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1. OBJECTE 

 

Definir aquest tipus d’activitats i establir les consideracions tècniques derivades de la normativa municipal 

que han de complir. 

 

2. DEFINICIÓ I REGULACIÓ 

 

Es defineix la venda i prestació de serveis mitjançant màquines automàtiques com l’activitat comercial al 

detall consistent a posar a disposició del públic els productes o servei perquè aquest pugui adquirir-los 

directament en una màquina mitjançant el pagament de l’import corresponent i l'accionament d’un 

mecanisme (art. 4 Llei 18/2017). 

 

Aquesta regulació afecta als locals destinats exclusivament a la venda automàtica, la instal·lació de 

màquines automàtiques en establiments de concurrència publica en general, centres de treball, estacions i 

similars queden subjectes a les prescripcions que es deriven de l’autorització de l’establiment principal. 

 

3. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES PER LA INSTAL·LACIÓ DE MÀQUINES DE VENDA AUTOMÀTICA 
 

Consideracions tècniques mínimes que es deriven de la normativa municipal (a part caldrà tenir en compte 

l’aplicació de requeriments tècnics derivats del compliment de normativa autonòmica i estatal, en especial 

el DB SUA i DB SI). 

 

Condicions tècniques del local i de funcionament: 

1. Disposar d’un sanitari i itinerari accessible (amb les condicions establertes en el Codi Tècnic de 

l’Edificació per un ús privat). 

2. L'alçada mínima lliure del local serà de 2,50 m, que es podrà reduir a 2,20 m en les zones de magatzem, 

serveis higiènics i dependències que no s'utilitzin habitualment per persones. 

3. Davant de les màquines hi haurà d’haver un espai mínim corresponent a l’inscrit per un cercle de 1,5 m 

de diàmetre. Aquest aspecte es modularà en funció del grau d’accessibilitat a aplicar, d’acord amb les 

taules TAAC i el DB SUA. 

4. No es podrà disposar de zona de taules ni seients. 

5. Disposar de recipients adequats per a la recollida dels residus. 

6. Mantenir el local amb adequades condicions higiènic sanitàries. 

7. En el cas de productes alimentaris, únicament s’autoritza de fer la venda automàtica dels que estiguin 

envasats. S’exceptuen els supòsits de begudes de preparació al moment. 

8. Prohibició de la venta d’alcohol. 
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4. TRAMITACIÓ 

La legalització de l’activitat es realitzarà mitjançant una declaració responsable d’obertura d’activitat si la 

superfície total construïda és inferior o igual a 120 m2 o, en cas contrari, mitjançant una comunicació prèvia 

d’obertura. 

En el cas de tramitar una declaració responsable d’obertura d’activitat, a més de la documentació que 

s’especifica en el full informatiu del tràmit caldrà aportar un plànol de planta de l’activitat a escala 

normalitzada. 


