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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 045/2006 ACTIVITATS data: 12 de setembre de 2006 
aquesta circular anul·la a: 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
aclariments a la determinació de la superfície neta de venda i de de-
gustació als establiments de comerç alimentari. 

 
normativa de referència REGLAMENTACIÓ TÈCNICO-SANITÀRIA DEL COMERÇ MINORISTA 

D’ALIMENTACIÓ. 
PLA ESPECIAL DEL COMERÇ ALIMENTARI DE BARCELONA. 
ORDENANÇA D’ESTABLIMENTS I CENTRES DE COMERÇ ALIMENTARI DE 

BARCELONA. 
TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA SOBRE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I 
ZOAN D’UBICACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DESTINADES A LA PRODUC-
CIÓ I COMERCIALITZACIÓ DEL PA I PASTISSERIA. 

 
altre normativa vinculada:  
 

 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir els conceptes que ja van ésser exposat a la anterior Circular 

Interna núm. 014/2004 ACTIVITATS de data 19 d’abril de 2004, en allò que fa referència a quins són els 

criteris a aplicar per tal de determinar el que s’entén per superfície neta de venda d’un establiment comer-
cial alimentari, quina superfície pot correspondre a una zona de degustació i quina es la relació entre 
ambdues zones. 
 
1. L’article 10 del Pla especial del comerç alimentari de Barcelona i l’article 3 de l’Ordenança 

d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona fixen 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 hi 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.) 
 
Aquest mateix criteri resta definit a l’article 7 de la Reglamentació tècnico-sanitària del comerç minoris-
ta d’alimentació, aprovada per Reial Decret 381/1984, de 25 de gener, que textualment diu: S’entén per 

“sala de vendes” la part de l’establiment que es destina a exposició de productes, estança del públic i 

normal acabament de l’acte de compra. No formen part de la “sala de vendes” les superfícies destinades 
a oficines, rebotiga, magatzem i altres dependències d’accés restringit, ni tampoc els serveis higiènics del 
local, malgrat siguin accessibles pel públic en general. 
 
Entenem queda clarament definit que les superfícies dels espais destinats a: rebotiga, magatzem, obrador, 
cambra d’escombraries, oficina de l’activitat, vestidor i higiene, i cambres higièniques amb els seus 

avant-vestíbuls, etc. no poden ésser computats com a superfície neta de venda del local. 
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Atès que la normativa existent no regula específica i concretament les condicions d’instal.lació de les 

zones de venda i de degustació en els establiments de comerç alimentari, es criteri d’aquests Serveis tèc-
nics municipal que caldrà aplicar, per coherència i atès que es tracta de establiments comercials alimenta-
ris, els continguts en el vigent Text refós de l’ordenança sobre les condicions tècniques i zona 

d’ubicació de les instal.lacions destinades a la producció i comercialització del pa i pastisseria que, al 
seu Títol III. Condicions dels locals, article 20. Organització de l’establiment, punt 9 assenyala que la 

zona de degustació no serà de pas obligat per accedir a la zona de venda ni, recíprocament, aquesta no ho 
serà per accedir a la zona de degustació, encara que podran comunicar-se lliurement. Excepcionalment, 
una de les zones podrà ser de pas obligat cap a l’altra, si es configura una zona exclusivament de circula-
ció que no comptabilitzi ni com botiga de venda ni com a zona de degustació i que no disminueixi, si es a 
la botiga, les amplades assenyalades per al públic. 
 
De tot que el ha estat dit, entenem, resta clarament definit que, als establiments destinats al comerç ali-
mentari. les superfícies dels espais destinats, entre d’altres, a: rebotiga, magatzem, obrador, cambra 

d’escombraries, oficina de l’activitat, vestidor i higiene, i cambres higièniques, amb els seus avant-vestí-
buls i, finalment, les zones de circulació, si n’hi ha, necessàries per tal d’accedir a les zones de venda o de 
degustació, en cap cas comptabilitzen com superfície neta de venda de la botiga, ni com superfície de la 
zona de degustació. 
 
Si cal calcular el coeficient d’incidència de la zona de degustació envers la sala de vendes en un establi-
ment especialista, tal i com ja s’explicava al punt 2 de la citada circular interna núm. 014/2004 ACTIVI-
TATS, caldrà aplicar el valors corresponents a la següent expressió: B/A+B, en la que A es superfície 
neta de la zona de degustació (en metres quadrats) sense tenir en compte les zones de circulació, cambres 
higièniques, etc. tal i com reiteradament s’ha dit en aquesta circular, i B es la superfície neta de vendes 

calculada d’acord amb els criteris citats anteriorment sense tenir en compte les superfícies dels espais 
destinats, entre d’altres, a: rebotiga, magatzem, obrador, cambra d’escombraries, oficina de l’activitat, 

vestidor i higiene, i cambres higièniques, amb els seus avant-vestí-buls i, finalment, les zones de circula-
ció, si n’hi ha. 
 
Barcelona, 12 de setembre de 2006 
 
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. 
 

José Luis
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