
Ajuntament 
de Barcelona 

Urbanisme - Hábitat Urbá 
Direcció d'Actuació Urbanística 

CIRCULAR INTERNA 
ng ordre: 
	

094/2013 ACTIVITATS 	data: 27 de novembre de 2013 

anuI•Ia: 

TEMA ANUL•LACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DEL PECAB 

normativa de referencia: 
	

PLA ESPECIAL DEL COMERC ALIMENTARI DE LA CIUTAT DE BARCELONA (PECAB) 

altra normativa vinculada: 
	 NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÁ 

Els motius de la present Circular són dos: 

1.- Aclarir quina és la normativa que s'ha d'aplicar, una vegada que, com conseqüéncia de la senténcia 

dictada per la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem en el recurs 

contenciós-administratiu 174/2011, han quedat anul•ats els articles 17.1, 21.1, 24.1 i 2, 28.1, 29, 30.1 i 

32 del Pla Especial del Comerl Alimentari de Barcelona. 

2.- Donar publicitat a la senténcia, mentrestant no es publica el seu contingut al Butlletí Oficial de la 

província (BOP). 

Els articles anul•ats tenen el següent contingut: 

Article 17. Condicions d'ús 

1.En el perímetre de polaritat comercial de mercats en funcionament s'autoritza l'obertura de nous establiments comercials alimentaris deis 

tipus següents: 

a) Establiments especialistes. 

b) Polivalents alimentaris. 

c) Autoserveis. 

d) Superserveis. 

e) Botigues de conveniencia. 

Article 21. Condicions d'ús 

1. En els perímetres de centre comercial en funcionament s'autoritzen els tipus d'establiment següents: 

a) Establiments especialistes. 

b) Hipermercats (existents). 

c) Galeries privades d'alimentació (existents). 

d) Centres privats d'alimentació (existents). 

e) Supermercats grans. 

Article 24. Condicions d'ús 

1. En els perímetres regulats en aquesta secció s'autoritza l'obertura de nous establiments deis tipus següents: 

- Especialistes. 

- Polivalents alimentaris. 

- Autoserveis. 

- Botigues de conveniencia. 

- Botigues annexes a gasolineres. 

2. Amb les limitacions que es derivin del PGM, s'autoritza l'obertura de nous establiments del tipus: 

- Superserveis. 

- Supermercats petits. 

- Alimentació en grans magatzems. 
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- Supermercats grans (1.300-2.500 m2). 

Els supermercats grans: 

- Han d'estar ubicats en carrers de més de 10 metres d'amplada. 

- Han de disposar d'espai per a cárrega i descárrega en la forma que regula l'Ordenanca municipal per a cárrega i descárrega als edificis. 

- Han d'estar dotats de sis places d'aparcament per cada 100 m2 de superfície neta de venda. 

-Han de disposar d'un estudi de mobilitat generada segons criteris del Decret 344/2006 amb informe favorable per part del servei 

municipal corresponent. 

Article 28. Condicions d'ús comercial alimentari a les zones d'entorn portuari 

1. S'autoritza ('obertura i la installació deis següents tipus d'establiments: 

-Especialistes en les seves especialitats de: láctics, cellers, pastisseria, caramels, gelats, despatxos de pa. 

- Polivalents alimentaris. 

- Autoserveis. 

- Superserveis. 

- Botigues de conveniéncia. 

Article 29. Condicions d'ús comercial alimentad a les estacions d'FGC 

1. S'autoritza l'obertura i la instal•lació deis següents tipus d'establiments: 

-Especialistes en les seves especialitats de: láctics, cellers, pastisseria, caramels, gelats, despatxos de pa. 

- Polivalents alimentaris. 

- Autoserveis. 

- Superserveis. 

- Botigues de conveniéncia. 

Article 30. Condicions d'ús comercial alimentari a les zones industrials (clau 22a PGM) 

1. En les zones industrials (clau 22a PGM) del districte de Sant Martí s'autoritza l'obertura i la installació d'establiments de venda comercial 

alimentária al detall deis tipus següents: 

- Especiaiistes. 

- Autoserveis. 

- Botigues de conveniéncia. 

- Botigues annexes a gasolineres. 

Article 32. Condicions d'ús comercial alimentari 

1. En els grans magatzems, la superfície de venda de productes alimentaris no pot excedir del 30 % de la superfície total, amb un máxim de 

2.500 m2. 

La conseqüéncia práctica de la senténcia, és que es d'aplicació directa la normativa del PGM i les deis 
diferents planejaments derivats. 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxiu. 
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