbit d 'aplicació
de la mateixa.
9.1 Quan el local de venda tingui obrador haur á d'existir
separació entre aquest i el local de vendes, de manera
que el públic no pugui accedir al local de fabricació. No
obstant, aquesta separació podrá permetre que el públic
contempli I'interior de I'obrador.
9.2 La venda de productes sense envasar subjectes a a
questa Reglamentació técnico-san itaria , s 'efectuará per
personal dedicat especialment a aquesta tasca podent si
multanejar-Ia, únicament, amb la venda de productes de
rebosteria, pastisseria, confiteria, entrepans, empanades ,
masses fregides , gelats i la seva degustació en el local a
companyats de begudes refrescants i solubles així com
amb d'altres productes alimenta ris d'env ás íntegre i no re
cuperable. Resta expressament prohibida la venda de pa
sense envasar a les caixes deis autoserveis .
9.3 La venda deis productes sense envasar subjectes a a
questa Reglamentació es far á, únicament, en locals des
tinats exclusivament a aquesta fina litat o en árees de 10
cals del cornero de I'al imentació que reunei xin les cond ici
ons hiqienlco-sanit áríes exigides en la present Reglamen
tació i que estiguin independitzats de la venda d'altres
productes de I'alimentació permesos en el punt 9.2, amb
taulelis independents i amb sepa ració mínima d'1 metre.
9.4 Resta prohibida la venda deis productes subjectes a
aquesta Reglamentació, sense envasar, en aque lis esta
bliments on es venguin productes deferents deis de ali
mentació, amb excepció d'aquelis locals que tinguin árees
especials per als productes alimentaris , perfectament de
Iimitades .
9.5 En els despatxos o loca ls de venda les peces de pa i
pans especials esta ran situades en prestatgeries o vitrines
constru'ides amb materials adequats per a no produir cap
alteració o contaminació.
9.6 El pa sense envasar dipositat en prestatgeries estar á
col.locat sempre a una distancia tal que resti fora de
I'abats del públic .
9.7 Resta prohibit I'emmagatzematge i expos ició del pa,
tant damunt taulelis com en liocs diferents a les prestatge
ries, vitrines o rebotiga .
9.S La superfície total deis establi ments de venda i l'alcada
mínima del sostre seran les exigides per la normativa vi
gent. En tot cas els establiments de venda hauran de tenir
capacitat suficient per poder complir amb les exigéncies
establertes a I'apartat 9.7 del present article.
En el cas de venda deis productes semielaborats definits a
I'art icle 4 bis, a més a més s'haur á de comptar amb un
magatzem frigorífic que compleixi amb els requ isits esta
blerts en la legislació vigent.
Tanmateix, haur á de comptar amb una cambra de fer
mentació en el cas que el producte intermedi sigui una
massa congelada o massa penaría semielaborada sense
fermentar i que precisi fermentació.
9.9 El paviment deis esmentats locals o árees sera de ra
joles mosa ic hidr áulic o material an áleq. Els murs i sostres
seran impermeables, llisos i de fácil neteja.
9.10 Hi haurá un annex utilitzable com a cambra higiénica
amb aíqua corrent i lavabo. El servei d'inodor prec isara fi-
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ho permet), caldr á disposar d'una zona, funcional i fisica
ment diferenciada de les altres serveis, amb la superficie
que determini el PECAB. No podr á ser zona de pas obligat
a les altres zones ni, recíprocament, les altres zones li han
de servir d'accés obligat, encara que podran estar lIiure
ment comunicades. En aquest cas és d'aplicació la mateixa
excepció del paraqraf precedent.
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nestra a I'exterior o tindr á ventilació artificial suficient i no
podrá tenir sortida directa al local de venda.
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Art icle 22
Zona pública en altres establiments: zones de venda i de
gustació
1. En els establiments comercials polivalents (polivalents
tradicionals, autoserveis, superserveis i supermercats) i
complexos comercials (seccions d'alimentació de grans
magatzems, magatzems populars i centres comercials poli
valents), i en les botigues annexes a gasolineres, la zona
pública de venda de pa (excepte per al pa de motile proce
dents d'indústria panificadora) ilo pastisseria quedara per
fectament delimitada i segregada amb elements arquitecto
nics fixos (baranes, mampares, etc.) de les zones generals
de circulació.

Les condicions de superficie i d'organització de I'espai
seran les mateixes que es defineixen a I'article precedent si
la venda és assistida amb dependencia. En cas de venda
en regim d'autoservei , la superficie i condicions de la zona
pública de venda seran les exigides a I'article 20.1.6 per a
la zona de públic (15 m2 per a cada especialitat, sense re
ducció en cas de simultane'itat) a més de la superficie ne
cess ária per a les prestatgeries i expositors.
En els establiments del paraqraf anterior, les zones de de
gustació i consumició hauran de complir amb alió que, al
respecte, estableix I'article precedent.

Art icle 23
Obradors superfície
1. Sempre que en I'establiment es realitzi, totalment o
parcialment , el procés de producció del pa o la pastisseria,
cal destinar a obrador un recinte específic , fisicament, ar
quitectónicament i funcionalment diferenciat i independent
de qualsevol altra dependencia, sense perjudici que pugui
comunicar-s'hi rnitjancant els passos estrictament necessa
riso

El elements constructius que delimitin arquitectónica
ment I'obrador, amb I'objecte que es puguin integrar visu
alment amb la botiga, podran ser executats totalment o
parcialment, amb vidre o un altre element transparent, a
condició que sigui hiqlenlc, resistent a ratllades i cops, du
rador, rentable i IIis, i resistent al foc, si escau, per aplicació
de la normativa sectorial corresponent a la protecció contra
incendis.
2. Simultane'itat d'obradors en un mateix establiment

1) Obradors mixtos. Si en un mateix obrador s'integra
I'elaboració de pa i de pastisseria , la superficie d'aquest se
ra la que resulti d'aplicar a la totalitat de les instal.iacions
els criteris d'aquest article.

2) Obradors independents. Si en un mateix establi
ment hi ha obradors de pa i pastisseria, arquitectónicament
i funcionalment independents, cada un d'ells haur á de
complir les exiqéncies mínimes que li correspongui , segons
els valors corresponents deis par árnetres caracter istics.

3) Obradors d'altres activitats aliment áries. Els obra
dors, cuines i zones de treball i elaboració corresponents a
altres activitats que siguin compatib les (xarcuteria, prepa
ració d'aliments per a degustació, etc., quan la legislació ho
permeti), seran independents deis pr óples del pa i pastisse
ria i lIur superficie no computa a efectes d'aquests últims.
3. La superf icie del o deis obradors d'un establiment amb
botiga o zona de venda és independent de la d'aquesta i no
és computable com a tal (a efectes del compliment de la
superfic ie minima de la zona de venda).

Sector d'Urbanisme i Infrastructures
Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística
Departament de tlic éncies d'activitats

Avgda Diagonal, 240 2a planta
E-08018 BARCELONA
Te!. 932914447
Fax 932914 452

Article 9 bis
Requisits deis loca/s en e/s que es realitzi la cocció de
productes semielaborats

Les condicions deis establiments en els que es realitzi la
cocció "in situ" deis productes semielaborats per a la ven
da al públic de pa o de pans especials, seran les se
güents:

a) En els establiments a que es refereix el present article
s'efecluar á la manipulació i cocció deis esmentats pro
ductes semielaborats en un área separada del local a la
que no tingui accés el públic, malgrat que pugui estar a la
vista d'aquest , tenint en compte les condicions següents:

1a Que els elements utilitzats en la separació del des
patx de pa i el 1I0c on es finalitza la manipulació de les
masses pan áries i la seva cocció sigui suficient per impe
dir la seva contaminació creuada.

2a Que els productes siguin manegats d'acord amb els
principis de les bones practiques higieniques.

b) El local destinat a la venda haur á de complir amb to
tes les condicions exigides en I'article 9 d'aquesta Regla
mentació.
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4 . Entorn de cada maquina, forn o taulell de treball , per a
cada una de les cares o fronts que han de ser accessibles
per al treball ordinari o la neteja, hi hau ra un espai lliure ,
d'ampl ada no inferior a 1 m, o 1,60 m, segons que aquest
espai confronti amb front s de treball només a una banda , o
a ambdues bandes .
5. Superfície mínima deis obradors integrats.

a) La superfície destinada exclusivament a aquesta
dependencia no sera inferior a 30 m2

, i segons el tipus de
forn emprat (segons la superfíc ie de solera o safates), a:

- amb forns intermitents (tradicionals o de safat es), 4
m2/m2 solera .

- amb forns continus, 5 m2/m2 solera.
- amb forns de cinta , m2/m2 solera.
b) En el cas que en un mateix obradors hi hagi dife

rents tipus de forn , la superficie mín ima sera la suma de les
que, en apl icació deis móduls precedents, correspongui per
a cada tipus per sepa rat.
6. Superfície mínima de les terminals de cocció.

La superf icie dest inada a aquesta dependencia , encara
que es tracti del que s'ha anomenat petita term inal de coc
ció , no sera inferior a 2 m2/m 2 de la superficie de les safa
tes o la solera del o deis forns, amb un minim de 7 m2

•

Ouan hi hagi , d'acord amb I'article 7, un obrador mecá nic
complementari , la superfície s'incrementar á amb la que
correspongui segons el volum de la pastera.
7. Superfície mínima deis obradors rnec ánics,
8. La superficie (en m2

) destinada a aquesta dependen
cia no sera inferior a la resultant d'aplicar la taula següent.

Sector d'Urbanisme i Infrastructures
Direcció de Serveís d'Actuacíó Urbanístíca
Oepartament de lticéncies d'actívitats

Avgda Diagonal, 240 23 planta
E-08018 BARCELONA
Tel. 932 914447
Fax 932914 452

- Si V <26
- Si 26 :S; V < 40

- Si 40 :S; V < 75

- Si 75 s V < 125

- Si 125 s V< 275

- Si 275:S;V

s = 20 m2

S =20 m2
, incrementada en 0,5 m2

per cada litre d'e xcés sobre 26 1.
S = 27 m2

, incrementada en 0,4 m2

per cada litre d'excés sobre 40 1.
S = 41 m2

, incrementada en 0,3 m2

per cada litre d'excés sobre 75 1.
S = 56 m2

, incrementada en 0,25 m2

percada litre d'excés sobre 1251.
S = 93,5 m2

, incrementada en O, 2 m2

per cada litre d'excés sobre 275 1.

En la taula precedent, V és el volum total de la pastera
expressat en litres (drrr').

Ouan hi hagi , d'acord amb I'art icle 7, una terminal de
cocció complementaria. la superficie s'Incrementar á amb la
que correspongui segons la superfície de solera o safates .
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Article 24
Obradors i zones de venda i degustació. Ventilació.
1. La ventilació deis obradors i zones de venda podré ser,

en general , natural o toreada per mitjans mecani cs.
2. Les obertures de ventilació natural deis obradors hau

ran de situar-se a una aleada mínima respe cte a vials, zo
nes verdes, espais lliures d'edificació i patis, de noranta
cent ímetres (0,90 m) i, en cap cas, poden obrir-se a patis
interiors, de parcel.ia comp artits amb altres usuaris .
S'exceptuen les portes que comuniquin, a nivell , í'obrador o
la zona de venda amb qualsevol d'aquells espais.
3 . La superficie d'obertures de ventilació, en cas que a

questa sigui natural , no podré ser inferior al 8% de la su
perfície útil de I'obrador o al 5% de la zona de venda. No
podran considerar-se els forats arquitectónlcs I'obertura
deis quals resulti incompatible amb les cond icions de tran
quil.litat, salubritat , higiene o perillositat d'incend is del propi
establiment o d'altres locals o habitatges.
4. En qualsevol cas, la ventilació natural no podré ser

causa de cap mena de molestia per bafs , olors, boires, etc.,
tal com es determina en la vigent ordenanca sobre conta
minació de I'atmosfera. Si no fos possible evitar les moles
ties , caldr á prescindir de la vent ilació natural, substituint-Ia
per venti/ació toreada mec ánicarnent,
5. La ventilació toreada , sempre per impulsió d'aire exte

rior (combinada en els obradors amb extracció deis bafs de
cocció, quan aquesta sigu i preceptiva d'acord amb l'article
següent), garantira un mínim de 8 renovacions/hora en els
obradors i 6 renovac ions/hora en les zones de venda, sen
se perju dici que per altra banda, calgu i aportar el cabal ne
cessari perqu é les condicions de temperatura del local es
mantingui dintre deis Iímits que determinin altres dispo
sicions legals d'aplicació. A I'aspiració d'aire exterior cal
disposar un filtre eflcac per captar la pols atmosférlca.
6. L'aire es dlstríbuirá dintre del local de forma racional ,

de tal manera que quedi assegurada la uniformitat de la
ventilació suficient, sense que quedin racons ventilats insu
ficientment.

Article 25
Altres condicions deIs obradors
1. El paviment deis obradors sera durador, continu, lIis,

dur i resistent a les ratllades i cops i f ácilrnent rentable (ter
ratzo en 1I0ses o continu , gres , continu de morter de ciment
amb la superfície tractada amb producte enduridor i anti
pols , etc.)
2. Els paraments verticals estaran revestits fins 2,20 m

d'alcada com a mínim i, en cap cas , 0,50 m, per sobre del
rn áxlrn galib de m áquines , forns i elements de treball, amb
material durador, continu , llis , dur, resistent a les ratllades i
cops i fácilrnent rentable (rajola de Valencia , per exemple).
3 . El sostre tractat, com a mínim, amb una pintura de du-

ració garantida per a la temperatura del servei del local ,
impermeable i rentable; les parets per sobre de les alcades
a que es refereix el paráqraf anterior podran revestir-se
com la seva part inferior o pintar com el sostre.
4. Les arestes entre paraments horitzontals i verticals se

ran arrodonides , per facil itar-ne la seva neteja.
5 . Els forns eléctrica de cocció, de potencia conjunta su

perior a 7,5 kW disposaran sempre de xemeneia
d'e xtracció de bafs, de categoria O; els forns que facin ser-

Sector d'Urbanisme i Infrastructures
Direcció de Serveis d'Actuació Urbanistica
Departament de llic éncies d'activitats

Avgda Diagonal, 240 2a planta
E-08018 BARCELONA
Tel. 932 914447
Fax 932 914452

Article 8
Condicions deIs establiments, del material i del personal
8.5 Les indústries destinades a la fabricació de pa i pans
especials solament podran instal.iar-se en locals que tin
guin ventilació directa al carrer, patis centrals d'illa o es
pais lliures i si aixó no fos possible hauran de tenir circula
ció artificial d'aire pr éviarnent filtrat.
8.6 En els locals des tinat s a la elaboració de pa i pans es
pecials s'evltar á al m áxim I'entrada de pols i las circulaci 
ons no controlad es d'aire , La seva ventila ció sera suficient
i adequad a, preferentm ent circulació artificial d'aire preví
ament filtrat.

Article 8
Condicions deIs establiments, del material i del personal
8.7 Els paraments i superfícies exter iors deis forns hauran
de revestir-se amb material a'illant de poder suficient per
que la temperatura de la seva superfície exterior no ultra
pass i, en cap moment, I'establerta per la legislació vigent ,
de forma que tampoc transmiteixin el calor a les parets de
las facanes de la via pública, parets mitgeres o sostres ,
estara n separades d'aquelles per espais practicables per
que I'aire pugui circular lliurement per ells , i per facilitar la
seva neteja.
8.8 Les portes i finestres de les indústries del pa i pans
especials han de tancar herm éticarnent i han d'estar pro
ve'ides de dispos itius especials per evitar la introducc ió
d'insectes, rosegadors i altres animals domestica o no.
8.9 Els paviments deis obradors seran llisos, durs i resis
tents al fregament, impermeables, incombustibles i de fácil
neteja i poden ser continus o de peces perfectament uni
des , no admetent-se la xapa de ciment p órtland .
8.10 Les parets deis obradors hauran de revest ir-se de
rajoles de Valencia o materials rentables fins una aleada
mínima de dos metres; la resta de les parets i els sostres
es revestiran d'esmalt o pintura pl ástica d'especial resis-
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vir qualsevol altra font d'energia, o que siguin el éctrics amb
potencia superior a 7,5 kW, tindran una xemeneia indepen
dent per focus de la categoria que correspongui al tipus de
combustible i fum emesos. Malgrat tot, en el primer supósit,
caldr á xemeneia sempre que els bafs puguin produir mo
lésties a tercers.

Sector d'Urbanisme i /nfrastructures
Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística
Departament de llic éncies d'activitats

Avgda Diagonal , 240 2a planta
E-08018 BARCELONA
Te!. 932 914 447
Fax 932914452

tencia als rentats i a el calor .
8.11 Tant les parets com els sastres i paviments es man
tindran en perfecte estat de conservació i neteja.
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Artlc le 26
Emmagatzematge de farina
1. Cal magatzem específic de farina (farinal o sitges )

sempre que I'establiment, amb obrador rnecaníc o integral,
es qualifiqui a I'article 17 com activitat de quarta categoria.
Per als altres establiments amb obrador rnec áníc o integrat,
I'emmagatzematge de farina es pot fer en un espai obert,
perfectament relacionat amb I'obrador (pero que no comp
tabilitza com a tal), amb un s ócol on apilar els sacs de fa
rina, elevar un mínim de 15 cm, i de la superficie indicada
en els par áqrafs següents.
2. El farinal sera un local dest inat exclus ivament a ma

gatzem de farina, tancat i ventilat (de forma natural o me
canica) per evitar la formació d'humitats.
3. El paviment i els paraments laterals del farinal o de la

zona d'emmagatzematge deis sacs de farina seran de ma
terial higiénic, IIis, compacte, dur, resistent a I'abrasió i als
productes de neteja, impermeable i gens porós, i fácilrnent
rentable; el sost re, com a mínim , estar á pintat amb esmalt
o un altre tipus de pintura rentab le i resistent al rentat reite
rat. Les arestes d'intersecció deis diferents paraments ,
sostre i paviment seran de mitja canya .
4. La superfície destinada a I'emmagatzematge de la fa

rina en les activitats que només tinguin obrador mec áníc no
sera inferior a 1 m2 per cada 8 m2 d'obrador; per a les acti
vitats amb obrador integrat, aquesta superficie mínima sera
d'1 m2 per cada 20 m2 de superfície de I'obrador.
5. La superfície destinada a I'emmagatzematge de farina

en les act ivitats que només tinguin obrado r rnec ánic no se
ra superior al doble de la superficie mínima. Són excepció
els farinals deis obradors ubicats en zona industrial, per als
quals no hi ha Iímit superior.
6. Quan la farina s'emmagatzemi en sitges , la capacitat

d'aquestes sera d'1 m3 per cada 30 m2 d'obrador.

Artlcle 27
Magatzem de massa precuita o especialitat equivalent ilo
cambra de congelació
1. Cal magatzem de massa precuita o especialitat equi

valent i/o cambra de congelació sempre que I'establiment
només tingui obrador rnecáníc o tingui obrador integrat i
produeixi massa precuita o especialitat equivalent. O mas
sa congelada, sense acabar el procés de cocció en la tota
litat o en part de la producció.
2. El magatzem de massa precuita ilo camb ra de conge 

lació per a massa congelada sera un local destinant exclu
sivament a aquesta funció , tancat i refrigerat o a la tempe
ratura de congelació, segons escaigui; alternativament es
podran emprar mobles frigorífics o congeladors, i s'entén
que aquests són elements no visi tables
3. El paviment i els paraments laterals seran de material

higiénic i fáciíment rentable; el sostre, com a mínim , estará
pintat amb esmalt o un altre tipus de pintura rentable i re
sistent al rentat retterat ,
4. Amb carácter genera l, la superfície d'aq uest magatzem

o cambra no sera inferior a 4 m2
, en cap cas o

5. La superfície d'aquest magatzem o cambra en les acti 
vitats que només tin~uin obrador rnec ánlc, no sera inferior
a 1 m2 per cada 5 m d'obrador; per a les activitats amb o
brador integrat o amb terminal de cocció , aquesta superfí
cie mínima sera 1 m2 per cada 10 m2 de superfície
d'obrador.

Sector d'Urbanisme i Infrastructures
Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística
Departament de tlic éncies d'activitats

Avgda Diagonal, 240 2a planta
E-08018 BARCELONA
Te!. 932914447
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6. La superfície d'aquest magatzem o cambra, en les ac
tivitats que només tinguin obrador rnec ánic no sera superior
al doble de la superfície mínima. En són excepció els ma
gatzems deis obradors ubicats en zona industrial, per als
quals no hi ha límit superior.
7. En cas d'emprar-s e mobles frigorífics o congeladors

(arcons, arma ris, etc.) el volum mínim s'obtindr á amb
l'equival éncia d'1 m3 per cada 2 m2 de superfície de cam
bra o magatze m substitu'it.

Sector d'Urbanisme i Infrastructures
Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística
Oepartament de utc éncies d'activitats

Avgda Diagonal, 240 2a planta
E-08018 BARCELONA
Te!. 932914447
Fax 932914452
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Article 10
Condicions generals deis materials

Les taules mostradors i prestatgeries seran de marbre,
acer inoxidable, material vitrificat o matéries dures total
ment lIises, f ácilment netejables, i tots els elements i atu
ells que puguin entrar en contacte amb les matéries prime
res, els articles elaborats o en procés de fabricació tindran
característiques tals que, en cap cas, puguin transmetre al
producte propietats nocives o sabors desagradables.

Donada I'especialitat de determinades labors própies del
manipulat de masses pan áries, s'autoritza expressament
la utilització de taules amb taulell de fusta de faig, roure o
pi roigo

Tot material que estigui en contacte amb el pa i pans
especials, en qualsevol moment de la seva elaboració,
distribució i venda , mantlndr á les condicions següents , a
més d'aquelles altres que específicament s'assenyalen en
aquesta Reglamentació.

10.1 Tenir una composició adequada a la fi a que es
destinen.

10.2 No cedir substancies toxiques, contaminants, i, en
general, alienes a la composició normal deis productes
objecte d'aquesta Reglamentació o que, encara essent-ho ,
excedeixin del contingut autoritzat en els mateixos.

10.3 No alterar les característiques de composició ni els
car áctersorganoléptics del pa i pans especials.

Superfície
Decret 333/1998, de 24 de desembre, sobre comercia
lització i venda de pa.
Article 7
Establiments especia/itzats

La superfície neta de venda dedicada exclusivament a la
comercialització de pa i derivats sera de 30 m2

, com a mí
nim.

Etiquetat
Reial Decret 1334/1999, de 31 de jullot, pel qual
s'aprova la Norma general d 'etiquetat, presentació i
publicitat deIs productes alimentaris.
Article 16
Productes envasats pels titulars del comen; minorista
1. L'etiquetat deis productes que siguin envasats pels

titulars del cornero minorista d'alimentació i que es pre
senti així el mateix dia del seu envasat par a la seva venda
immediata en I'establiment o establiments de la seva pro
pietat hauran d'indicar les dades establerts en I'article 5.
Que són:
a) Denominació de venda del producte.
b) L/ista d'ingredients.

i) Identificac ió de I'envasador.
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Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro
alimentaria.

Sumario:

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo y de Agricultura , Pesca y
Alimentación, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 22 de junio de 1983, dispongo:

Artículo 1. Definiciones, obligaciones, prohibiciones.
1.1. Se entenderá por materias y elementos necesarios para la producción agroalimentaria,
alimentos, productos, útiles, instalaciones, actividades y servicios y por su aptitud e idoneidad
para su uso o consumo humano las correspondientes definiciones y precisiones contenidas en
el Código Alimentario Español, en las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias, en las Normas de
Calidad y en las demás disposiciones especiales que, respectivamente, los regulen.
1.2. Quienes realicen su producción, importación, exportación, manipulación, almacenamiento,
depósito, distribución, suministro, preparación venta o prestación quedarán sujetos a los
requisitos, condiciones, obligaciones y prohibiciones determinados en dicha normativa, a lo
establecido en este Real Decreto y, con carácter general , a la obligación de evitar cualquier
forma de fraude, contam inación, alteración, adulteración, abuso o negligencia que perjudique o
ponga en riesgo la salud pública, la protección del consumidor o los intereses generales,
económicos o sociales de la comunidad .

Artículo 2. Infracciones sanitarias.
2.1. Son infracciones sanitarias:
2.1.1. El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohib iciones de
naturaleza sanitaria determinados en la normativa a que se refiere el artículo 1.
2.1.2 . Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud de los
consumidores o usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la
diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.
2.1.3. El incumplimiento o transgresión de los requerimientos previos que concretamente
formulen las autoridades sanitarias para situaciones específicas, al objeto de evitar
contaminaciones o circunstancias nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente
perjudiciales para la salud pública.
2.2. Se considerarán infracciones sanitarias leves las que, con arreglo a los criterios que se
contemplan en los apartados 3 y 4 de este artículo, no deban calificarse como graves o muy
graves.
2.3. Se calificarán como infracciones sanitarias graves:
2.3.1. Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en
cada caso .
2.3.2. La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o
sustancias extrañas cuyo uso no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración del
producto alimenticio o alimentario de que se trate , cuando no produzcan riesgos graves y
directos para la salud de los consumidores.
2.3.3. La elaboración, distribución, suministro o venta de preparados alimenticios cuando en su
presentación se induzca a confusión al consumidor sobre sus verdaderas características
sanitarias o nutricionales.
2.3.4. y en general el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o
prohibiciones establecidos o la falta de diligencia o precauciones exigibles cuando por su
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duración u otros hechos y circunstancias concurrentes impliquen un desprecio manifiesto por el
riesgo eventualmente creado para la salud de los consumidores.
2.4. Se calificarán como infracciones sanitarias muy graves:
2.4.1. Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en
cada caso.
2.4 .2. La preparación, distribución, suministro o venta de alimentos que contengan gérmenes,
sustancias químicas o radiactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir
enfermedades al hombre o que superen los limites o tolerancias reglamentariamente
establecidas en la materia.
2.4.3. La promoción o venta para uso alimentario, utilización o tenencia de aditivos o sustancias
extrañas cuyo uso no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración del producto
alimenticio o alimentario de que se trate, y produzca riesgos graves y directos para la salud de
los consumidores.
2.4.4. El desvío para consumo humano de productos no aptos para ello o destinados
específicamente a otros usos.
2.4.5. y en general el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o
prohibiciones establecidos o la falta de diligencia o precauciones exigibles cuando produzcan
un riesgo grave y directo para la salud de los consumidores.

Artículo 3. Infracciones en materia de protección al consumidor.
3.1. Son infracciones por alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de
consumo:
3.1.1. La elaboración , distribución, suministro o venta de bienes a los que se haya adicionado o
sustraído cualquier sustancia o elemento para variar su composición, estructura, peso o
volumen con fines fraudulentos, para corregir defectos mediante procesos o procedimientos
que no estén expresa y reglamentariamente autorizados o para encubrir la inferior calidad o
alteración de los productos utilizados.
3.1.2. La elaboración, distribución, suministro o venta de bienes cuando su composición o
calidad no se ajuste a las disposiciones vigentes o difiera de la declarada y anotada en el
Registro correspondiente.
3.1 .3. El fraude en cuanto al origen calidad, composición cantidad, peso o medida de cualquier
clase de bienes o servicios destinados al público, o su presentación mediante determinados
envases, etiquetas, rótulos, cierres, precintos o cualquier otra información o publicidad que
induzca a engaño o confusión o enmascare la verdadera naturaleza del producto o servicio.
3.1.4 . El fraude en la prestación de toda clase de servicios, de forma que se incumplan las
condiciones de calidad , cantidad, intensidad o naturaleza de los mismos, con arreglo a la
categoría con que éstos se ofrezcan.
3.1.5. El fraude en la garantía y en el arreglo o reparación de bienes de consumo duradero por
incumplimiento de las normas técnicas que regulen las materias o por insuficiencia de la
asistencia técnica en relación con la ofrecida al consumidor en el momento de la adquisición de
tales bienes.
3.2. Son infracciones en materia de transacciones comerciales, condiciones técnicas de venta y
en materia de precios:
3.2.1. La venta al público de bienes o la prestación de servicios a precios superiores a los
máximos legalmente establecidos o con incumplimiento de las disposiciones o normas vigentes
en materia de precios y márgenes comerciales.
3.2.2. La ocultación al consumidor o usuario de parte del precio mediante formas de pago o
prestación no manifiestas o mediante rebajas en la calidad o cantidad reales respecto a las
prestaciones aparentemente convenidas.
3.2.3. La imposición de condiciones que supongan una prohibición de vender a precios
inferiores a los mínimos señalados por el productor, fabricante o distribuidor de productos
singularizados por una marca registrada.
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3.2.4. La realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor
o usuario la condición expresa o tácita de comprar una cantidad mínima o productos no
solicitados, o la de prestarle o prestar él un servic io no pedido o no ofrecido.
3.2.5 . La intervención de cualquier persona, firma o Empresa en forma que suponga la
aparición de un nuevo escalón intermedio dentro del proceso habitual de distribución, siempre
que origine o dé ocasión a un aumento no autorizado de los precios o márgenes máximos
fijados.
3.2.6 : ( Declarado nulo por la Sentencia del Tribunal Suprem o de 10 de febrero de 1988.)

3.2.7 . El acaparamiento o detracción injustificada al mercado de materias o productos
destinados directa o indirectamente al suministro o venta al público, en perjuicio directo e
inmediato para el consumidor o usuario.
3.2.8. La negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor o usuario y de
expendedores o distribuidores , producidas de buena fe o conforme al uso establecido, cuando
su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del vendedor o prestador habitual, así como
cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas.
3.2.9. La no extensión de la correspondiente factura por la venta de bienes o prestación de
servicios en los casos en que sea preceptivo o cuando lo solicite el consumidor o usuario.
3.3. Son infracciones en materia de normalización, documentación y condiciones de venta o
suministro:
3.3.1. El incumplim iento de las disposiciones relativas a normalización o tipificación de bienes o
servicios que se produzcan, comercialicen o existan en el mercado.
3.3.2. El incumplimiento de las disposiciones sobre instalación o requisitos para la apertura de
establecimientos comerciales o de servicios y para el ejercicio de las diversas actividades
mercantiles, sea cual fuere su naturaleza, incluidas la hoteleras y turísticas.
3.3.3. El incumplim iento de las disposiciones administrativas sobre prohibición de elaborar y/o
comercializar determinados productos y la comercialización o distribución de aquéllos que
precisen autor ización administrativa , y en especial su inscripción en el Registro General
Sanitario, sin disponer de la misma.
3.3.4. El incumplimiento de las disposiciones que regulen el marcado , etiquetado y envasado
de productos, así como la publicidad sobre bienes y servicios y sus precios.
3.3.5. El incumplimiento de las disposiciones sobre utilización de marchamos, troqueles y
contramarcas .
3.3.6. El incumplimiento de las normas relativas a documentación, información, libros o
registros establecidos obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento de la
Empresa, instalación o servicio y como garantía para la protección del consumidor o usuario.
3.3.7. El incumplimiento de las disposiciones u ordenanzas sobre condiciones de venta en la
vía pública , domiciliaria, ambulante , por correo o por entregas sucesivas o de cualqu ier otra
forma de toda clase de bienes o servicios.
3.3.8. El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan
suponer un riesgo para el usuario o consumidor.

Artículo 4. Infracciones en materia de defensa de la calidad de la producción
agroalimentaria.
4.1. Son infracciones antirreglamentarias:
4.1.1. La no presentación del certificado acreditativo de la inscripción oficial de la Empresa,
industria, almacén , materia o producto en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ,
cuando a ello se estuviere obligado o la no exhibición del mismo en el local correspondiente en
la forma en que estuviera establecido.
4.1.2. La distribución de propaganda sin previa autorización del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, cuando ésta sea preceptiva o cuando no se ajuste a los requisitos oficiales
establecidos.
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4.1.3. El incumplimiento en la rerrusron dentro de los plazos marcados de los partes de
existencia y movimientos de productos o materias, o la presentación de partes defectuosos,
cuando éstos sean obligatorios.
4.1.4. La falta de talonarios matrices de facturas de venta, libros de movimientos o cuantos
documentos obliguen a llevar las disposiciones vigentes.
4.1.5. La modificación relativa al cambio de titularidad y el arrendamiento de las industrias
agrarias y alimentarias que no haya sido comunicado al Organismo administrativo
correspondiente, según las normas en vigor.
4.1.6. La paralización de las actividades de las industrias agrarias y alimentarias sin haberlo
comunicado al correspondiente Organismo admin istrativo con arreglo a la legislación vigente.
.1.7. El incumplimiento de las instrucciones que sobre su actividad y competencia emanen del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siempre que se trate de infracciones
meramente formales no contempladas en los apartados siguientes.
4.2. Son infracciones por clandestinidad:
4.2.1. La tenencia en explotaciones agrarias e industrias elaboradoras o en locales anejos , de
sustancias no autorizadas por la legislación específica para la producción o elaboración de los
productos .
4.2.2. La elaboración, distribución o venta de productos, materias o elementos de o para el
sector agroalimentario sin que el titular responsable o el local posea la preceptiva autorización
cuando legalmente fuera exigible dicho requisito.
4.2.3. La falta de inscripción de dichos productos, materias o elementos en la forma que para
cada uno de ellos se hubiera establecido.
4.2.4. La tenencia o venta de productos a granel sin estar autorizados para ello, o la
circunstancia de no reunir los envases los requisitos exigidos por las disposiciones
correspondientes.
4.2.5. La falta de etiquetas o rotulación indeleble, que fueren preceptivas, o el no ajustarse las
mismas a la forma o condiciones establecidas para dichos productos.
4.2.7. El suministrar, sin ajustarse a la realidad, cuantos datos sean legalmente exigibles.
4.2.8. La posesión de maquinaria o útiles sin la preceptiva inscripción de la misma en los
registros legalmente establecidos, así como no darla de baja en dichos registros cuando por
cualquier causa deje de utilizarse de una manera permanente.
4.2.9. La plantación o cultivo no autorizado de especies o variedades de plantas que estén
sujetas a normativas específicas o la multiplicación, sin la autorización del obtentor, de
variedades registradas.
4.2.10. La instalación o modificación en los casos de ampliación reducción, perfeccionamiento y
traslado de las industrias agrarias y alimentarias con incumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia de regulación de dichas industrias.
4.2.11. El ejercicio de actividades en las industrias agrarias y alimentarias sin estar inscritas en
el correspondiente Registro o cuando aquellas actividades no estén previstas en dicha
inscripción, o ésta haya sido cancelada.
4.2.12. La transferencia de las autorizaciones para la instalación o modificación de industrias
agrarias y alimentarias no liberalizadas sin permiso expreso de la Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias en tanto no se haya montado la industria y ultimado la
modificación, así como el incumplimiento de las cláusulas de la autorización o requisitos
exigibles, y el incumplimiento de los plazos previstos en dicha autorización, o, en su caso, en
las prórrogas otorgadas para realizar las instalaciones o las modificaciones autorizadas.
4.2.13. Y, en general, toda actuación que con propósito de lucro tienda a eludir la efectividad de
las normas y medidas de vigilancia o intervención establecidas en las materias a que se refiere
este artículo.
4.3. Son infracciones por fraude :
4.3.1. La elaboración de medios de producción, productos agrarios y alimentarios, mediante
tratamientos o procesos que no estén autorizados por la legislación vigente, así como la adición
o sustracción de sustancias o elementos que modifiquen su composición con fines
fraudulentos.
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4.3.2. Las defraudaciones en la naturaleza , composicron, calidad , riqueza, peso, exceso de
humedad o cualquier otra discrepancia que existiese entre las características reales de la
materia o elementos de que se trate y las ofrecidas por el productor, fabricante o vendedor, así
como todo acto voluntario de naturaleza similar que suponga transgresión o incumplimiento de
lo dispuesto en la legislación vigente.
4.3.3. El utilizar en las etiquetas , envases o propaganda, nombres , indicaciones de
procedencia, clase de producto o indicaciones falsas que no correspondan al producto o
induzcan a confusión en el usuario.
4.3.4. La falsificación de productos y la venta de los productos falsificados.
4.3.5. La aportación de datos falsos que puedan inducir a cualquier Organismo del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a otorgar ayudas, subvenciones o beneficios de cualquier
índole, sin que se cumplan los requisitos o se reúnan las condiciones previamente establecidas
a partir del momento en que se conceda la subvención o beneficio.

5


	circular_075_2010_edificacio.pdf
	Sector d’Urbanisme i
	Infraestructures 
	TEMA :  REHABILITACIÓ.    OBRES EN EDIFICIS EXISTENTS.
	Doc Rehabilitació Complert.pdf
	c Ascensors_firmas (2).pdf
	Normativa_11_06_2010.pdf
	NORMATIVA.pdf
	Fitxes_Protocol-Rehabilitacio_V_02 MMV_MOD_096_04_2010_NORMATIVA.pdf
	Fitxes_Protocol-Rehabilitacio_complert_V_02_resto.pdf
	Mod_O_rehabilitacio.pdf
	Modificació de l’Ordenança de Rehabilitació
	Títol II. Marc urbanístic.


	T_comp_mod_O_Rehabilitacio.pdf
	OOMM Rehabilitació Art. 12 i art. 20
	Títol II. Marc urbanístic.


	Mod_Ordenances.pdf
	Modificació de les Ordenances d’Edificació
	Títol I.- Intervenció de la edificació i ús del sòl.
	Títol II.- Ordenances d’aplicació a tota la zona metropolitana.
	Capítol 1.° Condicions d’habitabilitat
	Capítulo 3.° Prevenció d’incendis i instalació d’estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament.
	Capítol VI. Protecció de l’arbrat

	Títol III. Disposicions Complementaries de les normes urbanístiques.


	T_COMP_MOD_OO_MM.PDF
	TAULA COMPARATIVA MODIFICACIÓ OO.MM
	LOCALS DE CULTE
	APARCAMENTS
	HABITATGES PER PARCEL.LA
	ALÇADA LLIURE CUINA
	REHABILITACIÓ D’EDIFICIS
	ESCALES (evacuació de persones)
	LLIC. URBAN. LOCALS OBRES MENORS









	Circular 081-2011 activitats.PDF
	Page 1
	Page 2

	Circular 079-2011 edificacio.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Circular 078-2011 edificacio.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Circular 080-2011 edificacio.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Circular 084-2011 Activitats.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

	Circular 083-2011 Activitats.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Circular 082-2011 Activitats.PDF
	Page 1
	Page 2

	Circular 082-2011 Activitats.PDF
	Page 1
	Page 2

	Circular 083-2011 Activitats.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Circular 084-2011 Activitats.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

	Circular 085-2011.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Circular 86-2012. Activitats2.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	Circular 87-2012 Activitats.pdf
	Page 1
	Page 2

	Circular 87-2012 Activitats.pdf
	Page 1
	Page 2

	Sin título
	circular 077-2011 Actiivitats.PDF
	Page 1
	Page 2

	Circular 088_2012.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Circular 89_2012.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Circular 088-2012 Activitats.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Circular 090-2012 Activitats.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3




