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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 002/2004 ACTIVITATS  data: 20 de gener de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 

activitats en sòls afectats per sistemes (clau 5;clau 6;clau 7;clau 27 del 
PGM) i activitats en sòls qualificats com “zona de renovació urbana en 

transformació d’ús”( clau 17/5;clau 17/6; clau 17/7 del PGM) 
 
normativa de referència:  LLEI D’URBANISME DE CATALUNYA   
 
altre normativa vinculada:  NORMES URBANISTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ 
 
 
El motiu de la present Circular es aclarir aspectes de la tramitació de les llicències per les activitats que 
tenen la consideració de provisionals així com el procediment adequat en base a la Llei d’Urbanisme, les 

Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i la Carta Municipal. 
 
 
 

activitats en sòls afectats per sistemes (clau 5;clau 6;clau 7;clau 27 del 
PGM) 
 
 
ACTIVITATS EXISTENTS EN EDIFICIS FORA D’ORDENACIÓ  
 
1.  Activitats autoritzables. 
Només es poden mantenir les activitats existents amb les obres admeses a la circular EDIFICACIO 001/04 que en cap 
cas comportaran un increment del valor d’expropiació. 
 
2. Procediment per la tramitació 
En aquest cas, atenent a que sempre estaran vinculats a l’ús existent, el tràmit serà stàndard sense requerir de cap 

documentació específica complementària. Únicament s’haurà d’incorporar al decret de concessió l’advertiment de 

que l’autorització en cap cas comportara l’augment del valor d’expropiació. 
 
NOVES ACTIVITATS EN EDIFICIS EXISTENTS FORA D’ORDENACIÓ I EN TERRENYS 

AFECTATS PER SISTEMES 
 
1. Activitats autoritzables 
S’admeten les següents activitats: magatzems o dipòsits de mercaderies o bens mobles; prestació de serveis 
particulars al ciutadà (inclou l’ús educatiu); activitats del sector primari; comerç relacionat amb el sector primari; 

activitats d’oci, esportives recreatives i culturals (art.53.3 Llei Urb.). 
No s’admeten les noves activitats de caràcter industrial (excloent l’aparcament i similars) i el residencial (incloent 

l’habitatge) (art.53.5 Llei Urb.).  
En qualificacions de xarxa viària bàsica (clau 5) i d’equipament (clau 7) s’admeten també noves activitats industrials 

de categoria igual o inferior a les existents (DT 10 NNUU). 
En cap cas generaràn dret a percebre indemnització. 
Als terrenys afectats de Parc Forestal no s’admetran les activitats que directa o indirectament puguin produir la 
destrucció, deteriorament o desfiguració de les espècies forestals existents (art. 210 NNUU PGM) 
 
 
 
2. Procediment per la tramitació 
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En les activitats incloses en els annexes III.2 i III.3 de la OMAIIAA, serà necessari un acta notarial de renúncia a 
indemnització en cas d’expropiació i constarà com a informació del comunicat (d’acord amb el model que ja es ve 

utilitzant des de l’aplicació de la OMAIIAA). 
En les activitats incloses en els annexes I, II i III.1 de la OMAIIAA, cal acollir-se a l’art. 54 Llei Urb. i per tant, en 

tots els casos, necessita d’un període d’informació pública de 20 dies i d’un informe vinculant de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme (que en el nostre cas i d’acord amb la Carta de Barcelona es substitueix per un informe 
vinculant que ha de tramitar el Sector i que signa el Primer Tinent d’Alcalde per delegació de l’Alcalde). El Decret de 

la concessió de la llicència incorporarà unes condicions específiques que es fixaran en l’informe del Sector. En aquest 

cas cal inscriure al registre la condició d’acceptació de cessar l’activitat i desmontar o enderrocar les instal·lacions 

amb una renúncia específica a rebre cap tipus d’indemnització. 
Als terrenys afectats de Parc Forestal s’ha de tramitar un Pla Especial (art. 210 NNUU PGM) 
 
 
 
activitats en sòls qualificats com “zona de renovació urbana en 

transformació d’ús”( clau 17/5;clau 17/6; clau 17/7 del PGM) 
 
 
A. SOLICITANT:  el mateix propietari o titular del dret d’ocupació en el moment de 

l’aprovació definitiva del PGM (1976) 
 
1. Activitats autoritzables  
 
Continuar amb l’activitat existent i si es trasllada, activitat de magatzematge per a la venda o distribució (art.368 

NNUU). 
S’admet l’ampliació de superfície i l’ampliació de potència si no es contradictori amb la regulació anterior al PGM 
(1976) (disp. trans. novena NNUU).  
 
2. Procediment per la tramitació 
 
Tràmit normal sense cap tipus de renúncia 
 
B. SOLICITANT:  altre propietari o titular del dret d’ocupació en el moment de l’aprovació 

definitiva del PGM (1976) 
 
1. Activitats  autoritzables 
 
El mateix règim i condicions que en les activitats en edificis afectats per sistemes.  
 
2. Procediment per la tramitació 
 
El mateix règim i condicions que en les activitats en edificis afectats per sistemes.  
 
 
 
 
 
Nota: Aquesta circular serà d’aplicació a partir de la data d’avui 
 
 
 
Director d’Actuació Urbanística    Cap del Departament  
       de Llicències d’Activitats 
 
 
 
Antoni Sorolla i Edo     Joan Moya i Magrià 
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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 004/2004 ACTIVITATS  data: 27 de gener de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
tramitació de les sol.licituds de llicència per a establiments de connexió 
a internet 
 
normativa de referència: ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I DELS ESTABLIMENTS DE 

CONCURRÈNCIA PÚBLICA DE BARCELONA 
 
altre normativa vinculada:   
 
El motiu de la present Circular es aclarir la competència en la tramitació de les sol·licituds de llicències i 
certificats de compatibilitat per a centres de connexió a internet. 
 
 
D’acord amb l’article 8 i l’annex I de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de 

concurrència pública de Barcelona, els establiments de telecomunicacions per a l’accés a connexió a 

internet, han de tramitar la corresponent llicència ambiental (Annex II.2). Tanmateix a l’annex II de 

l’esmentada Ordenança es regulen les condicions tècniques d’aquest tipus d’activitat. 
 
 
Per tant atès que ja existeix una regulació específica sobre el tema, les llicències ambientals d’aquests 

establiments seran tramitades pels Serveis Tècnics dels Districtes, tramitant-se els certificats de 
compatibilitat urbanística en el Departament de llicències d’activitats d’aquesta Direcció d’actuació 

urbanística. 
 
 
Nota: Aquesta circular serà d’aplicació a partir de la data d’avui. 
 
 
Director d’Actuació Urbanística    Cap del Departament  
       de Llicències d’Activitats 
 
 
 
 
Antoni Sorolla i Edo     Joan Moya i Magrià 
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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 005/2004 ACTIVITATS  data: 30 de gener de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

aplicació de l’article 31 de l’Ordenança municipal d’intervenció 

administrativa dels establiments de concurrència pública 
 
normativa de referència: ORDENANÇA MUNICIPAL D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DELS 

ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE 

BARCELONA  
 
altre normativa vinculada:  LLEI 16/2002 DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ DE BARCELONA 
 
 
El motiu de la present Circular es aclarir aspectes de l’aplicació de les prescripcions de l’Ordenança 

municipal d’intervenció administrativa dels establiments de concurrència pública, pel que fa referència a 

la prevenció de la contaminació acústica. 
 
 

El 16 de gener de 2004, entrà en vigor l’Ordenança municipal d’intervenció administrativa dels 

establiments de concurrència pública de l’Ajuntament de Barcelona, que té per objecte la regulació de 

l’ordenació i intervenció municipal de les activitats i els establiments subjectes a la legislació en matèria 
de policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics .  
 

En el capítol segon del títol II, es concreten les condicions específiques de determinades 
activitats i espectacles de caràcter fix en espais tancats. Dins d’aquest capítol es preveu l’aplicació de les 

prescripcions sobre prevenció de la contaminació acústica. En concret, l’article 31, es refereix a les 

prescripcions contingudes en l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà i el Pla Municipal de 
Reducció del Soroll i de zonificació acústica  de la ciutat o l’instrument de planificació acústica que el 

substitueixi en aplicació de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
 
Aquesta Llei, es troba en fase de desenvolupament reglamentari i, per tant, no s’ha aprovat 

l’instrument de planificació acústica a que fa esment l’article 31 de l’Ordenança citada i que podria 

substituir al Pla Municipal de Reducció del Soroll i de zonificació acústica. 
 
En conseqüència, en matèria de contaminació acústica s’hauran d’aplicar les prescripcions de 

l’Ordenança General de Medi Ambient de la Ciutat de Barcelona, en tant no s’aprovi l’instrument 

esmentat. 
 
 
 
Director d’Actuació Urbanística    Cap del Departament  
       de Llicències d’Activitats 
 
 
 
Antoni Sorolla i Edo     Joan Moya i Magrià 
 
 
 



 

   
Sector d’Urbanisme 
Direcció d’Actuació Urbanística  
 
Avgda Diagonal, 240 2ª planta 
08018 - Barcelona 
Tel.  932 914 447 
Fax  932 914 452 

 

CIRCULAR INTERNA Pagina 1 de 1 Circular 006-2004 direcció.  

CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 006/2004 DIRECCIÓ  data: 5 de febrer de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  COMPETÈNCIES PROFESIONALS 
instrucció general en relació a les sol.licituds de llicència amb projecte 
signat per decoradors i dissenyadors. 
 
normativa de referència: DECRET 902/1977 REGULADOR DE LES FACULTATS PROFESSIONALS DELS 

DECORADORS 
 
altre normativa vinculada: LLEI 30/1992 DE RÈGIM JURÍDIC I PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ 
 

 
 
El motiu de la present Circular es concretar les facultats professionals dels Decoradors i Dissenyadors pel 
que fa referència a la documentació per la tramitació de llicències d’obres. 
 
 
En la tramitació de les sol.licituds esmentades cal recordar que: 
 

1. Els titulats en Arts Plàstiques i Disseny o, en general, els Decoradors i Dissenyadors tenen les 
facultats professionals establertes per l’article 1 del Decret 902/1977, d’1 d’abril (BOE núm. 

105 de 3 de maig) 
 

Especialment poden formular i redactar projectes de decoració que no afectin elements 
estructurals resistents ni la configuració de l’edificació, ni les instal.lacions de servei comú de 

l’obra principal determinades en el projecte aprovat i objecte de les preceptives llicències 

administratives. 
 

2. Els òrgans gestors competents vetllaran per l’aplicació de la indicada normativa, tot tenint 
present la necessitat de: 

 
- analitzar l’especialització tècnica de la persona que signa el projecte relacionant les àrees 

de coneixement cursades i el contingut del projecte. 
 

- motivar la resolució que es dicti, especialment en el cas que es denegui la llicència per 
manca de competència del tècnic que signa el projecte (article 54 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre) 

 
- requerir el visat del projecte pel col.legi professional corresponent cas, per exemple, de 

l’Iltre. Col.legi de Decoradors i Dissenyadors d’Interiors de Catalunya. 
 
 
Director d’Actuació Urbanística    La Lletrada de la Direcció 
 
 
 
 
Antoni Sorolla i Edo     Mercedes Sunyer i Martín 
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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 007/2004 ACTIVITATS  data: 10 de febrer de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
atribucions en matèria d’instal.lacions de radiocomunicació (excepte 

les antenes de recepció de ràdio i televisió) 
 
normativa de referència: Delegacions publicades en el BOP núm. 308 (25-12-2003) 
 
altre normativa vinculada: ORDENANÇA SOBRE ELS USOS DEL PAISATGE URBÀ DE BARCELONA 
 

 
 
El motiu de la present Circular es aclarir els aspectes relatius a les atribucions en matèria de tramitació de 
sol.licituds de llicències, certificats de compatibilitat urbanística i protecció de la legalitat urbanística en 
matèria d’instal.lacions de radiocomunicació (Excepte les antenes de recepció de ràdio i televisió) 
 
 
D’acord amb les delegacions en el Gerent d’Urbanisme, de data 15 de desembre de 2003 (publicades el 
25-12-2003), les atribucions del Sector d’Urbanisme són les següents: 
 
1. L'atorgament, denegació o altres situacions administratives de llicències i autoritzacions relatives a 

instal.lacions de radiocomunicació (certificats de compatibilitat urbanística, llicències ambientals, 
ordres de legalització, etc.) 

 
2. La imposició de sancions i mesures correctores per les infraccions previstes a la legislació 

urbanística i d’habitatge que s’especifiquen a l’Ordenança municipal d’usos del paisatge urbà de 

Barcelona en el relatiu a instal.lacions de radiocomunicació. 
 
 
Les atribucions dels Serveis Tècnics dels Districtes en el relatiu a les instal.lacions de radiocomunicació, 
és la realització de les pertinents inspeccions d’aquestes instal.lacions a que doni lloc a partir de 

sol.licituds de veïns, a petició del Sector d’Urbanisme o d’ofici, per iniciativa del propi Districte. En tot 

cas, un cop realitzada la pertinent inspecció, s’haurà de donar trasllat de l’acta i informe sobre la mateixa 
(amb la corresponent documentació gràfica) als efectes que el Sector d’Urbanisme, si s’escau, Dugui a 

terme la tramitació del corresponents expedient. 
 
 
Així cal que, els Serveis Tècnics dels Districtes, Donin trasllat de tots els expedients que estiguin oberts 
en l’actualitat per a que es continuï la tramitació des d’aquest Sector d’Urbanisme. 
 
 
Director d’Actuació Urbanística Cap del Departament  
 de Llicències d’Activitats 
 
 
 
 
Miquel García i Sanjuan Joan Moya i Magrià 
 
 

José Luis
ANULADA4



 

   
Sector d’Urbanisme 
Direcció d’Actuació Urbanística  
 
Avgda Diagonal, 240 2ª planta 
08018 - Barcelona 
Tel.  932 914 447 
Fax  932 914 452 

 

CIRCULAR INTERNA Pagina 1 de 1 Circular 008-2004 actividades.doc 

CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 008/2004 ACTIVITATS  data: 15 de març de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  CODI D’ACCESSIBILITAT 
criteris sobre el nivell d’accessibilitat exigible als locals destinats a l’ús 

públic 
 
normativa de referència: CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 
 
altre normativa vinculada:  
 

 
 
El Comissionat de l’alcaldia per a la mobilitat ha establert el següent criteri: 
 
Qualsevol establiment que, d’acord amb els criteris fixats a l’article 19: Accessibilitat exigible als edificis 

d’ús públic del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat, tingui obligació d’adaptar els seus espais, instal.lacions o serveis per a les persones amb 
limitacions haurà de realitzar dites adaptacions de manera que cobreixin totes les parts de l’establiment 

que puguin resultar accessibles al públic. 
 
 
Es ha dir, si una activitat es troba ubicada a un establiment format, per exemple, per una planta baixa i 
diverses plantes, ja siguin per sobre o per sota de la rasant, totes les plantes que puguin ésser utilitzades 
pel públic han de trobar-se adaptades. 
 
 
Director d’Actuació Urbanística Cap del Departament  
 de Llicències d’Activitats 
 
 
 
 
Miquel García i Sanjuan Joan Moya i Magrià 
 
Nota important: L’original d’aquesta Circular interna, degudament signat, resta al nostre poder. 
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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 010/2004 ACTIVITATS  data: 15 de març de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
tramitació de les sol.licituds de llicència per a la construcció i l’esta-
bliment de centres de culte 
 
normativa de referència: ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I DELS ESTABLIMENTS DE 

CONCURRÈNCIA PÚBLICA DE BARCELONA 
 
altre normativa vinculada: LLEI ORGÀNICA 7/1980 DE LLIBERTAT RELIGIOSA 
 REIAL DECRET 142/1981 D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZA-

CIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE D’ENTITATS RELIGIOSES 
 ORDENANCES METROPOLITANES D’EDIFICACIÓ 
 ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 

L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA 
 

 
El motiu de la present Circular es aclarir el procès de tramitació de les sol·licituds de llicències per a la 
construcció i l’establiment de centres de culte. 
 
 
El punt 2 de la Disposició Addicional Segona de l’Ordenança municipal de les activitats i dels 

establiments de concurrència pública de Barcelona, estableix la obligatorietat de l’obtenció de llicència 

d’obres, per a la construcció d’edificacions de nova planta i per a l’execució d’obres en edificis ja 

existents, destinants a centres de culte d’entitats religioses. També estableix la necesitat d’obtenir la 

llicència de primera ocupació i de modificació de l’ús regulades, totes elles, per les Ordenances 

metropolitanes d’edificació. 
 
El punt 4 de la citada Disposició Addiccional Segona estableix que, per a la primera utilització dels 
centres de culte, subsegüent a l’execuació de les obres corresponents a la llicència d’obres o de 

modificació d’ús, serà d’aplicació el règim de certificació tècnica i comunicació prèvia, regulat pel que 

s’estableix als artícles 14 a 17 de l’ Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de 

l’administració ambiental de Barcelona, sense perjudici que no siguin exigibles les dades ni la 
documentació que no siguin pròpies dels centres de culte. 
 
 
Tot que que ha estat dit resulta d’aplicació per al local de culte propiament dit i per al despatx del 

responsable de la realització del culte. 
 
 
Si al centre de culte existeixen locals destinats a usos diferents del de culte, com puguin ésser: guarderies, 
biblioteques, aules, sales d’actes i/o de reunions, etc. els hi resultarà d’aplicació la normativa vigent per a 

cadasqun d’ells, tramitant-se d’acord amb els criteris establerts a l’OMAIIAA per cada activirar i ús. 
 
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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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 011/2004 ACTIVITATS  data: 17 de maig de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
tramitació de les sol.licituds de llicència i autorització ambientals i dels 
certificats de compatibilitat urbanística 
 
normativa de referència: ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 

L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA  
 
altre normativa vinculada:  
 

 
El motiu de la present Circular es aclarir el procediment de tramitació de les sol·licituds de llicència i 
autorització ambientals regulades per l’Annex II de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció 

integral de l’administració ambiental de Barcelona. 
 
El punt 1 de l’article 33.Certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic, del Títol II de la 

citada Ordenança, textualment diu: L’obtenció de la certificació de compatibilitat urbanística del projecte 

amb el planejament urbanístic en vigor és un requisit previ a la sol.licitud de la llicència ambiental 
municipal. 
 
Per la seva part, l’article 36.Sol.licitud de la llicència ambiental municipal, al seu punt d) assenyala, com 
documentació que preceptivament a d’acompanyar la sol.licitud de llicència ambiental: Certificació de 
compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, lliurat per l’Ajuntament d’acord amb allò que 
preveu l’article 35 d’aquesta Ordenança.. 
 
Entenem queda clarament definit que l’obtenció de la certificació de compatibilitat urbanística es requisit 

previ a la sol.licitud de llicència ambiental municipal a la que haurà d’acompanyar preceptivament com a 
documentació exigible. 
 
Comprovada la mancança de la certificació de compatibilitat urbanística i en compliment del que és 
disposa a l’article 48. Esmena de la sol.licitud, l’Ajuntament ha de comunicar al sol.licitant dita mancança 

per tal sia aportada amb l’advertiment que, de no fer-ho dins els terminis fixats, es tindrà per desistit de la 
seva petició. 
 
Posem al seu coneixement que les certificacions de compatibilitat urbanística que hagin estat demanades i 
malgrat haver comunicat a l’interessat que pot recollir-les, per procedir a la seva unió a la resta de la 
documentació necessària per acompanyar la seva sol.licitud de llicència, no ho hagi fet, seran trameses al 
Districte corresponent per que procedeixi a la seva unió, d’ofici, a la resta de la documentació. 
 
Finalment cal dir que la Ponència Ambiental Municipal procedirà a retornar sense informar qualsevol 
expedient tramès mancat del certificat de compatibilitat urbanística o de la còpia de la sol.licitud de la 
certificació i de la documentació adjuntada en la qual figuri la data de presentació al Registre General, cas 
d’haver-se esgotat el termini establert per que l’Ajuntament lliuri la certificació. 
 
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
ANULADA4

José Luis
Nota adhesiva
Accepted definida por José Luis



José Luis
ANULADA4



José Luis
ANULADA4
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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 013/2004 ACTIVITATS  data: 17 de maig de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
locals amb alçada lliure inferior a la mínima 
 
normativa de referència: ORDENANCES METROPOLITANES D’EDIFICACIÓ 
 
altre normativa vinculada:  
 

 
El motiu de la present Circular es per aclarir els criteris que poden ésser aplicats a aquells locals l’alçada 

útil dels quals es inferior a la mínima exigida a la vigent normativa. 
 
 
En primer lloc s’ha de dir que la determinació de l’alçada lliure mínima té, essencialment, dues finalitats: 

 impedir que dins del gàlib de l’alçada reguladora de l’edifici es pugui guanyar una planta en base 

a reduir l’alçada de cadascuna d’elles, amb un evident efecte de densificació. 
 garantir unes mínimes condicions d’habitabilitat, higièniques i sanitàries. 

 
 
A partir d’aquestes premisses es pot concloure, en base a criteris de flexibilitat raonada un dels quals 

podria ser la impossibilitat material o la desproporció econòmica del cost per tal d’ajustar l’edificació a la 

normativa, que si la reducció de la llum neta del local no comporta una major densificació d’ús de la zona 

i resten garantides les condicions d’habitabilitat, higièniques i sanitàries del local, mitjançant sistemes de 

ventilació forçada o de condicionament aire, la resolució més escaients és la d’autoritzar l’ús. 
 
 
Aquest criteris són d’aplicació als edificis construïts emparats per la preceptiva llicència municipal 

d’obres i únicament poden ésser aplicats per resoldre situacions molt singulars i per motius molt 

especials, no es desitja una aplicació indiscriminada que permeti la vulneració sistemàtica de la legalitat 
vigent. 
 
 
Finalment cal assenyalar que aquests criteris no són d’aplicació als locals l’ús dels quals resta regulat per 

la vigent Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona, 
salvat de les zones d’ús no públic que puguin existir a les mateixes, com poden ésser les zones d’oficines, 

o en general, quan no s’hagi produït canvi d’ús. 
 
 
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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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  
 

ANUL·L
ADA
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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. 
 
 

ANUL·L
ADA
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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 015/2004 ACTIVITATS  data: 20 d’abril de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
compatibilitat de les activitats de venda d’aliments i de restauració a 

un mateix local 
 
normativa de referència: ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I DELS ESTABLIMENTS DE 

CONCURRÈNCIA PÚBLICA DE BARCELONA 
 ORDENANÇA D’ESTABLIMENTS I CENTRES DE COMERÇ ALIMENTARI DE 

BARCELONA 
 
altre normativa vinculada:  
 

 
El motiu de la present Circular es per aclarir els criteris ha aplicar per tal de determinar la compatibilitat, 
en un mateix local, de les activitats de venda, expedició o distribució al detall d’aliments i la de 

restauració i pot entendre’s com a complementària de l’anterior, amb núm d’ordre 014/2004. 
 
 
En aquest supòsit cal entendre, com activitat principal, la de restauració per la qual cosa, les condicions 
d’ubicació restaran regulades, en primer lloc, per la vigent Ordenança municipal de les activitats i dels 

establiments de concurrència pública de Barcelona i pels Plans d’usos vigents a la zona de la seva 
instal.lació. En segon lloc s’hauran d’aplicar els criteris d’ubicació establerts per l’Ordenança 

d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona. 
 
 
Pel que fa a les condicions d’emplaçament cadascuna de les activitats haurà de donar compliment a les 
que el siguin d’aplicació, en funció de l’activitat que es desenvolupi. 
 
 
Ambdós activitats, atesos els seus diferents horaris de funcionament han de trobar-se instal.lades de forma 
que resti garantida la seva separació funcional de forma que el tancament d’una no presenti repercussions 

a l’altra. Per exemple, els serveis sanitaris del local, magatzems, obradors, etc. poden ésser comuns 

sempre que es trobin instal.lats de forma que puguin ésser utilizats pels clients quan sia tancada una de les 
activitats. 
 
 
 
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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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 016/2004 ACTIVITATS  data: 17 de maig de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
requeriment del compliment de la llei de política lingüística com a 
requisit per a la concessió de llicències d’activitats 
 
normativa de referència: LLEI 1/1998, DE 7 DE GENER, DE POLÍTICA LINGÜÍSTICAS 
 
altre normativa vinculada: LLEI 1/1990, DE 8 DE GENER, SOBRE LA DISCIPLINA DEL MERCAT I DE 

DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS 
 

 
 
El motiu de la present Circular es per aclarir el nivell d’exigència del compliment del que disposa l’article 

32.3 de la vigent Llei de política lingüística com a requisit a imposar al moment d’atorgar una llicència 

d’activitat i/o un rètol a façana. 
 
 
Malgrat el que disposa el citat article 32.3 la Disposició transitòria cinquena de la pròpia Llei no estableix 
un règim sancionador per tal de garantir el seu compliment. En cas d’incompliment per part d’empreses o 

entitats, caldria considerar-ho com una negativa injustificada a satisfer les demandes de les persones 
usuàries i consumidors i que, per tant, s’hauria d’aplicar el règim sancionador establert a la Llei 1/1990, 

de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris, malgrat això 
l’organisme habilitat per aplicar el seu règim sancionador es la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Cal dir que citat article 32.3, de la Llei de política lingüística, exclou de l’exigència a les marques, noms 

comercials i rètols emparats per la legislació vigent de la propietat intel·lectual. Això limita en gran 
mesura l’aplicació de la Llei ja que la majoria dels rètols per als que es demana llicència corresponen a 
aquest grup essent poc freqüents aquells que no ho són i que siguin legalitzables i de caràcter fix. 
 
 
Finalment cal assenyalar que no s’ha trobat una crida expressa, a la legislació o a la normativa, als 
ajuntaments per fer-ne complir la Llei mitjançant control en el procés de concessió de la llicència. 
 
 
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. 
 
 
 



 

   
Sector d’Urbanisme 
Direcció d’Actuació Urbanística  
 
Avgda Diagonal, 240 2ª planta 
08018 - Barcelona 
Tel.  932 914 447 
Fax  932 914 452 

 

CIRCULAR INTERNA Pagina 1 de 2 Circular 017-2004 activitats.doc 

CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 017/2004 ACTIVITATS  data: 19 de maig de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
instal.lacions d’aire condicionat en activitats ja existents amb llicència 

o comunicació. 
 
normativa de referència:       
ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ DE BARCELONA 
 

 
 
En principi hem de considerar les següents situacions bàsiques: 
 
 
1.- Substitució de la maquinaria existent, amb la preceptiva llicència o comunicació d’instal lació. 
 

a) no requereix llicència 
Si la nova maquinaria te les mateixes característiques: potencia unitària del compressor, potència 
frigorífica/calorífica del aparell, i no és modifica la seva ubicació, no cal demanar cap tipus de 
llicència ni fer-ne comunicació. 
 

b) requereix comunicació prèvia Annex III.3 
Si les característiques de la nova maquinaria difereixen de la legalitzada, s’haurà de procedir a la 

seva legalització. 
 
En el supòsit que la potència unitària del o dels compressors de la nova maquinària no sia superior 
a 10 kW i la potencia frigorífica/calorífica del conjunt dels aparells instal.lats (sumant, també, la 
dels equips no substituïts) no sigui superior a 20.000 fr/h o 20.000 Kcal/h, es tractarà com una 
ampliació d’instal.lacions no sotmesa a nova autorització. Malgrat això caldrà assabentar a 

l’Ajuntament mitjançant una comunicació d’activitats innòcues sotmeses a comunicació prèvia, 

regulades a l’Annex III.3, d’acord amb el que es disposa a l’apartat b) del punt 5 de l’esmentat 

Annex. 
 

c) requereix llicència o comunicació prèvia 
Si són superats els citats paràmetres, s’haurà de tractar com modificació substancial de la llicència 
de l’activitat principal, es a dir, presentant una nova documentació (memòria tècnica i plànols 
signats per facultatiu competent i visats per col.legi professional corresponent) fent constar les 
modificacions fetes. Al supòsit de les activitats sotmeses a règim de certificació tècnica, també 
s’haurà d’aportar la certificació tècnica de conformitat emesa per una entitat ambiental de control 

 
 
2.- Instal lació d’un nou equip de condicionament d’aire en una activitat degudament legalitzada. 
 
Quan es projecta instal.lar un nou equip de condicionament d’aire a una activitat, edifici, local o 
establiment que ja disposi de la corresponent autorització o llicència específica quan aquesta sigui 
necessària, es tractarà, doncs, d'una mera ampliació d'instal.lacions no sotmesa a nova autorització o 
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llicència, sempre i quan no constitueixi un canvi substancial, en els termes que aquest canvi és definit a 
l'article 2 de la present ordenança. 
 
 

a) requereix comunicació prèvia Annex III.3 
Si el conjunt dels equips que van a ésser instal.lats no tenen una potència unitària del compressor 
superior a 10 kW i la seva potència frigorífica/calorífica total, del conjunt d’aquests aparells, ja 

siguin del tipus autònom compacte, del partit o bombes de calor, no sigui superior a 20.000 f/h 
(20.000 Kcal/h) 
 
La comunicació es pot presentar i tramitar de manera individual i únicament per a la instal.lació i 
no cal que en la documentació aportada per al tràmit s'inclogui la resta d'elements dels que ja es 
gaudeixi de llicència. 
 

b) requereix llicència o comunicació prèvia 
Si són superats els citats paràmetres, s’haurà de tractar com modificació substancial de la llicència 
de l’activitat principal, es a dir, presentant una nova documentació (memòria tècnica i plànols 

signats per facultatiu competent i visats per col.legi professional corresponent) fent constar les 
modificacions fetes. Al supòsit de les activitats sotmeses a règim de certificació tècnica, també 
s’haurà d’aportar la certificació tècnica de conformitat emesa per una entitat ambiental de control 

 
 
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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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 018/2004 ACTIVITATS  data: 21 de juny de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
procediment per a la tramitació de les transmissions de llicències 
d’activitats. 
 
normativa de referència: DECRET D’ALCALDIA 
 
altre normativa vinculada: REGLAMENT D’OBRES, ACTIVITATS I SERVEIS DELS ENS LOCALS. 
 

 
El motiu de la present Circular es per aclarir el procediment ha aplicar per tal de tramitar les 
transmissions de les llicències d’activitats. 
 
 
L’Alcaldia, amb data 21 de juliol de 2000, aprova el procediment per a la tramitació de les transmissions 
de les llicències d’activitats mitjançant el següent Edicte que passem a transcriure literalment: 
 
 
Decret. Vistos el present expedient i l'informe de la Direcció de Serveis d'Organització i, en ús de les 
facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases de règim local i 
l'article 13 de la Carta Municipal, disposo: 
 
Aprovar el Procediment per a la tramitació de les transmissions de llicències d'activitats que consta en el 
document annex. 
 
Barcelona, 21 de juliol de 2000. L'alcalde, Joan Clos i Matheu. 
 
Annex 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
Per acord de la Comissió de Govern, de 27 de maig de 1987, va ser aprovada la Transferència núm. 15 
"Intervenció municipal de les activitats industrials, comercials, recreatives i de serveis", mitjançant la 
qual es transferia als Districtes la intervenció municipal de totes les instal·lacions i activitats industrials, 
comercials, recreatives i de servei sotmeses a llicència, exceptuant les que poguessin implicar riscos per a 
la ciutat. 
Dintre de les funcions decisòries transferides al Districte, estaven inclosos els canvis de titularitat, de les 
llicències o autoritzacions, concernents a les matèries esmentades. 
El procediment que se segueix actualment per als canvis de titularitat té un circuit complex tant pel que fa 
a la documentació exigida al ciutadà com per a la generada per l'Ajuntament mateix. 
L'objecte del present document és desenvolupar un procediment que simplifiqui el circuit actualment 
establert, amb l'objectiu de millorar l'atenció al ciutadà i la productivitat del Servei de Llicències. 
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2. PROCEDIMENT 
 
2.1. Objecte 
L'objecte del present document és desenvolupar un procediment que simplifiqui el circuit actualment 
establert, amb l'objectiu de millorar l'atenció al ciutadà i la productivitat dels Serveis de Llicències, 
simplificant la documentació exigida al ciutadà i la generada per l'Ajuntament mateix. 
 
2.2. Model d'actuació 
Per part del taulell d'informació (OAC) es lliura l'imprès "TLA", comunicació de transmissió de llicència 
d'activitat, a signar pel cedent i cessionari. (S'admetrà la signatura d'un dels dos amb la fotocòpia dels 
carnets d'identitat d'ambdós). 
És recomanable que els interessats comprovin les condicions d'atorgament de la llicència, així com la 
verificació que l'antic titular està al corrent de les seves obligacions tributàries amb la hisenda municipal. 
Els interessats lliuren a l'OAC (Registre General) l'imprès "TLA" emplenat, adjuntant-hi fotocòpies dels 
seus DNI o equivalent, així com la documentació justificativa de la transmissió en el cas que la 
comunicació inclogui circumstàncies que determinin la impossibilitat de signatura dels titulars, per a una 
identificació més precisa de les persones (en transmissions mortis causa, subhastes, altres). 
L'OAC comprova que la documentació lliurada coincideixi amb les dades dels titulars que figuren a 
l'imprès "TLA" i la remet al Servei de Llicències. 
El servei de llicències comprova les possibles particularitats següents: 
- Que no sigui una llicència condicionada al seu titular. 
- Que no sigui llicència subjecta a limitacions quantitatives. 
- Que no sigui un local propietat municipal. 
- Altres particularitats. 
Si cap d'aquests casos es produeix, el Servei de Llicències introdueix el canvi de titularitat a l'aplicació 
informàtica, i s'arxiva l'imprès a l'expedient de concessió de la llicència (via ràpida). 
Els canvis de titularitat produïts es remeten al Servei d'Inspecció, a la Guàrdia Urbana i a l'IMH, el qual 
notifica, si s'escau, els deutes pendents al nou titular. 
En cas que es tracti d'un canvi de titularitat que inclogui alguna de les particularitats anteriorment 
establertes, el Servei de Llicències determinarà la procedència o no de la transmissió de la llicència (via 
excepció). 
Si no es detecta cap fet que determini la no procedència de la transmissió, s'introdueix el canvi de 
titularitat a l'aplicació informàtica, i s'arxiva l'imprès a l'expedient de concessió de la llicència. 
En cas contrari s'incoa expedient administratiu. El Servei de Llicències redactarà informe on establirà les 
causes que determinin la no procedència del canvi de titularitat, i ho comunicarà a la Guàrdia Urbana i al 
Servei d'Inspecció. El secretari tècnic jurídic de Districte o d'Urbanisme el notificarà als interessats. 
Si el titular anterior ha fet algun canvi respecte a l'activitat per a la qual es va concedir la llicència, 
aquesta activitat estarà subjecta a una legalització sempre i quan s'ajusti a la legislació vigent. El nou 
titular se subroga en els mateixos drets i deures derivats de la llicència o activitat. 
 
2.3. Adequacions de l'aplicació al procediment proposat 
Caldrà adequar l'aplicació informàtica de llicències a la doble via: 
- Sense particularitats (via ràpida): tant sols es canvien les dades del titular a l'aplicació. No es generen 
documents, ni hi ha circuits de signatures. 
- Amb particularitats (via excepció): estudia la procedència o no de la transmissió.  

- Si és procedent, es canvien les dades del titular a l'aplicació. No es generen documents, ni 
existeix circuit de signatures. 
- Si no és procedent, s'incoa expedient i es redacta informe relatiu a la no procedència. El secretari 
tècnic jurídic ho notifica al ciutadà. (És la tramitació actual). 

 
 
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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CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 019/2004 ACTIVITATS  data: 21 de juny de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
criteris per projectar obres en locals sense ús determinat. 
 
normativa de referència: DECRET D’ALCALDIA 
 
altre normativa vinculada: REGLAMENT D’OBRES, ACTIVITATS I SERVEIS DELS ENS LOCALS. 
 

 
El motiu de la present Circular es per aclarir quins han d’ésser els criteris a seguir quan es projectes obres 

a un local sense ús determinat. 
 
 
Una vegada coneguda la qualificació urbanística de la finca a la que es troba ubicat el local on s’han de 

realitzar les obres, s’haurà de comprovar quins són els usos genèrics que n’autoritza el planejament 

urbanístic vigent. 
 
Dins els possibles usos permesos es recomana preveure quin d’ells es el mes restrictiu dins l’emplaçament 
i realitzar les obres amb els seus requeriments, d’aquesta forma restaran resolts els possibles problemes. 
 
Pel que fa a la previsió d’espais per l’emmagatzematge de residus, s’hauria de consultar el punt 3 de la 

Circular interna núm. 012/2004 DIRECCIÓ que fixa, com a criteris generals per locals amb una 
superfície no inferior a 100 m2 ni superior a 200 m2, el de reservar un espai per a dos cubells de 120 litres 
cadascun d’ells. Per als locals amb una superfície més gran de 200 m

2
, s’haurà de reservar un espai mínim 

suficient per a dos cubells de 240 litres de capacitat, cadascun d’ells. 
 
 
 
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. 
 
 



 

   
Sector d’Urbanisme 
Direcció d’Actuació Urbanística  
 
Avgda Diagonal, 240 2ª planta 
08018 - Barcelona 
Tel.  932 914 447 
Fax  932 914 452 

 

CIRCULAR INTERNA Pagina 1 de 1 Circular 020-2004 activitats.doc 

CIRCULAR INTERNA 
 
 
 
nº ordre: 020/2004 ACTIVITATS  data: 5 de juliol de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
signatura i visat electrònics de projectes. 
 
normativa de referència:  
 
altre normativa vinculada:  
 

 
El motiu de la present Circular es per notificar la posada en servei, per part del Col.legi d’enginyers 

industrials de Catalunya, del visat electrònic que s’anomena visat-e. 
 
 
El citat visat-e inclou la signatura electrònica de l’enginyer autor del treball (projecte o certificació) i 

inclou, també, la signatura electrònica de l’enginyer del Departament de Visats del Col.legi d’enginyers 

industrials de Catalunya. 
 
Es per el que s’ha dit que els documents tramitats mitjancant l’aplicatiu informàtic visat-e no contindran 
cap signatura manuscrita, ni de l’enginyer autor del treball ni de l’ingenyer de visat, atès que aquests 

documents han estat signats amb la signatura electrònica. 
 
Els documents impresos tenen, a cada pàgina, una marca d’aigua que creua la pàgina en sentit diagonal, 

amb el text “VISAT” i, a continuació, el número de visat corresponent. A la pàgina final del treball hi ha 
el segell de visat amb aquest mateix número i la data de visat. 
 
Per tot el que s’ha dit l’Ajuntament de Barcelona admetrà a tràmit les documentación avalades amb el 

visat electrònic visat-e que ha estat descrit. 
 
 
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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CIRCULAR INTERNA 
 
 
nº ordre: 021/2004 ACTIVITATS  data: 15 de setembre de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
aclariments sobre diversos temes d’establiments alimentaris. 
 
normativa de referència:   
 
altre normativa vinculada:   
 

 
El motiu de la present Circular es per aclarir diverses conceptes relacionats amb els establiments i centres 
de comerç alimentari. 
 
 
1.- Instal lació de vetlladors i terrasses. 
 

La vigent Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, a l’article 33. 

Vetlladors i terrasses, al punt 1 textualment diu: Els establiments d’hostaleria poden sol.licitar 

llicència per a la instal.lació de vetlladors i altres mobiliaris, que els serà concedida sempre que no 
es dificulti la circulació de vianants o altres usos propis de la via pública. 
La també vigent Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència 
pública de Barcelona, al seu article 39.7 assenyala que poden disposar de terrasses i vetlladors, 
amb caràcter exclusiu i complementari, els establiments de restauració. 
Finalment cal assenyalar que els establiments de comerç alimentari, definits a l’article 4 de 

l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona, en cap cas poden 
ésser considerats com establiments d’hostaleria. 
Entenem que queda clarament definit, en primer lloc, que els establiments dedicats al comerç 
alimentari no poden ésser considerats com d’hostaleria i que, per això i d’acord amb la vigent 

normativa, no poden disposar de vetlladors o de terrasses, qualsevulla que sia la seva especialitat. 
 
 

2.- Venda de congelats en règim d’autoservei, a la menuda i sense embolcallar. 
 

El vigent Reial Decret 381/1984, de 25 de gener, pel qual s’aprova la Reglamentació tècnico-
sanitària per al detallista d’alimentació, al seu Títol II.- Condicions generals dels establiments, 
del material i del personal, manipulacions permeses i prohibides, l’article 14.9 assenyala, com 

manipulació prohibida: La venda en règim d’autoservei de productes no envasats, amb 

l’excepció de fruites proveïdes de escorça dura no comestible. 
El Reial Decret 1109/1991, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la Norma general relativa als 

aliments ultracongelats destinats a l’alimentació humana, a l’article 7.1 Envasat, textualment 

assenyala: Els aliments ultracongelats destinats a ésser expedits al consumidor final, hauran 
d’ésser envasats pel fabricant o envasador en envasos previs adequats que els protegeixin contra 

les contaminacions externes, microbianes i d’altra tipus, i contra la dessecació. 
Finalment cal dir que el Reial Decret 380/1993, de 12 de març, pel qual es modifica la Norma 
general relativa als ultracongelats destinats a l’alimentació humana, aprovada per Reial 

Decret 1109/1991 de 12 de juliol, al seu Annex I. Procediment de mostratge dels aliments 
ultracongelats destinats al consum humà es refereix, sempre, a selecció d’envasos. 
Per tot el que s’ha dit, es el nostre criteri, que resta clarament definida la prohibició de vendre 

qualsevol article alimentari ja sigui congelat o no, amb les excepcions assenyalades a la legislació 
de referència, en règim de venda d’autoservei, a la menuda i sense embolcallar. 
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3.- Utilització d’aixetes d’accionament no manual 
 

El Reial Decret 2817/1983, de 13 d’octubre, pel qual s’aprova la Reglamentació tècnico-
sanitària dels menjadors col lectius al Títol II Condicions dels locals i instal.lacions , dels 
materials i utillatge i del personal. Manipulacions permeses i prohibides, a l’article 4. de les 

cuines, punt 9, textualment diu: Existiran dispositius en els que els operaris es podran rentar i 
assecar les mans. Els lavabos col.locats a aquesta zona seran dotats d’aigua freda i calenta. 

Seran accionats a pedal o per un altra sistema no manual, i l’assecat.........  
 
En allò que fa referència a les diferents normatives sectorials i sense fer-ne una enumeració 
exhaustiva, podem citar la següent: 

1) El Reial Decret 1137/1984, de 28 de març, pel qual s’aprova la Reglamentació tècnico-
sanitària per a la fabricació, circulació i comerç del pa i pans especials, a l’article 8.15 diu: 

..........Al locals on es manipulin els productes és disposaran de rentamans de funcionament no 
manual, en nombre necessari, amb sabó líquid i tovalloles d’un sol ús o generadors d’aire 

calent. 
2) El Reial Decret 14737/1992, de 27 de novembre, pel qual s’aproven les Normes sanitàries 

aplicables a la producció i comercialització dels productes pesquers i de l’aqüicultura, el 
Capítol III. Requisits exigibles als establiments en terra, al seu punt 9, assenyala: Existirà un 
nombre suficient de vestuaris amb parets i sols llisos, impermeables i lavables, lavabos y 
inodors amb cisterna,. Aquests no hauran de comunicar-se directament amb el locals de 
treball. El lavabos hauran d’ésser dotats de productes par a la neteja i desinfecció de les mans 

i de tovalloles d’un sol ús; les aixetes no hauran d’ésser accionades amb la mà. 
3) El Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions 

sanitàries de producció, magatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus 
derivats als establiments de comerç a la menuda, al Capítol I Condicions dels establiments 
de comerç a la menuda de carns, del seu Annex, al punt 1, apartat d) diu: Rentamans 
d’accionament no manual, previstos d’aigua potable, calent i freda i assecat higiènic de les 

mans. 
Atès tot el que s’ha dit, entenem resta clarament definida la obligatorietat d’instal.lar, entre d’altres, 

aixetes d’accionament no manual a qualsevol lloc on es manipulin aliments, ja siguin cuines i obradors 

d’establiments de restauració (restaurants, bars, etc.), de botigues de plats preparats, cuines industrials 
(catering), sales d’especejament de carns i peixos, obradors de paneteria i pastisseria, i, en general, a tots 

els establiments de comerç alimentari als que existeixi manipulació dels aliments com poden ésser: 
carnisseries, polleries, cansaladeries, xarcuteries, venda de peix i marisc , etc. 
 
 
4.- Relació del productes que poden ésser venuts al establiments anomenats “herbolaris” 
 
D’acord amb els criteris manifestats per la Direcció de Serveis de comerç i consum, en informe de data 18 
de febrer de 2004, posem al seu coneixement el següent: 
 

1) Les plantes i herbes són productes de consum humà; s’han d’incloure, dons, entre els productes 

destinats a l’alimentació i han d’estar regulades pel Pla especial del comerç alimentari de 
Barcelona (PECAB), aprovat en data 28 d’abril de 1999 i per l’Ordenança d’establiments i 

centres de comerç alimentari de Barcelona, aprovada en data 26 de març de 1999. 
No trobem en l’esmentada normativa cap grup d’especialitat alimentària que es tituli plantes i 
herbes en herbolaris, en conseqüència, hem d’aplicar l’article 4 de la citada Ordenança 

alimentària, apartat 4.3, en el sentit de que qualsevol altre tipus d’establiment comercial que 

inclogui aliments entre els seus productes, restarà subjecte a les prescripcions d’aquesta norma 

tenint en compte, per incloure-ho en qualsevol dels grups regulats, criteris de superfície, 
tipologia i forma de venda. 
Tampoc l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental 
de Barcelona contempla, als seus annexos, cap grup que es tituli: plantes i herbes en herbolaris. 
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2) El títol de l’activitat correspon a la regulació contemplada pel Reial Decret Legislatiu 
1175/1990, que aprova les tarifes i la instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques. 
A l’epígraf 625.4 es contempla el comerç minorista de plantes i herbes en herbolaris. 
Els productes compresos en aquest epígraf són: plantes i herbes (excepció feta dels de venda 
exclusiva a farmàcies); preparats dietètics i de règims especials; aliments biològics, 
macrobiòtics i naturals; plantes medicinals i els seus preparats així com productes afins. 
La normativa de caire impositiu no condiciona la classificació municipal de les activitats 
dedicades al comerç alimentari que s’han de regir per la seva normativa específica com s’ha dit 

més amunt, per disposar-ho així l’article 2 de l’Ordenança alimentària quan diu que la 

classificació que s’efectua, pot no ser coincident amb epígraf o classificacions recollides a 

d’altra normativa. Per tant, el supòsit que ens ocupa, s’ha de considerar com a botiga 

especialista en productes de règim i dietètica. 
 

3) Arribats a aquesta conclusió de que ens trobem davant una botiga especialista en productes de 
règim i dietètica, hem d’assenyalar les condicions que han de reunir: 
A.-  La superfície mínima de venda haurà d’ésser de 35 m2, d’acord amb el que disposa el 

PECAB. 
B.-  Els productes que es poden vendre són: plantes i herbes (excepció feta de les de venda 

exclusiva a farmàcies), preparats dietètics i de règims especials, aliments biològics, 
macrobiòtics i naturals, plantes medicinals i els seus preparats tal i com contempla 
l’epígraf 652.4 del Reial Decret Legislatiu 1175/1990 que aprova les tarifes i la 

instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques. 
 
 
Director d’Actuació Urbanística Cap del Departament  
 de Llicències d’Activitats 
 
Miquel García Sanjuan Joan Moya i Magrià 
 
Nota important: L’original d’aquesta Circular interna, degudament signat, resta al nostre poder. 
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CIRCULAR INTERNA 
 
 
nº ordre: 022/2004 ACTIVITATS  data: 15 de setembre de 2004 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
criteris distintius entre bar i bar musical. 
 
normativa de referència ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I ELS ESTABLIMENTS DE 

CONCURRÈNCIA PÚBLICA DE BARCELONA 
 
altre normativa vinculada:  ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ DE BARCELONA. 

ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA 

 

 
 
El motiu de la present Circular és el d’acompanyar l’acord sobre els criteris que cal tenir en compte per 
tal de conèixer les semblances i diferencies existents entre les activitats de restauració, definides a 
l’apartat 2.3 Activitats de restauració (abans classe C), de l’annex I de l’Ordenança municipal de les 
activitats i els establiments de concurrència pública de Barcelona, de les activitats dedicades, 
concretament, a Bar musical, definides al punt 2.2.1 Bar musical, de l’apartat 2.2.. Activitats musicals 
(abans classe F) 
. 
 
Cal recordar que l’Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona, al seu annex III.6.- 
Relació d’activitats potencialment contaminadores per soroll cita, de forma explícita: Bars musicals, 
“pubs” discoteques, sales de festa, bingos i similars. 
 
Per la seva part l’article 62.- Estudi d’impacte acústic, de la citada Ordenança general del medi 
ambient urbà de Barcelona, fa explícita la necessitat d’adjuntar, a la sol.licitud de llicència municipal, 

un estudi d’impacte acústic de les activitats que s’assenyalen a l’annex III.6. L’Ordenança municipal de 
les activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona, al seu article 9.6 estableix la 
necessitat, per les activitats i establiments inclosos en els annexes II i III.1 de l’Ordenança municipal 
d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona, d’acompanyar 

preceptivament a la sol.licitud, l’estudi d’impacte acústic amb la documentació requerida a la citada 

normativa i els nivells sonors interiors i exteriors fixats a l’article 63 .- Activitats de pública 
concurrència, de la reiteradament citada Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona, .  
 
Finalment ens permeten recordar que, d’acord amb els criteris continguts al citat article 63.- Activitats de 
pública concurrència, els locals amb un nivell sonor musical interior igual o superior a 70 dB(A), a més 
del ja assenyalat i d’entre altres, hauran d’instal.lar un equip limitador-controlador. En cap punt al que 
tinguin accés els clients o usuaris poden ésser superats nivells sonors màxims de 90 dB(A) salvat que, a 
l’entrada al local, hi hagi l’avís següent: els nivells sonors en l’interior d’aquest local poden lesionar 

seriosament l’oïda. 
 
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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Ricard Alsina i Donadeu, secretari de la Ponència Ambiental Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
C E R T I F I C O:  
 
Que la Ponència Ambiental, en la sessió celebrada el dia 10 de juny de 2004, 
en exercici de les funcions atribuïdes per la norma segona de l’annex del 
Decret de l'Alcaldia de 9 de setembre de 2002, va adoptar l’acord següent:  
 
 
“S’acorda donar la conformitat amb el text definitiu, que recull les observacions 
fetes per La Ponència Ambiental, de la circular interpretativa proposada per la 
Direcció de Comerç i Consum, en relació a les semblances i diferencies que 
existeixen entre els bars musicals (grup 2.2.1 de l’annex I) i els bars (grup 2.3.1 
del mateix Annex) de l’Ordenança Municipal de les Activitats i els Establiments 
de Concurrència Publica, text que es transcriu a continuació: 
 
 
“En relació a les semblances i diferències que existeixen entre els bars 

musicals (grup 2.2.1 de l’Annex I) i els bars (grup 2.3.1 del mateix Annex) 

de l’Ordenança Municipal de les Activitats i els establiments de 

Concurrència Pública, la Direcció de Comerç i Consum entén el següent: 
 
 
I.- LIMITACIONS DE SO 
 
La limitació de so en els establiments d’activitats musicals (apartat 2.2; 

grup F de l’antiga ordenança), i concretament en els bars musicals (2.2.1), 
està contemplada per l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà.  A 

l’article 63, punt 3 diu que “Amb independència de les restants limitacions 

d’aquesta Ordenança, a l’interior de qualsevol espai obert o tancat destinat 
a reunions, espectacles o audicions musicals, com discoteques o sales de 
festa, no poden superar nivells sonors màxims de 90 db(A) en cap punt al 
qual tinguin accés els clients o usuaris, llevat que a l’entrada o entrades de 

l’establiment o espai hi hagi l’avís següent: els nivells sonors de l’interior 

d’aquest local poden lesionar seriosament l’oïda. L’avís ha d’ésser 

perfectament visible, tant per la seva dimensió com per la seva 
il·luminació. 
 
 
  

            Ponència Ambiental 
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Els establiments de restauració (apartat 2.3; grup C de l’antiga ordenança) 

poden disposar d’aparells de televisió i d’equips de reproducció de música i 

de só d’acompanyament musical, per autoritzar-ho l’article 39.6 de 

l’ordenança de concurrència pública el qual  efectua una remissió a l’article 
63 de  l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà per a la seva regulació. 

Aquest últim article contempla que s’ha d’instal·lar un equip limitador-
controlador (enregistradors) de so quan el nivell sonor musical interior del 
local sigui igual o superior a 70 db(A) amb la finalitat que no es pugui 
superar aquest límit sonor. 
 
En conseqüència, els aparells reproductors de musica dels establiments de 
restauració estan subjectes al límit general de 70 db(A) i els aparells 
reproductors de musica dels establiments musicals al límit específic de 90 
db(A), llevat que a l’entrada o entrades de l’establiment o espai hi hagi 

l’avís següent: els nivells sonors de l’interior d’aquest local poden lesionar 

seriosament l’oïda. 
 
Pel que afecta a les activitats musicals, l’article 33 de l’Ordenança 

Municipal de les Activitats i dels Establiments de Concurrència Pública, 
diu que la llicència municipal establirà les condicions particulars que es 
derivin de l’estudi d’impacte acústic. Entenem que no afecta allò que s’ha 

dit més amunt sobre el límit sonor ja que es refereix a les mesures 
d’insonorització òptimes que cada establiment ha  d’instal.lar.  
 
 
II.- UBICACIÓ 
 
Els bars musicals (2.2.1) no es poden ubicar en edificis o recintes destinats 
a usos protegits com són: 
- Centres docents. 
- Seus del Parlament, del Govern, de l’Ajuntament, Consells de Districte, 

Delegacions del Govern, seus dels òrgans jurisdiccional del Poder 
Judicial i del Tribunal Superior de Justícia. 

- Hospitals, clíniques amb internament i residències assistides. 
- El sòl qualificat com d’equipament (clau 7) pel Pla General Metropolità. 
 
El bars (2.3.1) no tenen impediment per instal.lar-se en els edificis o 
recintes esmentats. 
 
 
 
III.- L’expressió “per mitjans mecànics” que figura a la definició de bar 

musical significa que no poden realitzar actuacions en directe. 
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IV.- L’Annex III de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà de 

Barcelona,  que recull els criteris de bona qualitat acústica en ambients 
interiors, quan fixa els nivells guia per a ambients interiors d’àmbit 
domèstic de la forma següent: 
 
Dormitoris..............  35 (dia) i 30 (nit). 
Sales d’estar...........  40............35. 
Zones de serveis.....  55............40. 
 
I diu que en cap cas les activitats de tercers podran originar un increment 
d’aquests valors, entenem que està establint un nivell màxim al qual s’han 

d’ajustar tots els locals inclusiu els de concurrència pública. 
 
Si a conseqüència d’alguna medició en aquells espais interiors resulta un 

nivell superior al contemplat en l’Annex, el propietari del local productor 
del soroll haurà d’adoptar les mesures correctores corresponents per que es 

compleixin els nivells màxims de l’Ordenança com podrien ser entre altres:  
  
A) Instal·lar un limitador-controlador de so encara que el nivell interior del 

local no arribi a 70 o 90 db (A) respectivament a l’interior del local. 
B) Augmentar les mesures d’insonorització del local. 
C) Reduir l’aforament.” 
 
 
També s’acorda que el Departament de Llicències D’activitats s’encarregui de 
la seva difusió.” 
 
 
Barcelona, 10 de juny de 2004 
 
I, perquè consti, i als efectes adients, signo aquest certificat. 
 
El Secretari de la Ponència Ambiental 
 
Ricard Alsina i Donadeu 
 
Nota: L’original d’aquesta Certificació resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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CIRCULAR INTERNA 
 
 
nº ordre: 026/2005 ACTIVITATS  data: 18 de març de 2005 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
criteris d’adequació dels establiments de venda de productes 

pirotècnics. 
 
normativa de referència LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 

L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL 

DECRET 136/1999, DE 18 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 
GENERAL DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA 
INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL, I 

S’ADAPTEN ELS SEUS ANNEXOS 

DECRET 143/2003, DE 10 DE JUNY, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 136/1999, 
DE 18 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT GENERAL DE 

DESPLEGAMENT DE LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA 
INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL, I SE 

N’ADAPTEN ELS SEUS ANNEXOS. 

ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA 

 
altre normativa vinculada:   

 
 

 
 
El motiu de la present Circular és el d’establir els criteris que cal tenir en compte per a l’adequació als 

criteris continguts a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 

ambiental i als decrets que la desenvolupen, per part de les activitats dedicades a la venda a la menuda de 
productes pirotècnics. 
 
Hem de començar dient que dita activitat no es troba explícitament assenyalada entre les descrites a 
l’annex I o a l’annex II.1 de la vigent Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental. No es troba definida al Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos. Tampoc està definida al Decret 143/2003, 
de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, i se n’adapten els seus annexos. 
 
Atesa la mancança assenyalada, en el nostre criteri caldrà entendre que l’activitat de venda a la menuda 

de productes pirotècnics es troba inclosa entre les activitats del Grup 12.51 Qualsevol altra activitat o 
intal.lació amb incidència ambiental i que no estigui inclosa en l’annex I o en l’annex II.1, regulada a 
l’annex II.2 de l’anteriorment citada normativa, per raódel seu risc per a la seguretat de les persones. 
 
Una vegada determinat sota quin annex s’haurà de tramitar l’activitat genèrica de: “Venda a la menuda de 

productes pirotècnics”, anem a determinar quina és la tramitació que caldrà realitzar per a cada una de les 
diferents modalitats de venda. 
 
La venda d’aquest tipus de producte es realitza en dos tipus d’establiment: a) caseta instal.lada en espai 

obert o b) en local tancat. L’autorització per a la venda en la modalitat de local tancat, pot ésser per temps 
indefinit (locals de venda exclusiva) i per un període determinat (locals de venda de temporada, amb 
venda d’altres articles o productes la resta de l’any). 
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Les llicències per a la venda en caseta instala.lada en espai obert, seran tramitades com es fa fins al 
moment actual. 
 
Les llicències per a la venda en local tancat, sia qual sia la seva modalitat de venda, resten sotmeses al 
règim de llicència ambiental municipal, regulada a l’annex II.2 de l’Ordenança municipal d’activitats i 

d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona, i a l’ obtenció del preceptiu control 

inicial favorable de l’activitat. 
 
Els locals existents amb llicència municipal atorgada abans del dia 30 de juny de 1999, data de l’entrada 

en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, però sense la llicència ambiental municipal regulada a 
l’annex II.2 de l’OMAIIAA, hauran d’adequar la seva situació administrativa mitjançant una avaluació 

ambiental verificada. 
 
Un procediment equivalent han de seguir les activitats que varen iniciar la seva activitat desprès del 30 de 
juny de 1999, data d’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i que no disposin de llicència o 

aquells altres que demanin la seva primera instal.lació. Hauran d’iniciar la tramitació sol.licitant el 

certificat de compatibilitat amb el planejament urbanístic i, una vegada obtingut, demanar la llicència 
ambiental municipal d’acord amb les prescripcions assenyalades a la vigent Ordenança municipal 
d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona. 
 
Una vegada obtinguda la llicència ambiental municipal i pasat positivament el control inicial, els locals 
amb modalitat de venda per temps indefinit, hauran de realitzar els controls periòdics de la seva activitat 
amb la freqüència assenyala a la legislació que els sigui d’aplicació. Els que realitzen la seva activitat en 

la modalitat de venda de temporada, hauran de realitzar un control periòdic cada vegada que s’inicií una 

nova temporada. 
 
Barcelona 18 de març de 2005 
 
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. 
 



 

 Sector d'Urbanisme           
Direcció d'Actuació Urbanística 

Avgda Diagonal 240, 2ª planta        
08018 - Barcelona 

Tel. 932 914 447                               
Fax 932 914 452 

 

CIRCULAR INTERNA Página 1 de 2 Circular 027-2005 activitats.doc 

CIRCULAR INTERNA 
 
nº ordre:  027/2005 ACTIVITATS  data: 25 de maig de 2005 
anul.la a: 
 

TEMA             MODIFICACIÓ DELS ANNEXOS DE L'OMAIIAA 

 

RÈGIM TRANSITORI: ACTIVITATS AMB CANVI D’ANNEX 
 
1. Activitats que a 28/4/05 tenien l’expedient de comunicació o de llicència municipal en tràmit: 

Les activitats subjectes al règim de comunicació amb tramitació iniciada i pendent de completar a les OACs (p. ex. 
pendents d’aportar documentació), segueixen tramitant-se com a pertanyents a l’annex III.3 o III.2 pel qual es va iniciar 
la seva tramitació. 

Les activitats subjectes al règim de llicència amb tramitació iniciada i pendent de completar als serveis tècnics 
municipals competents (annex III.1 o superiors), segueixen també tramitant-se com a pertanyents a l’annex pel qual es 
va iniciar la seva tramitació. 

 

2. Activitats que a 28/4/05 estaven en tràmit com a annex III.2 a una Entitat Ambiental Col.laboradora: 

Les activitats en tràmit de Certificació a una EAC i que ara han canviat d’annex estan en una de les situacions següents: 

2.1) Activitats que eren de l’annex III.2 i han passat al III.1 o al II.2: 

Les que estiguin en tràmit a les Entitats Ambientals Col·laboradores des d’abans del 29/4/05, hauran de seguir el seu 

tràmit com a annex III.2, i quan obtinguin la Certificació de l’EAC, presentaran la documentació corresponent a 

l’indicat annex al Registre del Sector d’Urbanisme. 
El tràmit municipal de l’expedient es farà al Departament de Llicències d’Activitats (Urbanisme), com a activitat de 

l’annex III.2, i s’enviarà el resultat al titular per correu, tornant l’expedient al districte que correspongui pel seu arxiu. 
Aquest procediment transitori estarà limitat en el temps d’acord a les normes següents: 
1. Les EACs hauran de verificar tots els expedients que tinguin encara en tràmit i iniciats abans del 29/4/05, i llistar la 

relació dels que han canviat de l’annex III.2 a l’annex III.1. 
2. Les EACs hauran de cursar l’anterior llistat via mail al Departament de Llicències d’Activitats (Urbanisme) fins al 

proper dia 10 de juny de 2005. 
3. Les activitats d’aquesta llista hauran de presentar-se a registre amb tota la documentació en un termini de 3 mesos 

des de la data d’aquesta circular.  
4. Les activitats que no compleixin les condicions citades, o que es presentin a registre fora del termini indicat, hauran 

de tramitar-se com a annex III.1 o II.2 segons ara els pertoqui. 
 

2.2) Activitats que eren de l'annex III.2 i han passat al III.3: 

1) Les EACs hauran de verificar tots els expedients que tinguin en tràmit i iniciats abans del 29/4/05, i llistar la relació 
dels casos que han canviat de l’annex III.2 a l’annex III.3. 

2) Les EACs han de notificar immediata i fefaentment a tots els titulars del llistat anterior que la intervenció en curs 
de l'EAC ha esdevingut innecessària.  

3) Les activitats d’aquesta llista hauran de presentar-se i tramitar-se com a annex III.3.  
4) No obstant, si ja tenen completada la documentació com a annex III.2, les OACs les admetran la documentació del 

III.2 (projecte visat amb o sense certificació EAC) i no els demanaran el canvi de carpeta ni omplir els fulls oficials 
corresponents a l’annex III.3 

José Luis
ANULADA4
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3. Activitats amb informació prèvia emesa segons la qual eren d’un annex i que ara son d’un d’altre: 

Sempre que no consti iniciada la tramitació, l’activitat es regirà per l’annex que ara li correspongui. 
 
Nota: Un cop finalitzats els tràmits de comunicació o llicència segons el règim transitori que s’indica, el règim posterior 

al que restarà sotmesa cada activitat serà el que li correspongui d’acord amb l’annex en que queda inclosa segons la 
modificació d’annexos aprovada. 
 
Barcelona 25 de maig de 2005 
 
Director d’Actuació Urbanística                                                                                             Cap del Departament  
                                                                                                                                    de Llicències d’Activitats 
      Miquel García i Sanjuan                                                                                               Joan Moya i Magrià 
 
 
 
 
 
 
Nota: L’original d’aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
 

José Luis
ANULADA4



 

 Sector d'Urbanisme           
Direcció d'Actuació Urbanística 

Avgda Diagonal 240, 2ª planta        
08018 - Barcelona 

Tel. 932 914 447                               
Fax 932 914 452 

 

CIRCULAR INTERNA  Circular 028-2005 activitats.doc Página 1 de 1 

CIRCULAR INTERNA 
 
nº ordre:  028/2005 ACTIVITATS  data: 25 de maig de 2005 
anul.la a: 
 

TEMA             SUPERFÍCIE DELS TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES 

 
SUPERFÍCIE COMPUTABLE 

 
Els tallers de reparació de vehicles sense instal.lacions de pintura es classifiquen a l’epígraf 12.19.b de l’OMAIIAA, i 

pertanyen a l’annex III.2 fins a 500 m
2 de superfície total útil de taller, i al II.2 si superen el valor indicat. 

Segons l’acord de 5 de maig de 2003 de la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona, apartat J, Tallers de 
reparació de vehicles, aquest establiments han de comptar amb una superfície destinada a aparcament dels vehicles en 
espera de ser reparats o enretirats un cop feta la reparació, cumplint els criteris següents: 

“La superfície destinada a aparcament serà com a mínim dues vegades l’ocupada pels tallers, en els de quatre o més 

“rodes; en els de vehicles de dues rodes i similars, la superfície destinada a aparcament serà com a mínim igual a la 

“superfície útil del taller. Això no obstant s’admetrà descomptar la superfície equivalent al nombre de places 
“acreditades de propietat i de lloguer o estada nocturna, en un radi de tres-cents metres des del taller, així com la 
“superfície de taller que pugui destinar-se a tal finalitat.” 
Als efectes d’incloure un taller sense pintura determinat en l’annex II.2 o en el III.2, segons la seva superfície superi o 

no l’umbral de 500 m2, caldrà computar com a taller exclussivament les superfícies destinades o previstes per a taller 
pròpiament dit, i les destinades a magatzem de recanvis. Per tant no s’inclourà la superfície destinada a l’esmentat 

aparcament d’espera, ni tampoc altres no pròpiament industrials com ara la destinada a despatx o oficina, a exposició i 

venda o lloguer de vehicles (ús comercial), etc. 
 
Barcelona 25 de maig de 2005 
 
Director d’Actuació Urbanística                                                                                             Cap del Departament  
                                                                                                                                    de Llicències d’Activitats 
 
 
       Miquel García i Sanjuan                                                                                               Joan Moya i Magrià 
 
 
 
 
 
Nota: L’original d’aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
 

José Luis
ANULADA4
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CIRCULAR INTERNA 
 
 
nº ordre: 029/2005 ACTIVITATS  data: 3 de juny de 2005 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
determinació de la potència instal.lada a un quadre elèctric. 
 
normativa de referència ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONDICIO DE  PROTECCIÓ CONTRA 

INCENDIS 
altre normativa vinculada:  REGLAMENT ELECTROTÈCNICA PER A BAIXA TENSIÓ 
 

 
 
El motiu d la present Circular es el de fer-ne aclariment de quina s’ha de considerar com “potència 

instal.lada” a un quadre elèctric, a efectes d’aplicar el que es disposa a l’article 36è. Locals de risc 
especial, punt 2 de la vigent Ordenança municipal de condició de protecció contra incendis. 
 
 
S’haurà d’entendre com potència instal.lada, la potència màxima admissible limitada per l’interruptor 

general automàtic (IGA) instal.lat al quadre de referència o per la corresponent a l’interruptor 

magnetotèrmic que protegeix el quadre estudiat. 
 
 
Tot això als efectes de determinar si els comptadors i/o quadre elèctric ha d’ésser considerat com insta.lat 

a un local de risc baix o de risc mitjà, d’acord amb els criteris establerts a l’anteriorment citat article 36è. 
Locals de risc especial, punt 2 de la vigent Ordenança municipal de condició de protecció contra 
incendis. 
 
Barcelona, 3 de juny de 2005 
 
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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CIRCULAR INTERNA 
 
 
nº ordre: 030/2005 ACTIVITATS  data: 20 de juny de 2005 
anul.la a: 
 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
documentació annexa a una llicència ambiental. 
 
normativa de referència ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 

L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA. 
altre normativa vinculada:   
 

 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir la documentació que ha d’ésser lliurada al titular de qualse-
vol activitat que, d’acord amb les prescripcions de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció 
integral de l’administració ambiental de Barcelona, es trobi subjecta al règim de la llicència municipal 

d’obertura d’establiment, regulada a l’annex III.1 de la citada Ordenança, o subjecta al règim de llicència 

o d’autorització ambientals, regulades als anexxes II.1 i II.2. 
 
Entre d’altres documents, s’han d’entregar al titular un exemplar de la memòria tècnica i els plànols i de 

qualsevol memòria complementària i els seus plànols annexes que haguin estat utilitzats com a base per 
emetre el pronunciament favorable. D’aquesta documentació s’haurà de retirar qualsevol part que, durant 

la tramitació de la llicència, hagi estat anul.lada. 
 
L’exemplar que sia entregat al titular haurà d’ésser validat amb el segell de “Exemplar informat favora-
blement” o altre segell adoptat pel Districte corresponent. El citat segell s’haurà de posar a tots els plà-
nols, els aportats amb la sol.licitud i les possibles incorporacions com a documentació complementària. A 
totes les pàgines de la memòria tècnica i de les possibles memories complementàries, s’haurà de posar el 

segell de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
S’haurà de tenir especial cura de no segellar ni entregar al titular, en cap cas, els jocs de memòria tècnica i 

plànols utilitzats pel Servei de prevenció, extinció d’incendis i salvaments que aquest retorna juntament 
amb el seu informe i que han de trobar-se validats amb el segell de: “Document utilitzat per a l’informe” 

que haurà de formar part, ineludiblement, de l’exemplar que resti a l’expedient municipal com documen-
tació de llicència. 
 
Tantmaix s’haurà de verificar que si han estat introduides modificacions en la documentació presentada 

com a conseqüència de requeriments fets pel Servei de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, situa-
ció que reflecteixen al seu informe, s’haurà de requerir, al tècnic autor del projecte, per tal procedeixi 

modificar, també, les dues còpies que resten a l’expedient. 
 
Qualsevol modificació introduida a la documentació amb les notes de “Val esmena”, o similars, haurà 

d’ésser signada pel tècnic autor del projecte i datada. Es responsabilitat dels tècnics municipals vetllar per 
l’estricte compliment d’aquest requisit atès que s’ha tingut coneixement de la manipulació fraudulenta 

dels plànols des del moment d’ésser lliurats per l’Ajuntament fins al moment de demanar el control inici-
al. 
 
Barcelona, 20 de juny de 2005 
 
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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CIRCULAR INTERNA 
 
 
nº ordre: 031/2005 ACTIVITATS  data: 5 de juliol de 2005 
anul.la a: 
 
 

TEMA  MODIFICACIÓ DELS ANNEXOS DE L’OMAIIAA 
. 
 
normativa de referència  
altre normativa vinculada:   
 

 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir el termini de temps per tal de poder presentar, al Registre 
d’aquest Ajuntament, les documentacions d’aquelles activitats que anteriorment es tramitaven com 

subjectes al règim de certificació tècnica i comunicació prèvia, regulades a l’annex III.2 de l’Ordenança 

municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona i que, com 
a conseqüència de la modificació dels annexos de dita normativa, actualment han passat a ésser regulades 
per les disposicions dels annexos III.1 o II.2. 
 
El termini de temps citat en el punt 3 de l’apartat 2.1) de la nostra anterior circular interna número 

027/2005 ACTIVITATS, que restava fixat en tres (3) mesos comptadors des de la data de la citada 
circular, es a dir des del dia 25 de maig de 2005, i que finalitzava el proper dia 25 d’agost de 2005, ha 

d’entendres perllongat fins al dia 25 de setembre de 2005, tenint en compte que el mes d’agost ha 

d’entendre’s com inhàbil. 
 
Finalment ens permetem fer les següents aclariments: 
 
a) Aquest termini no serà perllongat. 
b) La moratòria únicament es d’aplicació a aquells expedients que figuren als llistats que ens han fet 

arribar. 
El termini ha d’entendre’s per a la finalització total de la tramitació i la presentació de la documentació al 

Registre Glòries d’aquest Ajuntament. 
 
Barcelona, 5 de juliol de 2005 
 
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
ANULADA4
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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 032/2005 ACTIVITATS data: 7 de novembre de 2005 
aquesta circular anul.la a: 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
superfície dels tallers de reparació de vehicles. 

 
normativa de referència  
 
altre normativa vinculada:  
 

 
Els tallers de reparació de vehicles sense instal.lació de pintura es classifiquen a l’epígraf 12.19.b de 

l’OMAIIAA, i pertanyen a l’annex III.1, fins a 500 m
2 de superfície total útil de taller, i a l’annex II.2, si 

superen el valor indicat. 
 
Segons l’acord de 5 de maig de 2003 de la Subcomissió d’urbanisme del municipi de Barcelona, apartat 

J.- Tallers de reparació de vehicles, aquests establiments han de comptar amb una superfície destinada a 
aparcament dels vehicles en espera de ser reparats o enretirats un cop feta la reparació, complint els crite-
ris següents: 
 La superfície destinada a aparcament serà, com a mínim, dues vegade3s l’ocupada pels tallers, en els 

de quatre o més rodes; en els de vehicles de dues rodes i similars, la superfície destinada a aparca-
ment serà, com a mínim, igual a la superfície útil del taller. Això no obstant s’admetrà descomptar la 

superfície equivalent al nombre de places acreditades de propietat i de lloguer o estada nocturna, en 
un radi de tres cent metres des del taller, així com la superfície del taller que pugui destinar-se a tal 
finalitat. 

 
 
Segons acord de la Ponència ambiental municipal, a la seva sessió de 29 de setembre de 2005, als efectes 
d’incloure un taller sense pintura determinat en l’annex II.2 o en III.1, segons la seva superfície superi o 
no l’umbral de 500 m

2 caldrà computar com a taller exclusivament les superfícies destinades o previstes 
per a taller pròpiament dit, les destinades a magatzem (recanvis, etc.) i les destinades a estacionament 
de vehicles en espera al mateix local. 
No s’inclourà la superfície destinada a despatx o oficina, a serveis higiènics o vestuaris, ni a exposició i 

venda o lloguer de vehicles. 
 
Barcelona, 07 de novembre de 2005 
 
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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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 034/2006 ACTIVITATS data: 10 de febrer de 2006 
aquesta circular anul.la a: 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
determinació de l’obligatorietat, per part de les UTVA, de fer-ne pro-
nunciaments. 

 
normativa de referència LLEI 4/2004, D’1 DE JULIOL, REGULADORA DEL PROCÉS 

D’ADECUACIÓ DE LES ACTIVITATS D’INCIDÈNCIA AMBI-
ENTAL AL QUE ESTABLEIX LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FE-
BRER, DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL. 
DECRET 50/2005, DE 29 DE MARÇ, PEL QUAL ES DESPLEGA 
LA LLEI 4/2004, D’1 DE JULIOL, REGULADORA DEL PROCÉS 
D’ADECUACIÓ DE LES ACTIVITATS D’INCIDÈNCIA AMBI-
ENTAL AL QUE ESTABLEIX LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FE-
BRER, I DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 220/2001, DE GESTIÓ 
DE LES DEJECCIONS RAMADERES. 
ORDRE PRE/337/2005, DE 14 DE JULIOL, REGULADORA DEL 
CONTINGUT, EL FORMAT I EL SUPORT INFORMÀTIC DE 
L’INFORME DE VERIFICASCIÓ DE LES EVALUACIONS AM-
BIENTALS I DE L’INFORME DE VERIFICACIÓ DEL DOCU-
MENT D’AVALUACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ 

D’INCENDIS. 
 
altre normativa vinculada:   
 

 
 
El motiu de la present Circular es el de fixar els motius per els que, les Unitats tècniques de verificació 
ambiental, tenen l’obligació de fer un pronunciament en els informes de verificació que tanquen les seves 

actuacions. 
 
Passem a transcriure literalment l’acord pres per la Ponència ambiental municipal, en la seva sessió cele-
brada el proppassat dia 19 de gener de 2006, que ha estat signat per la seva presidenta. 
 
 
 
Ricard Alsina i Donadeu, secretari de la Ponència ambiental municipal de l’Ajuntament de Barcelona 
 
 
CERTIFICO: 
 
 
Que la Ponència ambiental, en la sessió celebrada el dia 19 de gener de 2006, en exercici de les funcions 
atribuïdes per la norma segona de l’annex del Decret de l’Alcaldia de 9 de setembre de 2002, va aprovar 

el text que es transcriu a continuació relatiu a la necessitat de que les UTVA indiquin en totes les verifi-
cacions ambientals l’existència o no de deficiències: 
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“El Decret 50/2005 de desplegament de la Llei 4/2004 reguladora del procés d’adequació de les 

activitats existents a la Llei 3/1998 (LIIA), estableix al seu article 10.2 que “en cas que l’informe 

de verificació demostri que l’activitat presenta incompliments de les determinacions ambientals 
exigibles i estimi que els incompliments son esmenables, cal que el titular de l’activitat sol.liciti 
una exempció temporal dels límits d’emissió i adjunti un programa de correcció dels incompli-
ments, d’acord amb el que s’estableix a la disposició transitòria tercera del Decret 136/1999, de 

18 de maig” 
 
Per tal de poder aplicar aquest article és necessari que en la verificació s’indiqui l’existència o no 

de deficiències i en cas que es detectin incompliments com a la verificació de referència, es con-
creti si aquests són esmenables i de ser així s’indiqui al sol.licitant que cal que demani una 
exempció temporal dels límits d’emissió i que presenti un programa de correcció dels incompli-
ments, no sent suficient la mera indicació de l’existència de deficiències. 
 
Així mateix recordem que el contingut i format de la verificació tenen la seva regulació en l’Ordre 

de presidència 337/2005 de 14 de juliol”. 
 
Barcelona, 23 de gener de 2006 
 
I perquè així consti, i als efectes adients, signo aquest certificat. 
 
 
En primer lloc posem al seu coneixement que l’original del present certificat resta, degudament, signat a 
la secretaria de la Ponència ambiental municipal d’aquest Ajuntament. 
 
També hem d’assenyalar que, es criteri d’aquest Ajuntament el que, les motivacions exposades són extra-
polables al document d’avaluació en matèria de prevenció d’incendis. 
 
Per altra banda s’ha d’assenyalar que no n’hi ha prou amb l’advertiment al titular que cal que sol.liciti una 

exempció temporal dels límits d’emissió a l’atmosfera i/o per la implementació de les mesures de protec-
ció contra incendis i adjunti un programa de correcció dels incompliments documentat, si escau, en forma 
de projecte amb la justificació de la seva suficiència, sinó que cal indicar que aquests documents es lliura-
ran a la pròpia UTVA, que s’haurà de pronunciar, sobre la seva suficiència i idoneïtat, abans de procedir a 
la presentació de l’avaluació ambiental verificada al Registre d’entrada de l’Ajuntament. Només, si es 

procedeix d’aquesta forma, te sentit el tràmit abreujat que estableix el Decret 50/2005 que sotmet la ava-
luació ambiental verificada a la Ponència ambiental municipal per a que redacti la proposta de resolució, 
sense que, prèviament, s’hagi d’haver evacuat necessàriament cap informe tècnic municipal sobre 

l’impacte de l’activitat en el medi, sobre la seva seguretat o sobre la salut de les persones. 
 
Finalment cal aclarir que la frase següent: “...... i en cas de es detectin incompliments com a la verificació 

de referència..... “ del paràgraf segon del text entre cometes del certificat, ha estat extreta de les plantilles 

preparades per procedir a la devolució de les verificacions sense que hagi estat fet pronunciament. 
 
 
Barcelona, 10 de febrer 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. 
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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 035/2006 ACTIVITATS data: 10 de febrer de 2006 
aquesta circular anul.la a: 

 
 

TEMA: TRAMITACIÓ 
procediment d’adequació de les activitats existents, incloses als annexes II.1 i II.2, 

a la Llei 3/1998, de 27 de febrer de la intervenció integral de la administració 
ambiental. 

 
normativa de referència LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTE-

GRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL. 
ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ 

INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCE-
LONA 
DECRET 50/2005, DE 29 DE MARÇ, PEL QUAL ES DESPLEGA 
LA LLEI 4/2004, D’1 DE JULIOL, REGULADORA DEL PROCÉS 

D’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS A LA LLEI 3/1998 DE 27 

DE FEBRER 
 
altre normativa vinculada:  
 

 
 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir els procediments de tramitació que s’haurà de donar als 

expedients per tal de procedir a la seva adequació als criteris continguts a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
de la intervenció integral de l’administració ambiental (LIIAA). que la Ponència ambiental municipal, 
en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2006 va aprovar per unanimitat. 
 
Hem de començar dient que als punts 5.2 i 5.3 de l’article 5. Procediment de llicència ambiental, del 
Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del pro-
cés d’adequació de les activitats a la Llei 3/1998, de 27 de febrer s’estableix que, la Ponència munici-
pal d’avaluació ambiental (a Barcelona la Ponència ambiental municipal), haurà de formular proposta de 

resolució per a les activitats incloses als annexes II.1 i II.2 corresponents a activitats sotmeses al règim de 
llicència ambiental. 
 
La emissió de l’informe preceptiu i vinculant que l’Ajuntament ha de fer a totes les activitats incloses a 

l’annex I corresponent a les activitats sotmeses a autorització municipal, serà fet des del Sector 
d’urbanisme. 
 
El procediment que es descriu resulta d’aplicació a tots els expedients amb data d’entrada, al Registre de 

l’Ajuntament, amb posterioritat al dia 2 d’agost de 2005. Els citats expedients hauran d’haver estat verifi-
cat per una UNITAT TÈCNICA DE VERIFICACIÓ AMBIENTAL (UTVA). 
 
 
PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ 
 
Les claus de l’òrgan que ha de realitzar la tramitació, són: 
Districte = Serveis tècnics del Districte corresponent. 
Sector = Sector d’urbanisme, Direcció d’actuació urbanística, Departament de llicències d’activitats. 
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Tràmit 
Òrgan que fa el tramit 

annex II.1 annex II.2 
Entrada i registre de la sol.licitud Sector/Districte Districte/Sector 
Suficiència de la documentació aportada: 
 avaluació ambiental 
 avaluació protecció contra incendis 
 informe de verificació (suport paper) 
 programa de correcció d’incompliments (si escau) 

Sector Districte 

Informe urbanístic Sector Districte 
Informació pública (DOGC) Sector Districte 
Recepció d’al.legacions (si n’hi ha) Sector Districte 
Remissió de l’expedient a l’OGAU per al seu informe Sector -- 
Tramesa de l’expedient a la Ponència ambiental Sector Districte 
Revisió tècnica de la documentació (bombers/medi ambient) Sector Sector 
Proposta de resolució de la Ponència ambiental Sector Sector 
Notificació de la proposta Sector Sector 
Recepció d’al.legacions /si n’hi ha) Sector Sector 
Estimació/desestimació de les al.legacions Sector Sector 
Elaboració de la resolució de llicència Sector Districte 
Signatura de la resolució Sector Districte 
Notificació de la resolució Sector Districte 
Recepció del recurs (si n’hi ha) Sector Sector 
Informe d’estimació/desestimació del recurs Sector Sector 
Resolució del recurs Sector Districte 

 
 
Barcelona, 10 de febrer 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. 
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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 036/2006 ACTIVITATS data: 10 de febrer de 2006 
aquesta circular anul.la a: Circular Interna núm. CI-12/02 de data 19 de juliol de 2002 

 
 

TEMA: TRAMITACIÓ 
règim previst per a les activitats a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, 
de 27 de febrer de la intervenció integral de la administració ambiental (LIIAA). 

 
normativa de referència LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTE-

GRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL. 
ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ 
INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCE-
LONA 
DECRET 50/2005, DE 29 DE MARÇ, PEL QUAL ES DESPLEGA 
LA LLEI 4/2004, D’1 DE JULIOL, REGULADORA DEL PROCÉS 

D’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS A LA LLEI 3/1998 DE 27 

DE FEBRER 
 
altre normativa vinculada: DECRET 2414/1961, DE 30 DE NOVEMBRE, PER QUAL 

S’APROVA EL REGLAMENT D’ACTIVITATS MOLESTES, IN-
SALUBRES, NOCIVES I PERILLOSES 

 

 
 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir els criteris a tenir en compte al moment de determinar quin 

fora el règim aplicable a qualsevol activitat. La classificació s’efectuarà en funció dels criteris continguts 

als annexes de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental 

(LIIAA) i de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambien-
tal de Barcelona (OMAIIAA). 
 
 
A.- Activitats incloses en els annexes I i II. 
 

Les activitats existents amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LIIAA hauran d’adequar-se a la 
mateixa mitjançant el procediment regulat en el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es des-
plega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats a la 

Llei 3/1998, de 27 de febrer i recollit en les circulars núms. 34 i 35. 
 
 
B.- Activitats incloses en l’annex III 
 

1. Expedients iniciats i resolts amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LIIAA, que es troben pen-
dents de visita de comprovació. 
La tramitació d’aquests expedients resta subjecta al que disposa el Reglament d’activitats moles-
tes, insalubres, nocives i perilloses (RAMINP) i, per això, han d’ésser finalitzades pels Serveis 

tècnics municipals d’acord amb el que es disposa a l’article 34 del citat RAMINP: 
Malgrat això, els serveis tècnics municipals de cada Districte determinarà, al seu criteri, la manera 
de finalitzar administrativament l’expedient, es a dir, una vegada rebuda la certificació del tècnic 

director de la instal.lació i verificat el que manifesta en el seu contingut, poden procedir directa-
ment a l’arxiu de l’expedient, donant per finalitzada la seva tramitació, o poden procedir a realit-
zar la visita de comprovació, d’acord amb les determinacions del RAMINP. 
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2. Expedients iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LIIAA en els que, encara, no ha re-
caigut cap resolució. 
Aquests expedients hauran d’ésser resolts d’acord amb les disposicions contingudes en el RA-
MINP, La seva tramitació fora la ja descrita a l’apartat B.1 d’aquesta circular. 

 
 
Barcelona, 10 de febrer 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. 
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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 037/2006 ACTIVITATS data: 10 de febrer de 2006 
aquesta circular anul.la a: 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
venda d’articles d’adrogueria a les botigues de conveniència. 

 
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 BARCE-
LONA. 

altre normativa vinculada:  
 

 
 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir els criteris a tenir en compte davant la possibilitat de venda 
d’articles d’adrogueria en els establiments enquadrats en el grup anomenat Altres formes de venda de 
productes alimentaris, anomenats: botigues de conveniència. Els criteris exposats han rebut el vist i plau 
de la Direcció de serveis de comerç i consum. 
 
 
Entenem que el concepte genèric DROGUERIA pot ésser entès en l’ampli i més conegut sentit del terme, 

es a dir i fent una relació enunciativa: l’activitat dedicada a la comercialització de pintures, dissolvents, 

coles, productes químics, productes de neteja per a la llar, sabons per a les rentadores, etc. Aquests tipus 
d’articles, d'acord amb el criteris establerts per la normativa mediambiental general i, en particular i per 

assimilació, amb l’exposat a l'Annex III, punt III.3 de la també vigent Ordenança municipal d'activitats 
i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona, s'haurien d'incloure entre els esta-
bliment de comerç no alimentari al menor anomenats Exposició i venda d'eines o materials de bricolatge 
que, per vendre articles combustibles s'haurà de tramitar com una activitat classificada. 
 
Entenem que quan al quadre de l’annex 2 de la vigent Ordenança d'establiments i centres de comerç 
alimentari de Barcelona (OECCAB), apareix el concepte Drogueria, els articles, la venda dels quals es 
permet compatibilitzar amb la venda, expedició o distribució al detall d'aliments, en els establiments regu-
lats per la citada OECCAB, són els destinats a la neteja i a l'higiene personal. 
 
D'altra banda, la reiteradament citada OECCAB, al seu punt 4.1. Botigues de conveniència, de l'article 4. 
Tipologia d'establiments comercials amb venda d'alimentació, assenyala que les botigues de convenièn-
cia són establiments comercials amb superfície no superior a 500 metres quadrats i que distribueixen la 
seva oferta, de manera similar, entre els articles següents: llibres, diaris i revistes; productes d'alimenta-
ció; discos i vídeos; joguines, regals i articles diversos. Aquests establiments han d'estar oberts al públic 
un mínim de 18 hores diàries. 
 
D'aquesta definició es desprèn el criteri de que, aquesta tipologia d'establiments està destinada a cobrir la 
necessitat de disposar de certs articles fora de l'horari comercial convencional. Fet l'estudi de les especia-
litats alimentàries que poden ésser venudes no trobem cap que permeti incloure els citats productes de 
neteja i d'higiene personal. 
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Per tot el que ha estat dit, es el nostre criteri que, en primer lloc no resta permesa la venda dels articles 
d’Adrogueria  que puguin estar inclosos en el concepte de bricolatge. El que si poden ésser venuts són els 
reiteradament citats productes de neteja i higiene personal però inclosos dins del grup d’articles diversos 

i, físicament dins del local, separats dels productes d'alimentació. 
 
Barcelona, 10 de febrer 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. 
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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 038/2006 ACTIVITATS data: 10 de febrer de 2006 
aquesta circular anul.la a: 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
venda de pa a les botigues de conveniència i a les botigues annexes a 
benzinera. 

 
normativa de referència ORDENANÇA D’ESTABLIMENTS I CENTRES DE COMERÇ 

ALIMENTARI DE BARCELONA. 
 
altre normativa vinculada: 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. 
REIAL DECRET 285/1999, DE 22 DE FEBRER, QUE MODIFICA 
EL REIAL DECRET 1137/1984, DE 28 DE MARÇ, REGULADOR 
DE LA REGLAMENTACIÓ TÈCNICO-SANITÀRIA PER A LA 
FABRICACIÓ, CIRCULACIÓ I COMERÇDEL PA I PANS ESPE-
CIALS 

 

 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir els criteris a tenir en compte en l’autorització de venda 

d’aliments del Grup d’especialitats 5. Pa i pastisseria als establiments enquadrats en el grup anomenat 
Altres formes de venda de productes alimentaris, es a dir, les botigues de conveniència i les botigues 
annexes a benzinera. Els criteris exposats han rebut el vist i plau de la Direcció de serveis de comerç i 
consum. 
 
Entenem necessari realitzar aquest aclariment atès el nombre de consultes rebudes, per part dels titulars, 
tant a la Direcció de serveis de comerç i consum o com als diversos Serveis tècnics municipals. Desprès 
de realitzades diverses consultes verbals amb la citada Direcció de serveis de comerç i consum ens han 
estat transmesos el seus criteris que són els següents: 
 
En primer lloc hem d’assenyalar que ambdós tipus d’establiments han d’ésser tractats de manera similar 

atès que, a més a més de trobar-se inclosos en la mateixa tipologia d’establiments, les seves gammes de 

productes a vendre són molt similars i, es el nostre criteri, una botiga annexa a benzinera pot ésser entesa 
com una especialitat de la botiga de conveniència. 
 
El Capítol 5. Dels establiments individuals, article 46. Altres formes de venda de productes alimentaris, 
de la vigent Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona, al seu punt 4, es 
diu que: Pel que fa a les especialitats del grup 5, tots dos tipus de botigues (botigues de conveniència i 
botigues annexes a benzinera) podran vendre pastisseria, gelats, caramels i bombons, sempre que esti-
guin envasats. Per a la venda de pa es tindran en compte les disposicions establertes per Decret de la 
Generalitat sobre comercialització i venda de pa, i les Ordres de desplegament d’aquesta norma. 
 
Entenem que la simple lectura del citat punt aclareix que ambdós tipus de botiga poden vendre pa, sempre 
que hagi estat embolcallat en origen, sense necessitat d’afegir més superfície. Malgrat això, la zona de 

venda de pa haurà d’ésser integrada dins de la zona de venda dels articles alimentaris que, en el cas de les 

botigues de conveniència serà, com a màxim del 25% de la superfície total destinada a la venda i, en el de 
les botigues annexes a benzinera, del 33% de la citada superfície total destinada a la venda (article 4 de la 

José Luis
ANULADA4
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citada Ordenança) amb un mínim, en el cas de es botigues de conveniència, de 25 m2 (article 46 de 
l’Ordenança). 
 
En el supòsit de produir-se la venda personalitzada de pa, la zona destinada a venda, s’haurà de tractar 

com si fos un establiment especialista, havent de disposar d’una superfície neta de venda, para la comer-
cialització del pa, de 30 metres quadrats. Aquesta superfície, com en el cas de la venda per autoservei, 
haurà d’ésser integrada dins la zona de venda dels articles alimentaris i donant compliment als paràmetres 

de superfícies màximes i mínimes ja definits. 
 
Si qualsevol dels dos ipus de botiga desitja disposar d’un obrador per a la cocció de pa, s’haurà de tenir 

en compte el que disposa l’article 4 del vigent Reial Decret 285/1999, de 22 de febrer, que modifica el 
Reial Decret 1137/1984, de 2  de març, regulador de la Reglamentació tècnico-sanitària per a la fabri-
cació, circulació i comer  de  pa i pans especials, que regula les condicions que han de reunir els esta-
bliments dotats de terminal  cocció i que són: 
 La manipulació dels productes s’ha de realitzar en un àrea separada del local de vendes a la que no 

tingui accés el públic, encara qu  pugui estar a la vista d’aquest, però que sigui suficient per tal 

d’impedir la contaminació cre ada. 
 El local haurà de comptar amb n magatzem frigorífic que compleixi els requisits de la legislació 

vigent. 
 Així mateix haurà de comptar amb una cambra de fermentació, en el supòsit de que el producte in-

termig sigui una massa congelada o al ra massa panària semielaborada sense fermentar i que necessiti 
fermentació. 

 
El 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, a l’article 22.1 defineix el següent: 
Sempre que en l’establiment es realitzi, total o parcialment, el procés de producció del pa o pastisseria, 
cal destinar a obrador un recinte específic, física i funcionalment diferenciat i independent de qualsevol 
altra dependència, sense perjudici que pugui comuni ar-s’hi mitjançant els passos estrictament necessa-
ris. 
Els elements constructius que delimitin arquitectònicament l’obrador, amb l’objecte de que es pugui 

integrar visualment amb la botiga, podran ser executats, total o parcialment, amb vidre o un altra ele-
ment transparent, a condició que sigui higiènic, resistent  atl ades i cops, durador, rentable i llis i re-
sistent al foc, si escau, per aplicació de la normativa sectoria  orresponent a la protecció d’incendis. 
 
Finalment, el punt 6 del Text refós determina que la superfície destinada a obrador, encara que es tracti 
del que s’anomena petita terminal de cocció, no serà inferior a 2 m /m2 de la superfície de les safates o 

de la solera del o dels forns, amb un mínim de 7 m2. 
 
De tot el que ha estat dit es dedueixen els següents punts: 
 Les botigues de conveniència i les botigues annexes a benzinera, estan autoritzades a vendre pa. Si la 

venda es realitza mitjançant el sistema de autoservei, el pa haurà de troba -se embolcallat en origen i 
integrat dins la zona destinada a vendre productes alimentaris. 

 Si la venda de pa es realitza mitjançant el sistema de venda personalitzada, la zona destinada a dita 
venda haurà de tenir la consideració de establiment especialista, donar compliment als paràmetres de 
superfície i distribució establerts per aquests tipus d’establiment i trobar-se integrada dins la zona 
destinada a venda de productes alimentaris. 

 En ambdós supòsits, la zona destinada a la venda de productes alimentaris haurà de complir els pa-
ràmetres de superfície màxima i mínima establerts a la vigent normativa sense que puguin ésser so-
brepassats com a conseqüència de la venda de pa. 

 Ambdós tipus d’establiment poden disposar d’obrador per a la cocció de pa sempre que es doni com-
pliment a la normativa que resulta d’aplicació i que ja ha estat descrita. 

Barcelona, 10 de febrer 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
ANULADA4
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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 040/2006 ACTIVITATS data: 10 de febrer de 2006 
aquesta circular anul.la a: circular interna 038/2006 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
venda de pa a les botigues de conveniència i a les botigues annexes a 
benzinera. 

 
normativa de referència PLA ESPECIAL DEL COMERÇ ALIMENTARI DE BARCELONA. 

ORDENANÇA D’ESTABLIMENTS I CENTRES DE COMERÇ 

ALIMENTARI DE BARCELONA. 
 
altre normativa vinculada: 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. 
REIAL DECRET 285/1999, DE 22 DE FEBRER, QUE MODIFICA 
EL REIAL DECRET 1137/1984, DE 28 DE MARÇ, REGULADOR 
DE LA REGLAMENTACIÓ TÈCNICO-SANITÀRIA PER A LA 
FABRICACIÓ, CIRCULACIÓ I COMERÇDEL PA I PANS ESPE-
CIALS 

 

 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir els criteris a tenir en compte en l’autorització de venda 

d’aliments del Grup d’especialitats 5. Pa i pastisseria als establiments enquadrats en el grup anomenat 
Altres formes de venda de productes alimentaris, es a dir, les botigues de conveniència i les botigues 
annexes a benzinera. Els criteris exposats han rebut el vist i plau de la Direcció de serveis de comerç i 
consum. 
 
Entenem necessari realitzar aquest aclariment atès el nombre de consultes rebudes, per part dels titulars, 
tant a la Direcció de serveis de comerç i consum o com als diversos Serveis tècnics municipals. Desprès 
de realitzades diverses consultes verbals amb la citada Direcció de serveis de comerç i consum ens han 
estat transmesos el seus criteris que són els següents: 
 
En primer lloc hem d’assenyalar que ambdós tipus d’establiments han d’ésser tractats de manera similar 

atès que, a més a més de trobar-se inclosos en la mateixa tipologia d’establiments, les seves gammes de 

productes a vendre són molt similars i, es el nostre criteri, una botiga annexa a benzinera pot ésser entesa 
com una especialitat de la botiga de conveniència. 
 
El Capítol 5. Dels establiments individuals, article 46. Altres formes de venda de productes alimentaris, 
de la vigent Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona, al seu punt 4, es 
diu que: Pel que fa a les especialitats del grup 5, tots dos tipus de botigues (botigues de conveniència i 
botigues annexes a benzinera) podran vendre pastisseria, gelats, caramels i bombons, sempre que esti-
guin envasats. Per a la venda de pa es tindran en compte les disposicions establertes per Decret de la 
Generalitat sobre comercialització i venda de pa, i les Ordres de desplegament d’aquesta norma. 
 
Entenem que la simple lectura del citat punt aclareix que ambdós tipus de botiga poden vendre pa, sempre 
que hagi estat embolcallat en origen, sense necessitat d’afegir més superfície. Malgrat això, la zona de 

venda de pa haurà d’ésser integrada dins de la zona de venda dels articles alimentaris que, en el cas de les 
botigues de conveniència serà, com a màxim del 35% de la superfície total destinada a la venda (artícle 37 
del PECAB) amb una superfície mínima de venda destinada als articles alimentàris de 25 m2. En les 
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botigues annexes a benzinera la superfície neta de venda mínima destinada als articles alimentaris serà de 
30 m2 (article 46 de l’Ordenança). 
 
En el supòsit de produir-se la venda personalitzada de pa, la zona destinada a venda, s’haurà de tractar 
com si fos un establiment especialista, havent de disposar d’una superfície neta de venda, para la comer-
cialització del pa, de 30 metres quadrats. Aquesta superfície, com en el cas de la venda per autoservei, 
haurà d’ésser integrada dins la zona de venda dels articles alimentaris i donant compliment als paràmetres 
de superfícies màximes i mínimes ja definits. 
 
Si qualsevol dels dos tipus de botiga desitja disposar d’un obrador per a la cocció de pa, s’haurà de tenir 

en compte el que disposa l’article 4 del vigent Reial Decret 285/1999, de 22 de febrer, que modifica el 
Reial Decret 1137/1984, de 28 de març, regulador de la Reglamentació tècnico-sanitària per a la fabri-
cació, circulació i comerç del pa i pans especials, que regula les condicions que han de reunir els esta-
bliments dotats de terminal de cocció i que són: 
 La manipulació dels productes s’ha de realitzar en un àrea separada del local de vendes a la que no 

tingui accés el públic, encara que pugui estar a la vista d’aquest, però que sigui suficient per tal 
d’impedir la contaminació creuada. 

 El local haurà de comptar amb un magatzem frigorífic que compleixi els requisits de la legislació 
vigent. 

 Així mateix haurà de comptar amb una cambra de fermentació, en el supòsit de que el producte in-
termig sigui una massa congelada o altra massa panària semielaborada sense fermentar i que necessiti 
fermentació. 

 
El 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, a l’article 22.1 defineix el següent: 
Sempre que en l’establiment es realitzi, total o parcialment, el procés de producció del pa o pastisseria, 

cal destinar a obrador un recinte específic, física i funcionalment diferenciat i independent de qualsevol 
altra dependència, sense perjudici que pugui comunicar-s’hi mitjançant els passos estrictament necessa-
ris. 
Els elements constructius que delimitin arquitectònicament l’obrador, amb l’objecte de que es pugui 

integrar visualment amb la botiga, podran ser executats, total o parcialment, amb vidre o un altra ele-
ment transparent, a condició que sigui higiènic, resistent a ratllades i cops, durador, rentable i llis i re-
sistent al foc, si escau, per aplicació de la normativa sectorial corresponent a la protecció d’incendis. 
 
Finalment, el punt 6 del Text refós determina que la superfície destinada a obrador, encara que es tracti 
del que s’anomena petita terminal de cocció, no serà inferior a 2 m2/m2 de la superfície de les safates o 

de la solera del o dels forns, amb un mínim de 7 m2. 
 
De tot el que ha estat dit es dedueixen els següents punts: 
 Les botigues de conveniència i les botigues annexes a benzinera, estan autoritzades a vendre pa. Si la 

venda es realitza mitjançant el sistema de autoservei, el pa haurà de trobar-se embolcallat en origen i 
integrat dins la zona destinada a vendre productes alimentaris. 

 Si la venda de pa es realitza mitjançant el sistema de venda personalitzada, la zona destinada a dita 
venda haurà de tenir la consideració de establiment especialista, donar compliment als paràmetres de 
superfície i distribució establerts per aquests tipus d’establiment i trobar-se integrada dins la zona 
destinada a venda de productes alimentaris. 

 En ambdós supòsits, la zona destinada a la venda de productes alimentaris haurà de complir els pa-
ràmetres de superfície màxima i mínima establerts a la vigent normativa sense que puguin ésser so-
brepassats com a conseqüència de la venda de pa. 

 Ambdós tipus d’establiment poden disposar d’obrador per a la cocció de pa sempre que es doni com-
pliment a la normativa que resulta d’aplicació i que ja ha estat descrita. 

Barcelona, 10 de febrer 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. 
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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 043/2006 ACTIVITATS data: 25 d’abril de 2006 
aquesta circular anul·la a: 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
criteris sobre les condicions específiques d’instal.lació per a establi-
ments de telecomunicacions per mitjà de l’accés a serveis telefònics 
d’ús públic, coneguts com a “locutoris”, i/o per mitjà de l’accés a 

connexió d’internet. 
 
normativa de referència ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I DELS ES-

TABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA DE BARCELO-
NA. 

 
altre normativa vinculada:  
 

 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir els criteris a tenir en compte en la avaluació de les condi-
cions específiques d’instal.lació que han de complir els establiments de telecomunicacions per mitjà de 

l’accés a serveis telefònics d’ús públic, coneguts com a “locutoris” i/o per mitjà de l’accés a connexió 

d’internet, atès el nombre de consultes rebudes i la dispersió dels criteris que s’apliquen. 
 
En primer lloc hem dir que l’Annex II de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments 
de concurrència pública de Barcelona assenyala molt clarament, al seu punt 4.- Superfície i amplada 
mínimes, apartat 4.1.- La superfície mínima útil del local ha de ser de 60 m2 i la seva amplada mínima de 
4 metres. 
 
A l’apartat 4.2 del mateix punt 4, textualment es diu: Per superfície útil s’entendrà la que es accessible 

normalment pel públic, es a dir, el vestíbul si n’hi ha, la sala i els lavabos. Les altres dependències (ma-
gatzems, sales auxiliars, etc.) no seran comptabilitzades com a superfície útil. 
 
La normativa deixa clarament definit el que s’ha d’entendre per superfície útil d’aquest tipus de local que, 

dita superfície mínima, no pot ésser més petita de 60 m2 i que, l’amplada mínima que ha de complir el 

local, en la seva part considerada com superfície útil accessible normalment pel públic, ha d’ésser de 4 

metres. 
 
Malgrat això, es el nostre criteri, que la resta de la superfície útil que pugui tenir el local no ha de tenir, 
necessàriament, la citada amplària de 4 metres. També, es el nostre criteri, que han d’entendre’s exclosos 

de l’obligatorietat de disposar de l’amplària mínima de 4 metres, els lavabos, que hauran de tenir 

l’amplària i superfície necessària per tal puguin complir amb la seva funció. 
Barcelona, 3 de maig 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
ANULADA4
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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 044/2006 ACTIVITATS data: 8 de juny 2006 
aquesta circular anul·la a: 043/2006 ACTIVITATS de data 25 d’abril de 2006 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
criteris sobre les condicions específiques d’instal.lació per a establi-
ments de telecomunicacions per mitjà de l’accés a serveis telefònics 

d’ús públic, coneguts com a “locutoris”, i/o per mitjà de l’accés a 

connexió d’internet. 
 
normativa de referència ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I DELS ES-

TABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA DE BARCELO-
NA. 

 
altre normativa vinculada:  
 

 
El motiu de la present Circular es el d’aclarir els criteris a tenir en compte en la avaluació de les condi-
cions específiques d’instal.lació que han de complir els establiments de telecomunicacions per mitjà de 

l’accés a serveis telefònics d’ús públic, coneguts com a “locutoris” i/o per mitjà de l’accés a connexió 

d’internet, atès el nombre de consultes rebudes i la dispersió dels criteris que s’apliquen. 
 
En primer lloc hem dir que l’Annex II de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments 
de concurrència pública de Barcelona assenyala molt clarament, al seu punt 4.- Superfície i amplada 
mínimes, apartat 4.1.- La superfície mínima útil del local ha de ser de 60 m2 i la seva amplada mínima de 
4 metres. 
 
A l’apartat 4.2 del mateix punt 4, textualment es diu: Per superfície útil s’entendrà la que es accessible 

normalment pel públic, es a dir, el vestíbul si n’hi ha, la sala i els lavabos. Les altres dependències (ma-
gatzems, sales auxiliars, etc.) no seran comptabilitzades com a superfície útil. 
 
La normativa deixa clarament definit el que s’ha d’entendre per superfície útil d’aquest tipus de local que, 

dita superfície mínima, no pot ésser més petita de 60 m2 i que, l’amplada mínima que ha de complir el 

local, en la seva part considerada com superfície útil accessible normalment pel públic, ha d’ésser de 4 

metres. 
 
Malgrat això, es el nostre criteri, que la resta de la superfície útil que pugui tenir el local no ha de tenir, 
necessàriament, la citada amplària de 4 metres. Dita superfície pot ésser destinada a qualsevol del usos 
propis d’un locutori o d’una connexió a internet, com poden ésser: instal.lació de cabines telefòni-
ques, punts de connexió a internet, sala d’espera, etc. També, es el nostre criteri, que han d’entendre’s 

exclosos de l’obligatorietat de disposar de l’amplària mínima de 4 metres, els lavabos, que hauran de tenir 

l’amplària i superfície necessària per tal que puguin complir amb la seva funció. 
 
Barcelona, 8 de juny 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. 
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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. 

José Luis
ANULADA4
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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
ANULADA4
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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 046/2006 ACTIVITATS data: 27 de juliol de 2006 
aquesta circular anul·la a: 

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
aclariments a la tramitació dels controls inicials i periòdics de les ac-
tivitats. 

normativa de referència LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTE-
GRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL. 
ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS I D’INTERVENCIÓ 

INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCE-
LONA. 

 
altre normativa vinculada:  
 

 
El motiu de la present Circular es per aclarir quina és la tramitació que ha d’ésser realitzada pels Serveis 

tècnics municipals dels Districtes, referida als controls tant l’inicial com els periòdics de les activitats 

sotmeses a l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental 

de Barcelona. 
 
Per la seva part, la Ponència ambiental municipal, en sessió celebrada el proppassat dia 29 de juny de 
2006, entre d’altres va acordar el procedir a recordar quina es la tramitació que s’ha de donar als diferents 

tipus de control en funció de l’annex al que pertanyi l’activitat. 
 
1.- Annex I (Autorització ambiental): Resten sotmesos a l’avaluació per part de la Ponència ambiental 

municipal el control inicial, els controls periòdics (a avaluar cada 2 anys) i la revisió de la llicència (a 
avaluar cada 8 anys), d’acord amb el que es diu als articles 70, 79.1.d) i 87 de l’OMAIIAA, als articles 79 

i 83 del Reglament de la LIIA i al Decret d’Alcaldia de data 9 de setembre de 2002. 
 
2.- Annex II.1 (Llicència ambiental): Resten sotmesos a l’avaluació de la Ponència ambiental municipal 
el control inicial, els controls periòdics (a avaluar cada 4 anys) i la revisió de la llicència (a avaluar cada 8 
anys), d’acord amb el que es diu als articles 70, 79.1.d) i 87 de l’OMAIIAA, als articles 79 i 83 del Re-
glament de la LIIA i al Decret d’Alcaldia de data 9 de setembre de 2002. 
 
3.- Annex II.2 (Llicència ambiental municipal): Resten sotmesos a l’avaluació de la Ponència ambien-
tal municipal el control inicial, els controls periòdics (a avaluar cada 5 anys) i la revisió de la llicència (a 
avaluar cada 8 anys), d’acord amb el que es diu als articles 70 i 81.1.d) de l’OMAIIAA, als articles 84 i 

87 del Reglament de la LIIA i al Decret d’Alcaldia de data 9 de setembre de 2002. 
 
4.- Annex III.1 (Llicència municipal d’obertura d’establiment): El control inicial no resta sotmès a 
l’avaluació de la Ponència ambiental municipal. Els controls periòdics (a avaluar cada 10 anys) sí resten 

sotmesos a l’avaluació de la Ponència ambiental municipal, d’acord amb el que es diu als articles 24, 70 i 
82 de l’OMAIIAA i al Decret d’Alcaldia de data 9 de setembre de 2002. 
 
5.- Annex III.2 (Certificació tècnica i comunicació prèvia): ): Resta exempt de control inicial. Els 
controls periòdics (a avaluar cada 10 anys) sí resten sotmesos a l’avaluació de la Ponència ambiental 

municipal ), d’acord amb el que es diu als articles 11 i següents, 70 i 82 de l’OMAIIAA. 
 
6.- Annex III.3·(Comunicació prèvia): Resta exempt tant de control inicial com de controls periòdics, 
d’acord amb el que es diu als articles 14 i següents i 70 de l’OMAIIAA. 
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Per tot el que ha estat dit es recorda als Serveis tècnics municipals dels Districtes que no procedeix reme-
tre, a avaluació per part de Ponència ambiental municipal, els controls inicials corresponents a activitats 
sotmeses al règim de llicència municipal d’obertura d’establiments, regulat a l’annex III.1 de 

l’OMAIIAA. 
 
Finalment la Ponència ambiental municipal, a la mateixa sessió de data 29 de juny de 2005, també va 
decidir que s’hauria de recordar, a tots els Serveis tècnics municipals, que les activitats que desitgen regu-
laritzar la seva situació administrativa adequant-se a les determinacions de la Llei 3/1998, de 27 de fe-
brer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i que, d’acord amb les prescripcions 
contingudes a l’article 4 i següents, del Decret 50/2005, de 29 de març, pel que es desplega la Llei 
4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, 

de 27 de febrer, i de modificació del decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaders, el proce-
diment sigui mitjançant la presentació, entre d’altres documents, d’una avaluació ambiental verificada, no 

haurà d’acceptar-se la seva adequació mitjançant la presentació d’un projecte a tramitar pel procediment 
ordinari de llicència. 
 
Barcelona, 27 de juliol 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. 
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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 047/2006 ACTIVITATS data: 22 de setembre de 2006 
aquesta circular anul·la a. circulat interna 045/2006 ACTIVITATS de data 12 setembre de 2006 

 
 

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:  
 

 
Havent estat detectat una errada de en la redacció de la nostra anterior circular interna núm. 045/2006 
ACTIVITATS, de data 12 de setembre de 2006, procedim a anul.lar i deixar sense efecte dita circular que 
queda substituïda per la present. 
 
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. 

ANUL·L
ADA
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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. 
 
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 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 circulació, si n’hi ha i B es la 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. 
 
Barcelona, 22 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. 
 

ANUL·L
ADA
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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 048/2007 ACTIVITATS data: 2 de febrer de 2007 
aquesta circular anul·la a.  

 
 

TEMA  ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU 
procediment per demanar consultes documentals a l’Arxiu municipal 

administratiu. 
 
normativa de referència  
 
 
altre normativa vinculada:  
 

 
 
Adjunt el hi fem a mans una informació bàsica sobre les consultes de documentació més freqüents a 
l’Arxiu municipal administratiu de Barcelona que ens ha fet arribar la direcció d’Administració general 

de l’Arxiu. 
 
Els aclariment de qualsevol dubte sobre la interpretació del document adjunt s’haurà d’adreçar, directa-
ment, a: 

Arxiu municipal administratiu 
carrer del Bisbe Caçador, 4 
E-08002 BARCELONA 
Telèfon 932 562 747 
Fax 932 956 809 
adreça electrònica: arxiuadministratiu@bcn.cat 

 
 
Barcelona, 2 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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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 049/2007 ACTIVITATS data: 14 de febrer de 2007 
aquesta circular anul·la a.  

 
 

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/640/2005, 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. 

José Luis
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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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CIRCULAR INTERNA 
 
 

núm. ordre: 050-B/2007 ACTIVITATS data: 5 de febrer  de 2007 
aquesta circular anul·la a.  

 
 

TEMA  TRAMITACIÓ 
aclariment sobre la classificació dels establiments amb venda al detall 
de productes no alimentaris, en règim d’autoservei, i de productes  
alimentaris. 

 
normativa de referència LLEI 14/1986 GENERAL DE SANITAT. 

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

18/2005, DE 27 DE DESEMBRE, D’EQUIPAMENTS COMERCIALS. 
ORDENANÇA D’ESTABLIMENTS I CENTRES DE COMERÇ ALIMENTARI DE 
BARCELONA. 

 
altre normativa vinculada  ORDRE CTC/460/2005, DE 25 DE NOVEMBRE, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDRE 

DE 26 DE SETEMBRE DE 1997, SOBRE TIPOLOGIA DELS EQUIPAMENTS 
COMUNITARIS.. 

 

 
 
Com a conseqüència de la consulta que va fer arribar una entitat ambiental de control i els criteris mani-
festats per la Direcció de serveis de comerç i consum d’aquest Ajuntament, en el seu informe de data 23 

de gener de 2007 que obra al nostre poder i que transcrivim en la seva pràctica totalitat, passem a tractar 
d’aclarir la classificació dels establiments especialitzats en la venda al detall de productes no alimentaris 
de gran consum, en règim d’autoservei, i la possibilitat de simultaniar la venda d’aquesta gamma de pro-
ductes amb la venda de productes alimentaris, ja siguin embolcallats o no. 
 
Un exemple aclaridor del tipus d’establiment al que ens referim fora el representat, entre d’altres, per les 

botigues de la cadena SCHLECKER. 
 
Una vegada analitzada la situació, són dos els problemes que es plantegen en el funcionament d’aquest 

tipus d’establiment: 
1. La venda d’alimentació. 
2. La classificació dels establiments. 
 
1. VENDA D’ALIMENTACIÓ. 
 
L'Ordenança d'Establiments i Centres de Comerç Alimentari de Barcelona no té cap article de con-
tingut prohibitiu pel que fa a la venda d'alimentació. Això no obstant, no hem de pensar que la manca de 
prohibició expressa significa possibilitat d'autorització.  
 
Aquesta ordenança (i deixant de banda la de mercats què es refereix a un supòsit molt concret)  és la úni-
ca norma municipal que regula la venda d'alimentació i, com que ho fa amb caràcter positiu, enumera  les 
formes que pot adoptar aquesta venda. Però aquesta enumeració és taxativa, no merament enunciativa o 
exemplificativa. Per aquest motiu, qualsevol altre tipus de comerç que inclogui alimentació entre els seus 
productes de venda, s’ha d’incloure en aquesta classificació tenint present les seves característiques en 

quant a superfície, tipologia i forma de venda. 
 
Això significa que la venda d'alimentació s'ha d'efectuar, exclusivament, en els comerços que enumera, o 
bé aquests comerços han de reunir les característiques d’algun dels grups enumerats. i que no és possible 

fer-ho en cap altre més. 
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Donades les característiques d’aquest tipus de botigues pel que fa a superfície, tipologia i forma de venda 
s’apropen a la figura del superservei però, pel que fa als articles a la venda que és una de les característi-
ques principals per definir un comerç com alimentari, no hi ha cap semblança: 
 
El superservei, amb una superfície entre 1501 i 399 m2

, pot vendre tot tipus d’especialitats alimentàries 

amb l’excepció del grup 4, productes íctics, i del subgrup carnisseria (que han de tenir una superfície 

mínima de vendes de 250 m2). 
La venda d’altres productes de consum quotidià (entre els quals està la drogueria-perfumeria) té un caràc-
ter  residual i complementari ja que aquests productes tenen, així mateix, les seves botigues especialistes 
on oferir una gamma àmplia i profunda d’aquests. 
 
Aquestes botigues han de ser classificades com a especialistes en drogueria-perfumeria que és com figura 
a la classificació CNAE (652.2—652.3—663.4 comerç minorista d’articles de drogueria, papers pintats, 

revestiment del terra, perfumeria i venda fora d’establiment comercial principalment). En cap cas està 

autoritzat a vendre alimentació, ni tan sols envasada. 
 
I, encara més, les botigues de venda d’articles de drogueria no estan compreses dins la enumeració de 

botigues alimentàries, per tant, no resulta possible que puguin posar a la venda articles alimentaris. 
 
En el supòsit de que aquests establiments volguessin tramitar l’alta en la classificació CNAE corresponent 

a alimentació, tampoc podria acollir-se a cap de les classificacions que recull l’Ordenança 
d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona per no reunir les condicions adients ja 
que: 
 Per ser especialista alimentari hauria de vendre, exclusivament, un grup d’aliments dels que senyala 

l’annex 1 de l’Ordenança esmentada i no pot vendre articles de drogueria ni altres de consum quoti-
dià. 

 Els polivalents alimentaris (mínim 60 m2) tenen el límit de superfície de venda de 10 m2 afegits per 
dedicar-la a altres productes de consum quotidià entre els quals està la perfumeria i la drogueria. 

 Els autoserveis (entre 60 i 1491 m2) també tenen el límit de 10 metres per destinar-los a venda de 
drogueria-perfumeria. 

 En els superserveis (entre 1501 i 339 m2) i els supermercats (entre 400 i 2.499 m2) no està fixada la 
superfície màxima destinada a venda d’altres productes quotidians, però, la seva superfície no pot 
passar del 20% de la superfície de venda de la botiga i el 80% ha d’estar destinat a alimentació per 

poder ser considerat una botiga alimentària ja que així ho disposa l’article 1 del Decret 378/2006 de 
10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005 de 27 de desembre, d’equipaments comerci-
als. 

 Tampoc reuneixen les condicions d’establiments polivalents ja que en aquests la venda d’alimentació 

s’ha de realitzar en sales específiques o en botigues independents. 
 No són botigues de conveniència ni annexes a gasolineres. 

 
L’article 4 de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona enumera els 
tipus d’establiments comercials amb venda d’alimentació. Són els següents 
 
1. Establiments basats en la venda d’alimentació 
 

1.1. Sistema de venda personalitzada: establiments comercials de petites dimensions, gene-
ralment ubicats a la trama urbana, on el venedor atén individualment cada comprador. 

                                                           
1 Aquesta modificació de la superfície neta de vendes entre els autoserveis i els superserveis ve determinada per l’aplicació de 

l’Ordre CTC/640/2005, de 25 de novembre, de modificació de l’Ordre de 26 de setembre de 1997, sobre tipologia dels esta-
bliments comercials (Veure Circular Interna núm. 048/2007). 
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1.1.1.  Especialistes: són establiments especialistes aquells que es dediquen a la 
venda d’un sol grup d’especialitat alimentària, entre el fixats en l’annex 1 

d’aquesta ordenança. 
 

1.1.2. Polivalents alimentaris: són polivalents alimentaris aquells establiments 
que combinen la venda de dos o més grups d’especialitats, entre el fixats en 

l’annex 1 d'aquesta ordenança. 
 

1.2. Sistema de venda en règim d'autoservei: establiments dedicats a la venda de productes de 
consum quotidià, bàsicament alimentació dels quals el client es proveeix directament; tam-
bé poden incloure seccions ateses amb el sistema de venda personalitzada. 

 
1.2.1. Autoserveis: establiments que ofereixen productes de consum quotidià, 

predominantment alimentació i que tenen fins a 1491 m2 de superfície neta 
de venda. 

1.2.2. Superserveis: establiments amb característiques similars als autoserveis i 
que tenen entre 1501 i 399 m2 de superfície neta de venda. 

1.2.3. Supermercats: establiments que ofereixen productes de consum quotidià i 
altres com parament de la llar. Es classifiquen en dos grups: 
Petits: entre 400 i 1.299 m2 de superfície neta de venda. 

 Grans: entre 1.300 i 2.500 m2 de superfície neta de venda. 
 
2. Establiments polivalents: 
 

2.1. Hipermercats: establiments que ofereixen en règim d’autoservei un ampli conjunt de pro-
ductes de consum quotidià i no quotidià, amb una superfície neta de venda superior als 
2.500 m2. Disposen d'una gran àrea d'aparcament pròpia. 

 
2.2. Gran magatzem: establiment organitzat per seccions, amb caixes de cobrament indepen-

dents de les sortides, amb un assortiment ampli i profund, que ofereixen al públic, amb sis-
tema de venda personalitzada i d’autoservei, diferents productes d’equipament de la perso-
na, d’equipament de la llar, articles i serveis diversos; també s’hi poden incloure productes 

d’alimentació. La superfície neta de venda és, generalment, igual o superior a 10.000 m2. 
 
2.3. Magatzem popular: establiment que ofereix en seccions múltiples, en règim 

d’autoservei o de venda assistida, un assortiment selectivament ampli i poc profund amb 

una gamma de preus reduïda i un servei limitat. La superfície neta de venda és inferior als 
10.001 m2. 

 
2.4. 3. Equipaments comercials alimentaris de caràcter col·lectiu 

 
3.1. Galeria comercial: conjunt de llocs de venda independents que comparteixen un espai co-

mú de circulació i determinats serveis; aquestes agrupacions poden formar part d'un altre 
equipament comercial col.lectiu. S'en distingeixen dos tipus: 

 
3.1.1. Galeries Privades d’Alimentació (GPA): comprenen entre 10 i 30 llocs 

de venda de productes alimentaris.  
 
3.1.2. Centres Privats d’Alimentació (CPA): comprenen més de 30 llocs 

d’aquesta classe. 
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3.2. Mercats municipals: conjunt d’establiments minoristes independents, fonamentalment 

d’alimentació alterable –agrupats en un edifici de titularitat pública i normalment d’ús 

exclusiu–, que tenen serveis comuns i que requereixen una gestió de funcionament també 
comuna, segons les fórmules jurídiques establertes en la legislació de règim local. 

 
4. Altres formes de venda de productes alimentaris: 
 

4.1. Botigues de conveniència: establiments comercials amb superfície neta de venda no supe-
rior als 500 m2 i que distribueixen la seva oferta, de manera similar, entre els articles se-
güents: llibres, diaris i revistes; productes d’alimentació; discos i vídeos; joguines, regals i 

articles diversos. Aquests establiments han d’estar oberts al públic un mínim de 18 hores 
diàries. 

 
4.2. Botigues annexes a gasolineres: establiments comercials ubicats dins del terreny ocupat 

per una gasolinera o estació de servei. La seva oferta comercial s’estructurarà a partir de 

dos o més de les gammes previstes per a les botigues de conveniència i amb la gamma de 
productes accessoris de l'automòbil, distribuïdes en proporció variable. 

 
4.3. Qualsevol altre tipus d’establiment comercial que inclogui aliments entre els seus productes 

de venda quedarà subjecte a les prescripcions d’aquesta norma pel que fa a la secció ali-
mentària. En cas de presentar-se un equipament comercial alimentari no previst en 
l’anterior relació, hi quedarà inclòs, tenint en compte, i per aquest ordre, els criteris de su-
perfície, forma d’agrupació dels establiments,  tipologia i forma de venda. 

 
 L’Ordenança alimentària s’ha de complementar amb la normativa en matèria sanitària. Hem de partir del 

text constitucional, article 51, que ordena als poders públics garantir la defensa d'usuaris i consumidors 
protegint la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics dels mateixos. 
 
Aquest mandat constitucional va tenir concreció mitjançant la Ley 14/1986 General de Sanidad i va ser 
objecte d’especial consideració per la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios que consi-
dera la protecció de la salut com un dret bàsic de consumidors i usuaris. 
 
La Llei 3/1993 que aprovà l’Estatut del Consumidor ordena als poders públics vetllar per que els pro-
ductes i serveis relacionats amb l’alimentació compleixen els requisits exigibles en matèria de producció, 

elaboració, comercialització etc. 
 
Aquests requisits, exigits per les lleis, han estat desenvolupats mitjançant Reials Decrets que, així mateix, 
han fet la funció d’incorporar al dret intern els preceptes desenvolupats per les Directives Comunitàries. 
Amés a més tenen caràcter de norma bàsica en matèria de sanitat a l’empara de l’article 149 de la Consti-
tució i desenvolupen les disposicions dels articles 38 i 40.2 de l’esmentada Ley 14/1986, General de 
Sanidad. 
 
En la matèria concreta objecte d'aquest informe, hem de partir de la Directiva 93/43 CEE i del Real 
Decreto 2207/1995 ja que regulen les normes generals d'higiene dels productes d'alimentació així com les 
condicions en què s’ha d’efectuar la seva venda o subministrament.  
 
Respecte a la competència per vetllar pel compliment de la normativa sanitària, la Ley General de Sani-
dad l'atorga als ajuntaments a l'article 42, ja que els atribueix el control sanitari d'indústries, activitats i 
serveis, a més dels llocs de convivència humana. 
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2. CLASSIFICACIÓ DELS ESTABLIMENTS. 
 
L’Ajuntament és competent per a exercir les potestats administratives sobre l’activitat comercial alimen-
tària, en especial sobre el seu inici mitjançant règim de comunicació prèvia o de llicència municipal 
d’obertura d’establiments en virtut d’allò disposat a l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció 

integral de l’administració ambiental. 
 
En relació a la posició concreta que ocupen els citats establiments en els Annexos de l’Ordenança esmen-
tada hem de tenir molt present que algunes de les cadenes titulars han d’ésser considerades com grans 

empreses ja que no reuneix les característiques que senyala la Recomanació 361/2003 de la Unió euro-
pea per considerar una empresa com a petita o mitjana. El criteri dels efectius (menys de 250 treballa-
dors) que és, indubtablement, un dels més significatius i ha d’imposar-se com a criteri principal, està 
amplament sobrepassat, sent el criteri financer (volum de negocis inferior a 50 milions d’euros) comple-
mentari per entendre la importància real d’una empresa. 
 
Es per això que no hem d’oblidar mai que, quan es tracti d’una gran empresa, aquesta resta subjecta a 

informe sobre el grau d’implantació en la distribució comercial, segons disposa ―a sensu contrari‖ l’article 

8 de la Llei de Comerç que declara exemptes de l’obtenció d’informe sobre el grau d’implantació comer-
cial les petites i mitjanes empreses. 
 
Qualsevol gran empresa amb les característiques descrites anteriorment, s’haurà de considerar inclosa en 

el codi 13/1.3 dels Annexos de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de 

l’administració ambiental segons modificació aprovada per la Comissió de Govern de 13 d’abril de 

2005. 
 
La descripció d’aquest codi és: Exposició i/o venda al detall de productes no alimentaris de gran consum, 
en règim d’autoservei, i que pertanyi a grup empresarial amb facturació anual superior a 3.005 milions 

d’euros. Quan la superfície de l’establiment és igual o menor de 400 m2 està subjecta a les prescripcions 
de l’annex III.2 de l’Ordenança. 
 
 
 
CONCLUSIÓ 
I.- La venda d’articles d'alimentació en botigues que no siguin les detallades a l'Ordenança d’establiments 

i centres de comerç alimentari de Barcelona és una activitat il·legal i il.legalitzable, encara que es tracti de 
gammes limitades de determinats articles i els productes estiguin envasats. 
 
II. L’autorització d’aquest tipus de botigues, habitualment amb CNAE 652.2—652.3 i 6534, especialistes 
en drogueria-perfumeria, s’ha de realitzar d’acord amb les prescripcions de l’annex  III.2 de l’Ordenança 

municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental. 
 
Barcelona, 5 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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