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Sector Activitat Codi fitxa 

21.1 

 
QUEVIURES, SUPERMERCATS I GRANS 

SUPERFÍCIES 
 QUEVIURES 

Denominació comercial/ activitat assimilable 

Establiment de venda de queviures, adrogueria. 

Definició de l’activitat 

Establiment on es realitza la venda a consumidor final de tota classe de productes alimentaris. 

Segons modalitat de venda: 

 Amb venedor 

 En règim d’autoservei 

 En règim mixt 

Segons els productes objecte de venda: 

 Especialitzats o monovalents: es ven una determinada classe de productes. 

 Polivalents: es venen varies classes de productes 

Segons l’aspecte comercial: 

 Independents: els que constitueixen per ells mateixos una unitat comercial disposen d’un 
local exclusiu amb accés directe i independent des de la via pública. 

 Agrupats: els que es troben en un recinte comercial col·lectiu en comunitat amb altres 
establiments del mateix o diferent sector comercial previstos de serveis i elements 
compartits. 

 Seccionals: els integrats en altres establiments com una secció especial destinada a la 
venda de productes alimentaris. 

 Restringits: els que amb independència del resta de les seves característiques, situació o 
modalitat de venda, no es troben oberts indiscriminadament a tot públic, limitant la seva 
clientela a determinades persones o grups a raó de condicionaments estipulats en la 
legislació vigent. 

Normativa sanitària horitzontal 

 Reial Decret 640/2006, de 26 de maig 

 Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-9300
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81035
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 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer 

Normativa sanitària específica 

 L’específica de cadascun dels productes que es comercialitzin 

Condicions tecnicosanitàries 

 Veure fitxa 04.0 Condicions tecnicosanitàries generals. Establiment venda minorista. 

Altres consideracions  

 Hauran de complir les condicions d’emmagatzematge i venda i qualsevol dels requisits que 
dictin les reglamentacions tecnicosanitàries i normes específiques dels diferents productes i 
en especial dates de consum i condicions de conservació. 

 Segons l’article 3 del Reial Decret 640/2006, l’autoritat competent podrà autoritzar el 
subministrament   directe per part del productor de petites quantitats de productes primaris 
al consumidor final o a establiments locals de venda al detall que subministrin directament a 
consumidor final, excepte: llet crua, mol·luscs bivalves i productes per als que així ho 
determini la seva normativa. 

Número de registre municipal: Codi sector (PNPC) i codi activitat  

Descripció: Botiga petita que ven diferents productes 

Sector PNPC: Establiments polivalents 

Activitat: Queviures 

Codis PNCP i Activitat: 19 02 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-3596

