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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 049-B/2007 ACTIVITATS data: 19 d’abril  de 2007 
aquesta circular anul·la a. la circular 049/2007 de data 14 de febrer de 2007 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
modificació de la superfície neta de venda en els establiments de co-
merç alimentari. 

 
normativa de referència ORDRE CTC/460/2005, DE 25 DE NOVEMBRE, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDRE 

DE 26 DE SETEMBRE DE 1997, SOBRE TIPOLOGIA DELS EQUIPAMENTS 
COMUNITARIS.. 
PLA ESPECIAL DEL COMERÇ ALIMENTARI DE BARCELONA. 
ORDENANÇA D’ESTABLIMENTS I CENTRES DE COMERÇ ALIMENTARI DE 
BARCELONA. 

 
altre normativa vinculada: DECRET 378/2006, DE 10 D’OCTUBRE, PEL QUAL ES DESPLEGA LA LLEI 

18/2005, DE 27 DE DESEMBRE, D’EQUIPAMENTS COMERCIALS. 
 

 
 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir la discrepància actualment existent sobre quina es la super-
fície neta de venda dels establiments comercials amb venda d’alimentació la tipologia dels quals està 

basada en un sistema de venda de productes de consum quotidià, bàsicament alimentació, en règim 
d’autoservei. 
 
La vigent normativa d’aplicació a la ciutat de Barcelona, Pla especial del comerç alimentari de Barce-
lona (PECAB) i Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona, fixen que 
els establiments anomenats Autoservei tenen una superfície neta de venda de fins a 119 m2 i que els Su-
perserveis tenen una superfície neta de venda compresa entre els 120 m2 i els 399 m2. 
 
L’Ordre CTC/460/2005, de 25 de novembre, de modificació de l’Ordre de 26 de setembre de 1997, 

sobre tipologia dels equipaments comercials, estableix que els Autoserveis tindran una superfície mà-
xima, neta de venda, de fins 149 m2 i els Superserveis tindran una superfície neta de vendes compresa 
entre els 150 m2 i els 399 m2. 
 
Realitzada consulta amb la Direcció de comerç i consum de l’Ajuntament de Barcelona, ens ratifica que 
els límits correctes de la divisòria entre els reiteradament citats establiments d’Autoservei i Superservei 
són els fixats per l’Ordre CTC/640/2005, de 25 de novembre, de modificació de l’Ordre de 26 de 

setembre de 1997, sobre tipologia dels equipaments comercials, es a dir els 150 m2. Aquests nous 
límits són d’aplicació immediata. 
 
També ens informa que, havent estat completat el desplegament reglamentari de la legislació específica 
de comerç, per part de la Generalitat de Catalunya, es troben estudiant les modificacions que cal introduir 
en l’Ordenança per tal d’adaptar-la. 
 
Barcelona, 14 de febrer de 2007 
 
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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