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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 014/2004 ACTIVITATS  data: 19 d’abril de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
determinació de la superfície neta de vendes i de degustació als 
establiments de comerç alimentari 
 
normativa de referència: ORDENANÇA D’ESTABLIMENTS I CENTRES DE COMERÇ ALIMENTARI DE 

BARCELONA 
 ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 

L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA 
 
altre normativa vinculada:  
 

 
El motiu de la present Circular es per aclarir els criteris a aplicar per tal de determinar el que s’entén per 

superfície neta de vendes d’un establiment comercial alimentari, quina superfície pot correspondre a una 

zona de degustació i quina es la relació entre ambdós zones. 
 
1. L’article 3 de la vigent Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona fixa 

com a superfície neta de venda, d’un establiment comercial alimentari, la suma dels valors (en metres 

quadrats) de les superfícies ocupades pels espais següents: 
a) Els llocs on s’exposen les mercaderies amb caràcter habitual i permanent. 
b) Les zones destinades a aquest fi amb caràcter eventual i/o periòdic, sempre que pugui accedir la 

clientela per fer les compres. 
c) Els espais interns destinats al trànsit de persones. 
d) La superfície de la zona de caixes. 
e) L’espai entre aquestes i les portes de sortida. 
f) La zona situada darrera el taulell. 

 
No es computarà, per tant, com a superfície neta de venda, la dels espais dedicats a magatzems, obradors, 
serveis i altres (administratius, de vestidor i higiene, inodors, etc.) 
 
 
2. L’article 39 de la citada Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona, al 

seu punt 4 estableix que els establiments especialistes poden vendre productes cuinats i precuinats 
que utilitzin com a base principal alguns dels aliments que estan autoritzats a vendre. 

 
El punt 5 del citat article contempla la possibilitat de que els establiments especialistes disposin d’una 

sala de degustació de les seves especialitats. A la superfície neta mínima de la sala de vendes s’han 

d’afegir 20 m2 per acomplir aquesta finalitat. 
 
Per calcular el coeficient d’incidència de la zona de degustació envers la sala de vendes, s’apliquen el 

valors corresponents a la següent expressió: B/(A+B) en la que A es la superfície (en metres 
quadrats)  de la zona de degustació, B es la superfície (en metres quadrats) neta de la sala de vendes. 
 
Si el resultat de dita operació es igual o inferior a 0,40, d’acord amb els criteris continguts a l’apartat 

3 de l’Annex III,2 de la vigent Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de 
l’administració ambiental de Barcelona, ens trobem davant una activitat de comerç alimentari 

sotmesa al règim de certificació tècnica i comunicació prèvia regulada a l’Annex III.2  
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Quan el resultat de l’operació es superior a 0,40, d’acord amb els criteris de l’apartat 8 de l’Annex 

III.1 de la citada normativa, l’activitat resta sotmesa a llicència municipal d’obertura d’establiment 

regulada a l’Annex III.1. 
 
En aquests segon cas el criteri manifestat per la Direcció de Serveis de comerç i consum es el 
d’entendre ens trobem davant una activitat de restauració que, al mateix temps, ven aliments al detall 

i, per això, subjecta a la vigent Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de 
concurrència pública de Barcelona i als possibles Plans d’usos vigents en la zona de la seva ubicació. 

 
 
Finalment cal recordar que la denominació de botigues de plats preparats en cap cas empara l’existència 

d’una zona de degustació atès que, en aquest supòsit i d’acord amb el criteri de l’article 59 de la 
Modificació de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona, suposarà perdre 

la denominació de botiga de plats preparats per ésser denominat establiment de restauració. En aquest cas, 
com ja ha estat dit, resten subjectes a la vigent Ordenança municipal de les activitats i dels establiments 
de concurrència pública de Barcelona i als possibles Plans d’usos vigents en la zona de la seva ubicació. 
 
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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