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Tradicionalrnent, I'Ajuntarnent de Barcelona ha posat una cura espe-

cial en tots aquells aspectes relatius al proveiment alirnentari de Ia ciutat.

La politica de promoci.d municipal de mercat de proveiment, per exem-

ple, iniciada fa un segle i mig amb la construccio del rrrercat de Ia

Boqueria, ha donat a Ia. ciutat la xarxa mes important d'equipament

d'aquest tipus que mai no ha assolit cap ciutat europea.

Arnb el pas del temps, Ia distribucio comercial ha esdevingut una de

les activitats economiques sotrnesa a tensions mes fortes a catisa de

les moves tendencies del sector.

Es fa necessari, dories, posar al dia 1'equipament comercial alirnenta-

ri de la ciutat: cal adaptar aquesta xarxa d'equipament comercial a

les necessitats de Ia ciutat per a 1'avenir pern, alhora, cal afrontar el

repte que la nova distribucio comercial representa per al consumidor

i per als propis comerciants del sector.

El Pla Especial d'Equipament Comercial Alimentari de Barcelona (PE-

CAB) es ]'instrument destinat a donar coherencia al eonjunt d'actua-

cions que en els proper-, anys es pugui.n engegar. Un pla fet pennant

en cis consumidors perque disposin d'un bon nivell d'equipament co-

mercial sigui quin sigui el barn de Ia ciutat on visquin. Un pla fet pen-

sant, tambe, en el mdn del comers per orientar-ne les actuacions, as-

senvalant les arees deficitvies d'equipament, evitant els perills de

dispersed i el minifundisme i els efectes negatius d'una aplicacio indis-

crirninada de formes comercials noves.

El Pla Especial d'Equipament Comercial Alimentari es tin dels ele-

ments rues genuins de Ia politica de IAi untament de Barcelona: Ia pla-

nificaci.d per dotar d'elements de centralitat tots els Barris i districtes

de Ia gran ciutat. Els mercats municipals, en Ia seva eoncepcid de cen-

tres de polaritat comercial, i les arees per a noves polaritats de comer4

ban representat un primer pas en el came que ens ha de portar, a tra-

ves d'una xarxa d'equipament, punts d'interes i arees de nova centra-

litat, a una ciutat perfectament equilibrada en les sever funcions i ho-

mogenia pel que fa a Ia qualitat de vida.

La politics de Proveiments no pot ser una politica abstracts i genera-

lista_ El PECAB, com a pla urhanistic, dons un sentit de globalitat

a les actuacions municipals- Les reformes iniciades als rnercats de la

Sagrada Familia i Ia Concepcid, la construccid del mercat de Canye-

Iles, les inillores en els entorns dels mercats de Sant Anton], Ia Lliber-

tat i Santa Caterina son exernples del cornpromis municipal en conse-

cucid dels objectius fixats per aquest pla.

La renovacid i actualitzacid dels mercats municipals ha de trobar en

la iniciativa dels col•lectius de comerciants els veritables protagonistes

d'aquestes reformes per aconseguir la recuperaci.d de Ia seva inciden-

cia en els processes de comercialitzacid que els situa a 1'alryada de les

formes de comers mes modernes.

La iniciativa privada, desenvolupant centres de prove'iment alimenta-

ri noun en les arees de nova polaritat i en les noves centralitats, harira

de culminar tot aquest proses.

Josep M. Serra i Marti

Regidor-Conseller
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1. LES ORDENANCES MUNICIPALS

Despres de l'activitat prornotora dels mercats zo-

nals municipals de proveirnents, iniciada per 1Ajun-

tarnent de Barcelona a partir del 1836 arnb 1'en-

carrec a 1'arquitecte Josep Mas i Vidal de la

construccio del Mercat de Ia. Boqueria o Sant Jo-

sep i de les regulations de les activitats dels mer-

cats a l'aire 1hure de comerrcarnent del XIX, es pot

afirmar que l'ordenacio mes moderna i la regla-

mentacio de les activitats de distribucici d'alunents

a la ciutat de Barcelona; en les sever vessarrts sani-

taries, de distribucio i transport; etc., comenca arnb

de les ordenances municipals del 1947,

Les ordenances, aprovades per I'Ajuntament pie-

nari el 29 de juliol, son vigents a partir del 31 de

desembre del 1947. Es tracta . d'una refosa de les

ordenances vigents fins a aquelLs moments.

Entre d'altres aspectes d'inter[s, l'ordenan4a del

1947 feia referencia als establiments alimentaris i

a les seves condicions d'obertura, als aliments, a

la inspeccio i policia de proveirnents i sanitaria, als

rnercats de proveirnents, a] mercat del Born, a] cen-

tral del peix i a 1'Escorxador.

En sengles sentencies del 7 de novernbre del 1949

i 2 de juny del 1951, el tribunal provincial del Con-

tencios Admintstratiu estirnava la necessitat d'in-

troduir canvis en les ordenances en relacio amb les

distancies rninimes entre establiments. En funcio

d'aquestes sentencies, i a proposta de la comissio

de proveiments, l'Ajuntament-Plenari va acordar Ada

creaci6 d'una zona lurutrof en els mercats en la qual

no poguessin instal•lar-se nuns establiments de co-

mer, beber y arder.

Comentem aquest fet ja que, malgrat que no es va

executar l'acord, constitueix un precedent historic

del Pla Especial de I'Equipament Comercial Ali-

mentari.

En anys successius, l'Ajuntament ha aprovat orde-

nances complementaries a lei del 1947: Fors i fle-

ques (1963); Mercats (1967, 68, 70, 71, 75 i 1980);

Unitat alimentaria (1971); Aliments i establiments

alimentaris (1983); Galeries I centres privats d'ali-

mentacio (1983-1984).

2. EL PLA ESPECIAL D'EQUIPAMENT

COMERCIAL ALIMENTARI

En el moment en que es treballava en la redaccici

de I'ordenanca municipal de Galeries i Centres Pri-

vats d'Alirnentacio, el mes de gener del 1983, l'Area

de Serveis Municipals, conscient que la regulacio

ordenancista d'aquests nous fenomens cornercials

no podia assolir la totalitat de la seva ordenacio,

fonamentalrrient pel que fa a la sever localitzacio,

va proposar I'elaboracio del Pla Especial d'Equi-

parnents Comercials Alirnentaris que «reguli les con-

dicions de funcionarnent i de nova construccio

d'aquest tipus d'instal•lacions».

La cornissio permanent de I'Ajuntament de Barce-

lona, en la seva sessio de 1'11 de febrer del 1983,

encarrega al Servei de planejarnent la formulacio

del pla Especial d'Equipaments d'Abastarnent i

Subministrament i la reglarnentacio de I'Us Comer-

cial Alimentari. Determina la suspensio de Ilice'n-

cies d'edificacio i usos, relatives a I'activitat alimen-

taria als establiments de 20 o mes metres quadrats

de superfieie.

Al rues de juny del 1983, es va crear un conveni

entre 1'Area de Serveis Municipals de 1'Ajuntament

de Barcelona i la Direccio General de Comer4 In-

terior de la Conselleria de Comer; i 'lurisrne de la

Generalitat per dur a terme un treball exhaustiu

sobre 1'estructura del comers d'alirnentacio de la

ciutat, el consum alimentari I cis sews condicionants,

el paper deli mercats municipals. Aquest estudi es

desenvolupa fins a] final del 1984 per un equip di-

rigit. i coordinat per Mercabarna.

Els resultats de ('estudi anterior permeten, a final

de novembre del 1984, iniciar cis treballs de re-

daccio del Pla Especial d'Equipament Cornercial

Alirnentari de Barcelona (PECAB).

3. TRAMITACIO DEL PLA ESPECIAL:

INFORMACIO PUBLICA I

PARTICIPACIO DELS SECTORS

INTERESSATS

El 12 d'abril del 1985, la Comissib Permanent de

['Ajuntarnent de Barcelona va acordar I'aprovacio

inicial del Pla Especial d'Equipament Comercial
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Alimenltrrl , I':I .3 de mail;, el 1301' publieava 1'acorcl

i anunciava I'rxposic ; iu al public. dels rlocurnents

del pia especial.

I:n ucabar rl termini de I'expusicio p+iblica van pre-

sentar a IAjunlrrrnent nOU cscrits d'al.legacio, els

duals corresponien a les entitats segiients: Conseil

de (;rernis de Corner(; de Barcelona; Grepo Pro-

vincial I":rnlucsarial de 4uperrnercados y Autoser-

vic;ios; sls escrils and) conirngul idenlic presentaLs

per Ies societals quit a Catalunya forrnen part de

I'Asociacicin Nacional dc (;randes Ernl,resas de 1)is-

tribtrcion (AN(;II)).

Al rnateix temps, cI (;repo de 5uperrnercados y

Autoservicios va presentar un recurs de reposicici

contra I'acord de suspensio en I'atorgailient de IIi-

cencirs.

Per altres vies, i en relaciu arnb aspectu5 concreLs,

s'Iian expressat aI vollatrl del pla especial cliferenIs

greirris de corncrc;.

Arnb lots i cada on dels al•leganls I de loana pa-

ra.l-iela, I'Ajuntarnent de Barcelona, a travc-s del Ser-

vel de Proveirnenls i Consum, va manlenir reunions

de treball, per Ial d'exposar el contingut del pia es-

pecial. 'lirrnbc hi varen haver reunions arnb el Gre-

ml de I)etallistes d'Alimentacici de Barcelona; amb

diversos grentis agrupats en el Conseil de Barcelo-

na; arnb Ies centrals sindicals presents en el sector

de la distribucio i arnb entitats representatives dell

consurnidors. Ks pot alirmar, doncs, que el con-

j11111 dcls sector, interessats ha parlicipat en la roda

Ile reunions que va seguir a I'aprovacio initial del

pia especial.

Corn pot deduir-se de la relaciu d'ent.itats que hair

interving_ut en el proses de Ia inl'ormacici publica

d'una o altra mantra , hi hall estat presents la tot.a-

litat. dcls sectors de la distribucio: els concessiona-

ris de parades als mercats municipals, els especia-

listes, cis detallisies tradicionals, els autoserveis i

supermercats i Its grans superficies de distribucio.

Els escriis d'al-legacio denoten, en al,nins casos, po-

sicions divergents entre els diferents sectors repre-

sentats.

Entre [its questions que, arnb rues recurrencia, apa-

reixien als esc rits d'al•legacio, es podrien destacar

els segiients escrits: criteris de delimitacio de les po-

laritats cornercials , oposicin als Centres Direccio-

nals previstos en el PGM, procediments pels can-

vis de titrrlaritat., possibles indemnitzacions

derivades del pla.

Volgudarnent hem deixat per a] final les questions

plantejades en alguna do les al•legacions at voltant

de giiest.ions sobre la constitucionalitat del pla, la

seva legalitat., la competencia municipal per regu-

lar els usos, I'abast territorial limitat o l'oportuni-

tat de la redaccin del PECAB.

En la majoria de questions en relaciu amb aques-

ta direccin (legalitat, competencia, 'etc.) es va do-

nar una prirnera resposta en la mateixa forrnula-

cio del pla (vegeu annex d'aquesta memtria sobre

els aspectes juridics del pla especial). Cal, pert, es-

rnentar arcs aspectes concrets entre els plantejats

en aquest senlit:

hfectivament, en I'ambit metropolita de Barcelo-

na les interactions en la distribucio comercial te-

nen un abast que transcendeix el propi municipi.

Es podria suposar que el PECAB tindria influen-

cia fora del context estrictament barceloni i vice-

versa: actions empreses en algun municipi de la

comarca metropolitana podrien incidir en els com-

portanients de consurn dels residents a Barcelona.

L'aprovacio definitiva del pla especial per a l'orga-

nisme metropolita assegurava la coherencia supra-

municipal de les propostes del pla. A mig termini,

seria convenient que la resta de municipis de l'arnbit

metropolita es dotessin Tun instrument ordenador

corn es aquest Pla Especial.

La versici definitiva del Pla Especial en la mesura

que. es coneixia el text del projecte de l1ei, va in-

corporar els criteris generals a la normativa pro-

pia del pla. Es podia assegurar que no III havia con-

tradiccin entre el Pla Especial i la futura llei, sins

tot el contrari. Its mes, en alguns aspectes el PE-

CAB va avan4ar tasques que calla realitzar per part

dels rnunicipis un cop aprovada la llei.

Val la pena, per acabar, destacar la sentencia dic-

tada per I'Audiencia Territorial de Barcelona sobre

el recurs presentat contra dacord de l'Ajuntarnent

de suspensio de l'atorgament de llicencies d'edifi-

cacio I usos comercials i l'inici de la redaccin del

planejament.

Per sentencia del 4 de novembre del 1985 es va

declarar valid l'acte de suspensio d'atorgament de

llicencies i usos relatius a I'activitat comercial ali-

rnentaria en establiments de 20 o mes parades i

400 o mes metres de superficie. En el cos de la

mateixa sentencia, i aixo es el que volem destacar,

l'Audiencia Territorial va considerar l'Ajtrntarnent

de Barcelona competent per a la iniciacis del pia

especial d'equipament sobre proveiments i us co-

mercial alimentari i va declarar aquests actes (la

suspensio de llicencies 1 la redaccin del pla espe-

cial) ajustats al dret establert.

De les reunions mantingundes amb els sectors in-

teressats i amb la totalitat dels al-legants van sorgir

diversos canvis en la formulacio del Pla Especial.

Els canvis que no van significar alterations en cis

principis i objectius fixats en la redaccin del pla

van representar-ne millores, d'acord amb els crite-

ris expressats pets diferents representants del min

del comerr .
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DISTRIBUCIO ALIMENTARIA I

COMERC AL DETALL

A. El sector de la distribucio comercial alirnenta-

ria al detail, que a la ciutat de Barcelona te, en

alguna de les sever estructures (fonamentalment els

gremis), institution's mes que centenaries, esta sot-

mes en els darrers trays a processos contradIetoris

que poden produir canvis i mutations substancials.

El comerciant, el botiguer, defrnit sovint corn a I'in-

termediari o el nexe entre la produccio alimenta-

ria i el consurn familiar, rep les tensions que es pro-

dueixen als dos extrems del proces distribut.iu:

Canvis tecnologirs importants en la produc-

cio dell aliments com (exclusivament a tall d'exem-

ple) la introduccio generalitzada de tecniques de

conservacio per fred, la desapariciu de la indtis-

tria farrriliar cansaladera i el nou paper dels escor-

xadors, la utilitzacio creixent de conservants auto-

ritzats en tota mena de productes, etc.

Canvis en els habits d'alirnentacici i consum

de les families, diferent composicio de Ia dicta ali-

mentaria, canvis en els costums de compra, etc.

Per afrontar aquests canvis, l'aparell de distribu-

ce de forma autonoma tambe ha iniciat mutations:

La introduccici de les tecniques d'autoservei

i la recerca d'augments en la productivitat.

L'aparicici de noves formes comercials, Iliga-

des normalment a un augment de la superficie de

les sales de venda (anomenades pre(-istunent grans

superficies).

La construcciu i la posada en funcioI'll ru+nt

d'equiparnents comercials periferics, d'irnpacte ter-

ritorial important, taut per la superficie que ocu-

pen corn per la mohilitat induida i les relations in-

termunicipals i metropolitanes que produeixen.

Al nostre pals en general, i a Barcelona mes en par-

ticular, horta part d'aquests canvis en I'aparell de

distribute s'han let des de fora del teixit comer-

cial traditional. Operadors nous i diferents, amb

suport financer important, han estat els encarre-

gats d'aquesta primera onada de renovaciu co-

mercial.

B. Precisament aquests primers indicis de canvis

tecnologics en la distrihucio (grans superficies, des-

tntccio del teixit tradicional, etc.) topen amb la si-

tuacio totalment endarrerida de I'aparell distrihu-

tiu traditional.

m2 per

establiment

% establiments

per sofa dels 60 m2

Espanya 29 72%

Franco 59 60%

El minifundisme que caracteritza la distribucio ali-

rnentaria a Barcelona ens permetria parlar de pol-

voritzacio de la localitzaciu dels establiments, corn

a caracteristica definit6ria de I'estructura comer-

cial a la ciutat.

.lurttarnent amb el rriinifundisme, la seguent nota

que ens perrnet parlar d'estructures obsoletes en

I'activitat comercial es el haixissirn grau d'autoor-

ganitzaciu del comer(;. Ni en I'aspecte de la inte-

gracio ni en el de I'associaciu, eIs negocis o em-

preses comercials alimentaris rnereixen altre

qualificatiu que el de disgregat, independent, de

base familiar.

Establiments empreses familiars 72%

Establiments independents 86%

Establiments associats 8%

Establiments integrate 6%

iA aquestes estructures caracterstiques rnes estruc-

turals, cal afegir factors de caracter mes sociologic

que incideixen sobre el funcionament de les acti-

vitats comercials:

Una poblaciu activa envellida, amb poca capaci-

tat d'iniciativa per millorer Ices estructures; bona part

d'activitats comercials sun a temps cornpartit; cal

assenyalar la coincidencia en un mateix local de

tenda i habitatge en regirn de Iloguer que, per efec-

tes de la LAU, irnposs,bilita el canvi ('activitat eco-

n;)mica familiar, arnb rise de perdua dels drets de

Ilogater i desnonament automatic, etc.

Aquests factors que permeten caracteritzar I'apa-
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(1) Les xifres recollides en
aquests quadres son els resultats
de I'esiudi uEstructura del comers
d'alimentacio de Barcelona. El
Consurn i els sews condicionants».
Dirigit i coordinat per JordiM. M6, sabre

I'esquesta

realitzoda per ABF, I'Ajuntament

de Barcelona i la Direcci6

General de Comerc interior de la

Generalitat de Catalunya.

Barcelona 1983-84.

12) La dels
establiments cal mesurar - lo en la
su pp erficie (metres quadrats) de la
so la de vends , sense comptar els
locals de magatzems o alires usos.

rell de distribucio d'endarrerit i que fan que difi- cacio de 1'IVA, etc.), incideixen negativament en

cilment pugui adequar-se als nous reptes (reestruc- la productivitat de 1'ernpresa comercial amb ren-

turacio, entrada a les Comunitats Economiques dirrrents molt baixos per establiment que poden.

Europees, rious imperatius fiscals derivats de l'apli- com es veura mes endavant, no cobrir les despeses.

habitants

establiment

establiments/

10.000 hab.

Barcelona 114 88

Espana 164 61

Franca 200 50

Regi6 de Paris 204 49

Barcelona

m2lper establiment 36

Establiments per sots dels 60m2 90%

Els quadres-resurn de dades estadistiques de pagi-

nes seguents (1) expliquen millor que qualsevol al-

tra argumentacio la dificil situacio en que es troba

el corners alimentari a la ciutat de Barcelona:

E L M I N I F U N D I S M E Els establiments, botigues i

parades als mercats d'al,mentac16 a la ciutat de Bar-

celona son excessius i de dimensions reduides. La

conjuncio d'aquests dos fets, a mes d'altres consi-

deracions a les quals mes endavant haurem de

referir-nos, produeix una gran dispersio dels locals

que fa que, per la localitzacio i nivell del servei,

a vegades pugui resultar dificil parlar de la distri-

bucio alimentaria en termes d'equipament.

Minifundisme, hem assenvalat. fruit tint. del nom-

bre excessiu com de les dimensions reduides dels

establiments (2) generals i incidir negativament en

el nivell de preus.
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C. Les mutacions generals en I ambit de la pro- a I arnv 11)7-f _ eI nombre d'esiahliinents ereix cuns-

ducciu alimentaria i en cis costurns dell c.onsmu liniment.

familiar han estat I'incentiu. arreu d''Europa. de Ia

refor•ma de les estrur lures cornervials. firms de fa qua-

sr V1111 anus.

La situaciu eel nornica al nostre pals cra diferent.

Quart, a partir de la nrei(at do la d;tcada dels auvs

70. es comenca a mostrar corn a inexcusable la re-

forma de les estructures cornerrials_ la nisi econir_

mica es gcneralitza i, de forma mr.s cuncreta_ arri-

ha Ia G de la plena ocupaciri i augmenta I ai iir. I-.n

aquestes condicions el comerr ha estat ci refugi in-

dividual en vista de la crisi.

Les activitats curnercials absorheixen bona part dels

excedents de ma d'obra o poblacio artiva indus-

trial i fins i tot agraria.

Al conjunt de. paisos de I'O(;l)I? s'ubserva una ten-

dencia general cap a la redueciu del nornbre d'"es-

tablirnents del sector de I'alirnentacru. A Barcelo-

na., contr riarnent. des del cornenr.wnent de In crisi

Funcionament dels comercos

Menys d'un any 9%

Entre 1 i 5 ant's 14%

Entre 5 i 10 onys 10%

Augment % Entre e l 1974 i el 1983

Establiments d'olimentocid 25%

Bodegues 166%

Tendes de fruits i horlolisses 78%

Venda de corn 38%

Disminucid %

les Ileteries 35%
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EQUIPAMENT COMERCIAL I

HABITS DE CONSUM

L'EQUIPAMENT COMERCIAL Les dades recolli-

des a 1'estudi realitzat els ant's 1983 i 1984 sobre

«I estriictura del convert, d`alimentacio de Barce-

lona, cl consum i els seas coil dicionants» perrne-

Len corri:ixer (-ls diferents nivells d`equij)amenl. co-

mercial segons les distintes arees de la eiutat.

D'entre els diver os indicadors que pollen utilitzar-se

n'hem escollit dos:

El nivell de serrveis dels mercats municipals.

La guantificacio d'aquest nivell de servei 1`hern es-

tablert a partir (let nombre de parades de mercat

per mil habitants (mercats localitzats a cada dis-

tricte rnunicipallresidents a calla distri(te mu-

nicipal).

Aquest indicador cal posar-lo en prescncia de les

arees realment servides per cada mercat i que s'ana-

litzen rues endavanl. (vegeu l`apartat c). De fet, en

la mesura que certs mercats exerceixen una forta

atraccio adhuc fora dcls limits del districte (per

exemple, La Boqueria en relacio at-rib to Barcelo-

na, La LlibertaL en rclacio arnb els barns servits

pel FFCC de Sarria i els autobusos 25, 31 1 32),

aquest indicador to un valor relatiLt. Districtes que

pollen apareixer infradotats (per ex. el 5e, 5arria-

St. Gervasi) i que son servits per mercats de fora

de la derrrarcacio i, vicecersa, districtes en teoria

amb un alt nivell d'equipament tenen mercats que

serveixen el conjunL do la ciutat.

Aquest nivell de servci diferent , o d'equipament de

mercats municipals ; del quail gandeixen els residents

als diferents districtes de la eiutat s'expressa grafi-

cament en el pla .nol que reproduim a continuacio.

El nivell d equiparnent. al districte 1 (Ciutat Vella)
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a causa de I'existencia de quatre mercats (Boque-

ria, Sta. Caterina. Carrie i Barcelonet,a. etc.) mul-

tiplica per 3 el nivell de mitjana de la ciutat, 14

parades per 1.000 habitants per inures 4.2.

Fora d'aquest cas quasi erratic, els nivells de ser-

vel son molt mes homogenis Centre 2.5 15.3 para-

des per 1.000 habitants). DEixample i Gracia scin

els districtes ribs servits i Sarria-St. Gervasi. I lorta-

Guinardo i Nou Barris son cis rues deficitaris.

El nivell de .servei dcls estahlirrients individuals.

en aquest cas dificilrnent pot parlar- se del nombre

d'establiments per mil habitants (indicador soviet

mcs del nivell de rninifundisrne que no pas del ni-

vell de servei). Ln all. nombre d'cstahlirnents pot

arribar a suposar fins i tot un encarirnent dels preus

al consurri , corn veurem en les planes sc ,nicnts. S'ha

fet l'opciu de considerar el nivell d'equipament o

servel dels establiments individuals ( botigues al car

rer) a partir de les superficies de verida per habi-

tant (arnh i» dependencia del nurnhre d'eslahliments

(pie les apleguen). Fri ayuest cas, dorICS. l'lndlca-

dor son metres quadrats de Sala de venda per ha-

bitant_ Aml'l totes les matisrcions necessaries cal-

dria pensar que un i altre nivell d''equiparrient 0

servei (mercats. estahlirnents al carrer) haurien de

cornplcrnentar-se. Aixir no es exactarnenL aixi, aces

yue dificilrnent un conjunt de polivalents tradicio-

nals a] carrer pot substi tuir el servei d' un rnercat

municipal. Corn es pot veure en concret en alguns

Barris de la ciutat, si es cent que cis e.stahliments

especialistes o grans polivalents substitueixen la

maraca de servei dels rnerc ats municipals, menl.re

en altres els deficits son absoluts.

En concreL tamhe hi ha on districte (en ayuest cas

1'I .Jxantplej, amb un nivell de servei yue destaca

sohre la rester, encara clue, nomes en proporcio 1

o 2 en relacio al district- rues suhequipat.



K'n aquesta analisi districte a districte., que grafi-

rarne nt sexpressa en els planols de la pagina se-

giient., es pot contrastar l'asseveraciu que es I'eia del

rlilerent cornponament _ cornplernentari o no, dell

cst:IIliinents al carrer.

Aixi en els distridtes tees servils per establiments

al carrer -a la Ciutat Vella- I'establirrrent al car-

rer se soma a I'oferta de rnercats , mentre que a

Sarria-St.. C e..rvasi I'establirnent at carrer substitueix

cI mercat.

A I'cxtrern oposat, amb baix nivell de servei (Hor-

la, 5t. Andreu, Nou Barris ) aquest baix nivell no

ajuda a disminuir el subequipament en oferta de

rnercats rnunicil,als.

L`EQUIPAMENT A LES POLARITATS COMER-

CIALS EN FUNCIONAMENT Coin rues cnda-

vant s'explica a bastament, at voltant dell rnercats

municipals s'han anat constituent. concentrations

d'estal,lirnents que han acabat conligurant verta-

deres ;rvees de polarilat cornercial.

VI [)la especial de I'equipament alimentari to en

els rnercats municipals i, sobretot en les trees de

concentracio, i polarilat. comereial, un dels seas

principals instruments d'actuacio.

E'n Its arses de polarilat es concentra la part mss

important dell actes de compra d'alirneniacio. En-

Ire el rnercat municipal i les botigues de l'entorn

absorbeixen la part fonarnental de la despesa en

alirnentacio de les families de Barcelona.

`Ibt aixo fa necessari considerar conjuntament el

mercat (m)dal do la polaritat) i els establiments si-

tuats en el seu entorn, per poder definir en con-

crct els limits exactes d'aquests perimetres.

En el volum annex es recull I'analisi grafica d'aques-

tes trees de polaritat. at voltant dels mercats. So-

bre planol escala 1/2.000 es localitzen els est.abli-

nrents cornercials d'alimentacio (arnb expressio de

sectors d'especialitat:, grandaries i formes dorga-

nilzacio).

Lanalisi es refereix tambe als aspectes d'accessibi-

litat a la zona: estacions de metro i de FFCC, pa-

rades d'origen/final d autobusos , parking propis del

mercat o publics en general , zones d ' aparcarnent

al carrer-l,arquirnctres -zones de carrega/desc.arre-

ga, zones per a vianants, dire.ccions de circulacio,

etc_ Es recullen tambe les possibilitats edificatories

en els perimetres de polarilat: les possibilitats se-

goris el Pla General h4etropolita, les operations de

remodelacio previstes i els solar-, o edificis desocu-

pats en la zona.

AREES DE SERVEI DELS MERCATS MUNICI-

PALS I HABITS DE CONSUM A partir de les

mss de 138.000 enquestes que en el mart de 1'es-

tudi esrnentat («L;estructura del comer4 i el con-

sum») es varen realitzar a la porta dcls rnercats mu-

nicipals, es possible establir el rnapa del nivell de

servei d'aquests equipaments cornunitaris.

Per a 1'establiment del nivell de servei o area d'in-

fluencia directa dels mercats es to en compte, fo-

namentalment, la pregunta que es refereix al punt

de residencia dels visitants a cada rnercats. A par-

tir de les respostes s'ban rnapificat les trees d'atrac-

cio successives dels rnercats, es a dir les trees en

les quals resideixen els percent.alges mss alts de les

farilies que compren a cada mercat.

El resultat es el planol que es reprodueix a conti-

nuacio. Corn es facil suposar, els mercats originen

al scu voltant trees d'influencia de captacio de chen-

tela, concent.riques (es a dir., la maxima client.ela

viu en les trees rues proximes al mercat, etc).

Poden observar-se, en el mateix planol, algunes ca-

racteristigrres especifiques do la forma de donar ser-

vei dels deferents mercats. L'extensio territorial de

les trees servides depen de la grandaria del mer-

cat. Pero fonarnentalrnent el factor important a con-

siderar es la incidencia de la trama urbana en la

configuracio de les trees de servei o influencia dels

mercats municipals.

Trames poc urbanes (blocs aillats, baits urbans, etc.)

creen discontinuitats en les trees servides. Carrers

de gran circulac16 (Meridians, Gran Via, Urgell,

Cinturons de Ronda) acaben alrant-se corn verta-

deres barreres impenet.rables (encara que no siguin

autopist.es) i impossibiliten faeces directe dels com-

pradors al mercat.

Aquests criteris que han estat tingnrts en compte en

la deterrninacio dels perimetres d'influencia de les

polanitats cornercials en funcionament es fan pale-

sos en el planol que es reprodueix a continuacio

sobre els irnbits de residencia de la clientela dels

mercats municipals.



NIVELL D'EQUIPAMENT

DELS MERCATS MUNICIPALS

q >5,30 parades/1000 habitants

a 4,21-5,30 parades/1000 habitants

0 3,51-4,20 parades/ 1000 habitants

q 2,80-3,50 parades/1000 habitants

o <2,80 parades/1000 habitants

17

NIVELL D 'EQUIPAMENT DELS

ESTABLIMENTS INDIVIDUALS

SUPERFICIE VENDA/HABITANT

® >0,23 m2/habitant

q 0,21-0,23 m2/habitant

q 0,19.0,21 m2/habitant

® 0,17-0,19 m2/habitant

o <0,17 m2/habitant
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UTUTIFRU.-W,
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1.° Corona: Area on viu el 25% de la clientela

compradora al Mercat.

2.° Corona: Conjuntament amb la primera, aplega el

50 % de la clientela.

3° Corona: Conjuntament amb la primera i segona,

oplega el 75% de la clientela.

Arees de superposici6 de segones corones d'influencia.

Arees de superposici6 de terceres corones d'influencia.



ELS RESULTATS DE LA CRISI

DE L'APARELL DE LA DISTRIBUCIO

ALIMENTARIA

Tots aquests frets car-acteristics de la situacio de crisi

de l'aparell de distribuci.s aliment iria suposen la

progressiva destruceio del teixit social que at ]larg

de decades ha significat el suport del comers bar-

celoni.

Duna situacio mes o menys equilibrada, I'estruc-

tura comercial s'ha vist abocada a perils reals i pre-

sents, de destruccio de la xarxa tradicional.

Aquesta crisi to manifestacions que poden aparei-

xer com a contradict' ries i. en canvi son consequen-

cia una d'altra:

Proliferacio de les unitats comercials de dis-

tribuci.o localitzrdes de forma dispersa i difosa per

la trama urbana. Aquesta proli.feracio ha acabat

per saturar el sector. l'ha let entrar en rendirnenus

decreixents i en definitiva I'ha fct deliil i vulnera-

ble enfront de les novel formes de distribucro.

La destruecio del teixit comercial tradicional

que no ha sabot adaptor-se a les naves necessitate

ha possibilitat que formes oligopolistes, de vega-

des alienes a] rnateix sector comercial, ocupin quo-

tes 'creixents del mercat.

Aquesta situacio, afavorida per Ia rnanca d'una or-

denacici adequada a les roves situacions, ha per-

mes l'aparicio recent de fenomens comercials (no

exactament formes comercials especifiques) en els

quals els promotors busquen la rendibilitat en els

aspectes extracomercials de les operacions.

Aixi_ les concentracions de parades en forma de

galeries d'alimentacis o formes semhlants es justi-

fiquen no en terrnes de base comercial sins foria-

mentalment immobiliaria.

La diferent captacio de clientela. i en consequen-

cia Ia diferent productivitat de lee diverses formes

convencionals, es posy en evidencia en les seguents

dades:

Faciuraci6 anual
per establiment pessetes

Als mercots municipals 15 milions

^1) Tornarem molt men ampliament sabre aquest tema an tractor de A lee goleries privodes d ` alimentaci6 8 milions

as polaritats localitzades an ell mercots municipals.

Les consegiiencies d'aquests nous fenomens comer-

cials son negatives per als dos protagonistes de les

activitats comercials: els consumidors i els comer-

ciants.

A. Per als consumidors, la polvoritzacio de la xar-

xa de distribucio en nombrosos estahlirnents, pe-

tits i dispersos fa que, en la practica, en derivi una

situacio de subequipament..

Les gammes de varietat i qualitats han de ser

f'orSosarnent petites.

La dispersio obliga a desplaraments erttre es-

tabliments i a allargar Paste de la compra en el

temps i impossihilita ]a cornparacio de I'oferta.

La logica econ6mica del sector fa que la sa-

turaci.o i l'exces d'oferta acabi per augrnentar els

preus com mes endavant. veurem en concret..

B. Per als comerciants la proliferaci.o dels establi-

ments, i fins i tot la seva dispersio fa que la rendi-

bilitat sigui coda vegada mes baixa_ La quota de

rnercat captada per cada petit botiguer es rncs pe-

tita a mesura quc augrnenta el nombre de botiguers_

Faduraci6 anual

per establiment pessetes

Parada al mercat 15 milions

Especialista at carrer 8 milions

Polivalent tradicional 4 milions

En les seves causes i en els resultats que se'n deri-

ven molts dels factors d'aquesta crisi de l'aparell

tie la distribucio comercial estan relacionats amb

la forrna urbana, am[, els aspectes mes urhanistics

de la ciutat:

Lordenacio de les activitats cornercials de la

ciutat, pel que fa a Ia seva Iocalitzacio, segueix pau-

ses de cornportament identificable amh pautes ur-

barristiques de caracter mes general. La formacio

de centres o polaritats urhanes depen en bona me-

sura rte les activitats comercials que s'hi desenvo-

lupen (1) de la lur4a dell eixos urhans i la disposi-

cio radiocentrica de les activitats.

19
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El nivell d ' equiparnent comercial en un barn

u zones depen , entre altres factors , de Ia densitat

de poblacio (que justihea i dona suport a una quota

de rnercat. suficient corn per generar una inversio)

i de facce ssibilitat en relacio a altres Barris o zo-

nes arnh tries concentracio d establiments.

La tipologia de I'edificacio i la trama urbana

condiciunen 1'estructuracio de les activitats

comercials a la ciutat : des de la impossibilitat d'eixos

corercials en tipologia d'edificacio aillada, a les

dificultats de trohar establiments de superficie

adequada (per les amplades de fa4ana i les crugies

en arees d' edificacio antiga.

La forrr ► a i les practiques de les activitats

immobiliaries han incidit en cis darrers ant's en les

activitats comercials : la permutes del t.erren.y per les

hotigues en la nova edificacio o el desti

nut dell haixos a locals comercials ha generat una

sohreoferta d'esuihlirnents: la saturacio del rnercat.

immohiliari de grans locals esta en bona part en

l'origen de I'apariciu de les galeries i centres privats

d'alirnentesciu ; 1"tstalvi - inversio en locals corercias

i la posterior caiguda del mercat fa que l'ofertes

comercial augrnenti sense bases econorniques reals

de distribucio, etc.

LA LOGICA ECONOMICA DE LES

ACTIVITATS DE DISTRIBUCIO ALIMENTARIA

EIs para.grafs que segneixen a continuacio intenten

polar de relleu alguns aspectes economics que

ineideixen en I'est.ructuracio de la distribucio

alirnenteria, precisament aquells aspectes en relacio

directa arnb l'objecte d'aquest pla: I'ordenacio de

I'estructura comercial a la ciutat.

A. El volum economic de la despesa en alinien-

tacio (el consurn fisic d'aliments i el seu cost

economic) pot considerar-se, a grans trets, corn

estable a Barcelona.

En una situacio urbana, d'un nivell de renda mig-

alt, corn es el de la ciutat de Barcelona, amb una

poblacio estacionaria en el seu creixement, el vo-

lum total de la despesa en alirnentacio, en terrnes

reals, es practicarnent estable. Els factors son dos,

el rro-creixement de la poblacio i el no-creixement

del consurn per capita.

1Lelasticitat de la dernanda de productes alimentaris

en relacio als augments de renda familiar disponible

es, a partir de certs nivells de renda, negativa. Its

a dir corn rnes altes son les render la proporcio

d'aquesta destinada al consurn es cada

vegada rnenor.

En una situacio de mercat estable l'aparicio de

noves unitats economiques de distribucio, en

definitiva de nous establiments, fa que la quota de

mercat en mans de cada establiment tendeixi a

disminuir. En altres paraules I'augment del nombre

d'est<ablirnents comporta la disnunucio de la

de facturac16 de cada un ('ells.

En disminuir la facturacio rnitjana dels establiments

els marges cornercials amb els quals operen

t.endeixen tarnbe a baixar.

El marge comercial (diferencia entre el cost

d'adquisicio d'un producte i el preu de venda final)

cobreix els costos de distribucio, les despeses

generals, la retribucio del capital invertit., els costos

salarials i personals, ('eventual benefici

comercial/industrial.

Un model corn el descrit que pot definir-se aixi:

Volum del rnercat estable

Augment d'unitats de distribucio

Disminucio de la quota de mercat de cada

establiment

Disminucio dels marges comercials

Augment real de les despeses de distribucio

acaba produint la paradoxa economica que:

tin augment de l'oferta (es a dir mes establi-

ments) pot encarir el producte (augment dels preus

finals).

Ilexplicacio de la paradoxes es facil: el marge

comercial ha de cobrir els costos fixos de distribucio.

Si el volum de negoci tendeix a disminuir, per

mantenir el rnarge comercial i assegurar el

cobriment del cost fix, nornes queda una solucio:

l'augment del preu final.



B. Independent.ment del let de la crisi econr',mica

en si, I'aparell de distrihuciu alirnenteria es trohava

en la necessitat de reestructuraciu. La reforma de

les estructures comercials era necessana per tal

d'adaptar-se a les novel conditions de la producciu

alimentaria i als nous costums del consum.

En la situaciu ecorromica actual la reforma de les

estructures comercials tendeix a fer-se a partir del

canvi en els costos de distrihuciu: augment de les

despeses d`inversiu en capital fix i en stocks i

disminuciu de les despeses generals. La recerca

d'augments de productivitat es cent.ra en tres

aspectes:

Noves formes comercials i generalitzacio de les tecniques d'auto-

servei.

Augment de la grandfiria mitiona (fonamentalment superficial) dels

establiments,

Millora an I'ordenoci6 i localitzacio urbana dell establiments.

C. Si ja fa arms que la relonria de les estructures

de distrihuciu alirneriteria era necessaria, en una

crisi corn la soferta per Ieconomia espanyola a partir

dels 70, en la qual la component inllacion.iria ha

estat important, la Volta contra la inllaciu ha de

passar per disrninuir I'impacte dels augments dels

costos alirnentaris en l'index dcls preus de consum.

Aquesta polilica, al matge d'in5truments de caracter

general que escapee a les possihilitats d'acciu

municipal (politica agraria, de comerr;. exterior, de

canvis en la cornposiciu de la theta alimentaria., de

r(.,estructuraciu dell canals interrnediaris). ha

passar per I'adequacir; de les estructures de

distrihuciu a nivell local i en cis seus costos.

D. 1''irialrnent cal assenyalar, corn a factor

d'especial relleu en el mare de 1'ordenaci6 urbana

de les activitats cornercials, la incidencia de les

rendes imrnobiliaries en la distrihuciu cornercial.

La dialectica entre centralitat (urbana, de districte)

i gran superficie, corn a factor determinant de

panics de localivaciu cornercial s'expressa. en bona

rnesura, a partir de Ics dif'erencies de les rendes

irnmobiliiiries,, i a travel d'aquestes, en les

difivrencies en les despeses fixes de la distrihucio.

Lapariciu de Woos fenornens de distrihuciu corn sun

ell hiperrnercats en situaciu periurhana s explica

a partir de la haixa incidencia del cost immohiliari

(d'adquisiciu o de lloguer) del sol penl'errc, en la

forrnacin dels costos fixs. De la manera la

necessitat de rendibilitzar inversions immohiliaries

que no omen sortida com a comercialitzacio

d'estahliments individuals, explica la proliferacio

de galeries comercials alimentaries. En aquestes (a

rues alto facturaciu conjunta al cap de 1'any

possihilita pagar rendes immohiliiiries mes alter.
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LA INTERVENC16 MUNICIPAL

EN L'ORDENACIO DE LES ACTIVI-

TATS COMERCIALS

Arab iris o altres rnotius i finalitats i a partir de

diversos instruments, les autoritats municipals han

inlervingut tradicionalment (1) err I'ordenacio i re-

gulaciro do les activitats cornercials i de la distribu-

cio allmentaria.

La legislaciri del regirn local; tant en la seva f'or-

inulacio dell anys 20 i 50 (de I'arurmenat Estatut

de Calvo Sotelo fins a la Llei de regim local de

1985) atorguen als ajuntaments competencies en

malaria de «proveirnents, mercats i en general con-

trol d'informacio i onentacio als consumidors> ; obli-

guen als ajunt.arnents a dotar serveis de (,control

d'aliments i begudes,, i de «mercat de proveiments»

i, err tot car, s amba a er una reserva expressa en

favor de les entitats locals en materies «d'escorxa-

dors, rnercats i Ilotges centrals-.

(1) Recordem el breu resum de la intervencio que es recull

a la introduccio.

Aquesta intervencio to corn a motivations , ent.re

d'altres:

Assegurar les rnillors condicions de consum

pel que fa a varietat, qualitat . i preu en els procluc-

tes alimentaris.

Permetre el control sanitari dels aliments.

Assegurar el proveiment fisic en condicions de

rnercat clar i transparent.

Impedir practiques que persegueixin beriefi-

cis aliens a les activitats cornercials , (practiques es-

peculat.ives, etc.).

Assegurar tin adequat equilibri entre les ne-

cessitate de consurn i la rendibilitat professional del

comers d'alimentacio.

Els instruments en mans del poder local, ja ho hem

asserryalat mes amunt, fan dificil la intervencio di-

recta sobre els preus (intervencio reservada a les

autoritats centrals) o sobre els processor d'interine-

diacio.

I .es int.ervencions s'han centrat fins ara en tres ti-

pus generals d'instruments:

En les ordenances municipals, reguladores de

les condicions d'exercici de les activitats comercials.

Assegurant un rnercat majorista el mes com-

plet i transparent possible (a traves de la I irritat ali-

rnentaria de Barcelona a Mercabarna).

I en forma especial dotant i rnantenint una

alnplia xarxa de rnercats municipals. El mercat mu-

nicipal zonal, (,la placa» ha estat t.radicionalment

el principal instrument d'intervencio municipal: a)

ha perrnes la concentracio de I'oferta en un mart

fisic que facilita la cornpra als consumidors; b) ha

estat un mecanisme de regulacio i concixements

dels preus per part dels consumidors i la possibili-

tat de comparar i escollir entre ofert.es alternatives;

c) la concentracio d'establiments ha facilitat la firrr-

cio inspectora sanitaria dels aliments peribles.

Avui la politica de rnercats municipals zonals pot

esser la resposta alternativa taut a la concentracio

oligopolista de la gran distribucio corn a la prolife-

racio minifundista d'establiments cornercials.

Cal recordar, a mes, que la politica de rnercats mu-

nicipals no es «intervenciornista> o (,publificadora»,

en el sentit de rrenysprcu que des de certs sectors

es dona a aquestes expressions. Els mercats muni-

cipals son una firma de suport public a la con-

centracio d'unitats economiques privades, per tal

d'assegurar-ne les millors condicions de funcio-

narnent.

Despres, o millor dit, conjuntament amb una po-

litica municipal de proveunent fonarnentada en les

Ordenances municipals de 1947, 1'ordenanca i la

xarxa de mercats municipals, la dotacio de Mer-

cabarna, l'ordenanga municipal d'aliments i esta-

bliments alimentaris i 1'ordenanca municipal de ga-

leries i centres privats d'alimentacio, lAjuntarnent

de Barcelona es disposa a dotar-se d'un nou ins-

trument d'ordenacio i regulacio de les activitats de

la distribucio alimentiria: el Pla especial d'equi-

pament comercial alirnentari de In ciutat de Bar-

celona.

El Pla especial, amb els pnncipis i objectius i els

instruments i mecanismes que rues endavant s'ex-

posen te, corn a misio fonarnental, el ref'erir sobre

el territori de la ciutat de Barcelona les politiques

municipals de distribucio alimentaria.

El pla especial es concreta en ordenar i regular el

comers de 1'alirnentacio en 1'espai urbi de la ciutat.

Cal, d'entrada, sortir al pas de possibles valoracions

mahntencionades: el pla, la planificacio, la progra-

macio no s'oposa ni al concepte de llibertat de rner-

cat ni al de Ilibertat i autonomia d'empresa.
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Cal sortir at pas, d'antuvi, de veus que abusant de

la rostra llei fonarnental, s'aixequin contra el pla

amb falsos arguments d'inconstitucionalitat.

Alla on la nostra Constitucio reconcix la Ilibertat

d'erripresa (art. 38) es garanteix la iritervencio dels

poders publics per protegir el seu exercici i la de-

fensa de la productivitat, fins i tot mitjancfant ]a pla-

nificacio . La mateixa Constitucici obliga els poders

publics a la defensa dell drets dels consurrri.dors (art..

51) i a ajudar a la modernitzacio 1 desenvolupa-

merrt. de tots els sectors economics (art. 130).

Es doncs en aquest mare constitutional on ca] veure

el pla especial corn l' instrument . per oferir ones pers-

pectives mes segures a I'activitat. pnvada, en un in-

tent de garantir mes gran productivitat, un servei

mks adequat al consumidor i el coneixement dels

objectius i les actuations del sector public en el mare

de la distnbucio alimentaria_

El pla especial ha d'ajudar a impedir la concurren-

cia deslleial corn a forma tie garantir la defensa de.

Ia competencia i de la Ilihertat de corner(;. Fer que

la competencia, en la rnesura clue no signifiqui uni-

cament i exclusiva la destruccio del teixit. social tra-

dicioral, sigui I'estiniul per a la transformaciu i la

reestrueturacio do les estructures comercials.

El pla especial corn a resum (I instruments legals

hen diferents (Llei de regirn del stl i ordenacio ur-

bana, Ordenances municipals, Reglarnentacio

tecnico-sanitaria, etc...) ha d'esser Iexernple de vo-

luntat municipal en una Jinja d'actuacio de rnillo-

ra constant del comer4. i la distrihucio corn a ser-

vei als corisumidors 1 corn equipament social i

col.lectiu.

Un ultirn element en defensa de la planificacio de

les activitats comercials per ajudar a sortir de la

crisi: S'ha dit I escrit que qualsevol regulacio i or-

denacio (i el pla especial ho es) en epoca de crisi

es entrebaric a la creacio de Ilocs de treball, a la

represa de 1'activitat econornica, pert de fet, l'ul-

traliberalitzacio de les activitats econorniques to corn

a consegtiencia,, no un augment de 1'aclivitat sins

l'apariciu de formes, de canals parallels i bosses

cl'econornia subrnergida.

La regulacici i ordenacio de les activitats comer-

cials ha de suposar; al contrari, una exigencia flies

gran de professionalilfacio, aixi corn unes millors

conditions en l'exercici de les actlvitats comercials.
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,

FORMES D'INTERVENCIO MU-

NICIPAL

Corn horn assenyalat al capitol anterior, les formes

d''irrtervencio municipal en la regulacio i ordena-

cio rle les activitats cornercials han estat tradicio-

nalincnt Its ordenances municipals i les actuacions

en inercats (rnajoristes i zonals). A aquestcs actua-

cions An afi'geix ara el Pla especial de I'equipa-

merrt comercial alirnentari.

L'ORDENANCA MUNICIPAL Uordenansa municipal

corn instrument regulador i reglarnentari dels ser-

veis <en l'esl'era de Ies seves competencies- ha es-

tat el rnecanisme ordenador mes usual dels ajun-

tarnents. La nova Llei de regim local confirrna, i

lies i tot arnplia, aquest caractcr do l'ordenanca.

De forina paral•lela al Pla especial de 1'equipament

cornercial alirnentari, cal procedir a Una refosa

d'aquells aspectes de Ies ordenances municipals ge-

nerals i de his ordenances especifiques (mercats, es-

iahlirncnts alimentaris, galeries i centres privats

d'alirnentacio) relatius a la regulacio de les ac.t.ivi-

t:rt5 comcrcials alimentarics.

La refosa d'ordenances en una ordenansa unica

haura de contcnir aquells aspectes mes reglamen-

taris del Pla especial, lirnitarit la norrnativa d'aqucst

a les questions de caire locacional, de dimensions

superlicials i d'usos perrnesos i exclosos.

EL PLA ESPECIAL DE L'EQUIPAMENT COMERCIAL

ALIMENTARI .la hewn defind, el Pla especial corn la

plasmatic espacial, en el territori de les politiques

cornercials alirnentaries de l'Ajuntarnent. de Barce-

lona. Reflectir territorialment les politiques comer-

cials vol dir:

Localitzar i ordenar les polaritats cornercials.

Dirnensionar I'equiparnent comercial al nivell

sufficient i que no produeixi una sattrracio del sector.

Regular els usos 1 formes comercials perme-

sos a calla zona de la ciutat.

El Pla especial de l'equipament comercial alimen-

tari to la forma del planejtunent . especial regulat en

la Llei de regirn del sol i ordenadoo urbana i el seu

Reglament de planejament.

En I"annex sobre els aspectes de legalitat del Pla

especial es raona a bastament l'eleccio d'aquesta

figura d"intervencio.

LES ACTUACIONS DIRECTES MUNICIPALS El Pla es-

pecial mante el caract.er de tot. planejament urba-

nistic d'intervencio regulant les activitats privades

i prograrnant les actuacions puhliques. Les actua-

cions publiques, de caracter directe son en gene-

ral de dos tipus:

La constrtrccio de noes rnercats zonals o be

la reforma o rehabilitacio d'algun dels existents.

Actuations en circulacio 1 infrastrlrctura ur-

banistica que hear anomenat polaritats comercials

(creacio d'eixos o illes de vianants al voltant de rner-

cats, etc...).

ELS PRINCIPIS DEL PLA ES-

PECIAL DE L'EQUIPAMENT COMER-

CIAL ALIMENTARI

Els principis que han d'inspirar la regulacio 1 or-

denacio de les activitats comercials que es preveuen

a Craves del Pla especial podrien resumir-se en dos:

^ Assegurar al consumidor els nivells optims de servei equipament co-
mercial alimentari.

- Dotar els comerciants d'un mart de referencia per a I'exercici de les
activitats suficients per a la prestacio del servei amb els nivells optims a que
es refereix el paragraf anterior.

Aquest doble principi inspirador planteja algurics

questions a desenvolupar:

A. Pel que fa als consumiclors les activitats co-

rnercials, i en particular el corners alirnentari, es

conceptua corn a servei, en el sentit d'activitat

econornica que ha de donar satisfaccio a tunes ne-

cessitate del consumidor: el proveunent d'afunents.
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Nivell de server adequat a les necessitate significa

que a cada Iona de la ciutat, els habitants dispo-

sin, en condicions bones d'accessibilitat, de super-

ficies comercials suficients i equilibrades entre els

diferents sectors. Aixo vol dir superficies comercials

d'acord amb la poblacio i la capacitat i necessitat.

de cornpra de la pohlacio i arnb adequada pro-

porcio de calla un clefs subsect.ori comercials ali-

mentaris (productes frescos -earn, peix, fruita,

hortalisses-; productes secs i alimentaci« en ge-

neral; etc.).

El corners alimentari te, a mss, i des d'una pers-

pective urbanistica, alguns aspectes que permeten

conceptuar-lo com equipament.

Per un costat el propi Reglarnent de planejarnent

de la Llei del sal, en el seu annex sobre reserves

de sol per a dotacions a plans partials (article 10),

en parlar de reserves per a serveis d'interes public

i social assenyala rrijduls minims en forma de su-

perficies per vivenda per equiparnent corrrr_rcial.

D'altra Banda el Pla general metropolita de Bar-

celona, en la definicio de i'us comercial, (art. 278),

l'us que correspon a locals oherts al public; desti-

nats al comers al Major o menor, el definerx corn

una activitat que es correspon arnb la yue es per-

met exercir dintre del equip€unents corrrunitaris, de-

finite en I'apartat e) de Fart. 212 «equiparnents de

proveiments i subministrament... mercats i altres

centres de pr{rveirnent, sempre de titularitat pulbli-

ca, encara de possible gestici privada i arses de ser-

vein). Err altres paraules cl convert alimentari excrcit

en rnercats i altres centres do proveirnent de titula-

ritat publica to caracter d'equiparnent.

Finalment, en aquests moments, el Parlament de

Catalunya esta discount la Llei d'equipamerrts co-

mercials que contindra uria definicici rues precisa

d'aquests.

F7 caracter d'equiparnent del corners alirnentari,

almenys en l'exercici de les activitate comercials en

centres publics de proveiment, fa que aquests dar



I'd sal (localitzacio. usos, incidencia sobre cis

preus. titularitat del sal, etc.).

Ledificacio (la intensitat d'us en els locals co-

mercials. cis rnercats municipals, els centres alirnen-

taris etc.).

L'entorn cornercial (accessihilitat als centres

comercials, mercats i centres privats: apologies edi-

ficataries que perrneten els usos comercials, etc.).
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rers pllllin ocnpar sots classi f icats pel Pla metro-Z'
corn equipaments comunitaris -clan 7-

HI Pla especial , en referir - se a I'equipament corner-

cial alimentari , ho la en el dohle sentit de pla dequi-

palnerlts ( d'acord arnb I'art. 214 de les normes del

PCM, cs a dir determinar detalladament el tipus

d'egllipanlent ales zones 7), 1 pla de proteccio dels

equipaments per regulacio dels usos en el sentit de

I'art. 7(i. 2 del Reglarnena de planejament de la Llei

del sol.

Aquest cloblc caractcr de servei i equipanlent dels

corner^os d'alimentacio 1 proveiment pennet el sett

tractarnent urbanistic . per quc fa a la seva localit-

zacio , ordenacio, paper err I'estnrcturacio de Ia c'

tat, etc.

B. En relacio als cornerciants es tracta de regular

el suport fisic clue serveix de base a les sever aeti-

vitats. SuporL fires per que fa referenda a:

\Ies tard, des de la perspectiva dell conlerciants,

aquesta regulacio i ordenacio haura de permetre:

L'obtencio de nivells de productivitat que fa-

cur rendibles les activitats de proveirrlent sobre bases

cornercials i no d'altres origens.

Adequar c is establirnents cornercials a les no-

ves necessitate i habits i per tant possibilitar super-

flcles d e venda Ines grads, In tegra cI6 1 assoclaclo

dels deferents operadors, incorporacio de noves tec-

niqucs de venda, etc.

Evitar quc cis noun establiment.s que s'ohrin

no t.inguin les condicions requerides per a la pres-

tacio d'un nivell adequat de servei en la distrihucici.

Possibilitar la transformacio clefs establirnents

a les noves condicions, evitant per tarp que es con-

solidi una doble xarxa de distribucio: una d'acord

amb Ice estipulacions del pla especial i una altra

forrnada pels establirnents per sota els minims de-

sitjahles.

Evitar el sobredimensionament dels usos co-

mercials de tar forma que es produeixi una satura-

cio del sector i un descens en la productivitat.

Compatibilitzar les noves formes cornercials

amb el comers traclicional i evitar l'impacte nega-

t.iu de les i.rnplantacions (l origen extracornercial.

Evitar l'especulaci.o amb els locals actuals que

es podria produir per la incitacio als traspassos de

llicencies de locals en ftrncionament per sota dels

requisits exigits.

ELS OBJECTIUS DEL PLA

ESPECIAL

En base als principis generals exposats en 1''apar-

tat anterior; i per tar de materialitzar-Ios en fifes con-

cretes. els objectius del pla especial es fonamenten
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en tin objcctiu prioritari:

Afavorir les diverses lurmes conterclak (,I) mm

xarxa de distrihuciu sulicienl per als Cons'ntidurs

i rendihle per als cornercials, en Inrrna articulada.

Aquest objectiu general. anih dosis irnporlauts

d`ahstraecio, cal concretar-lo en relaciri als segiierrts

aspectcs:

La xarxa de la distrihucio cornct'cial ali-

inertl aria.

Les formes i tecniques de distrihur iu.

El dimensionament de la xarxa i els esta-

hliments.

Els rnercats municilaals.

Les rarees do pularilat cumerc;iai

El cun^erS. tie pruxirnitat.

El comer4. a Its a'rees especials de la r.iutut.

Vigencra del pla i sitnaciorts transitrarte.7.

LA XARXA DE DISTRIBUCIO COMERCIAL ALI-

MENTARIA Enfront tie ]'actual dispersua clefs

punts rle vends, yuc es localitren arreu de la ciu-

tat de lurina desestructurada. seguint pautcs luna-

en la disponihilitat de locals mes yuc no

pas cn els reyuerirnents de la demanda expressa-

da per la polhlaciu. el Pla ha rl'aconseguir la inue-

graciri del conjunt de punts tie disirihuciri en una

xarxa rational i estrutturada.

Les r_ aracteristirlues d'ayuesta xarxa do distrihu-

ciu alirnentaria pollen resurnir-se en les segiierrts:

.leraryuia de la xarxa en funtiu de la capaci-

tat do despesa cn cada punt (pohlaciu se.rvida i fes-

pecialitzatiu i oler-ta agregada de I'equiparrnent co-

mercial.

,Jeraryuia de la xarxa en funciu del nivell fie

frerliientaei,i setunanal en faire de cornpra lulu-

liar, (de les cornpres d'alirnents frescos al paper se-

cundari del comers de pnaximitat).



EIs modals de la xarxa els constitueixen els

rnercats rrrunicipals on es concentra la major part

de dcspesa farniliar en alinrentacio fresca.

Articulaciri a la xarxa dells establiments espe-

cialisles I ti alirnentacio general, evitant cls prolrle-

rnes derivats del rrrinifundisrne,.

Per la seva incidericia negativa en les condicions

del consum, baiea productivitat, encari vent de pro-

ductes, et.c., el Pla ha de tendir a:

RESTRINGIR
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LES FORMES COMERCIALS I LES TECNIQUES

DE DISTRIBUCI6 El Pla especial en la seva nor-

rntrtiva. dclincix Ies formes o tipus d'establirnent

corncrcial i d'equiparnent de proveiment.

I,a definiciri de Ies formes cornercials fa atencilo als

segiienls criteris:

Localitzacii6, concentracio o no de punts de ven-

da; tecniques de venda; productes venuts, especia-

litzac.io dels estahlirnents i assortiment; superficie

dcls csiablinrcnis; nivcll de servei i politica de preus.

I';n funciu d'aquests criteris les forrries o opus (Fes-

lalrlirncnt. corncrcial que cI pla contempla son:

lstailrlirncnts i111livir1iials 1 anih tecniea de Ven-

da Iradiciorial.

I':spccialistrs

Polivafents tradicionals

Fslahlirnents en regirn tl autoscrvei.

Auloservcis ( fins a 119 rnz)

Superserveis (120-399 nr2)

Supcrincrcats (400-2.499 m2)

Agnrpacio de punts de venda en tin sol recinte.

Public: mercat municipal

Privats : centres i galeries privades d'alirnentacio.

Venda de productes aliment.a.ris en recintes co-

nlercials.

Crary ruagaizern

Magatzerr ► popular

Centre C;ornerc ial polivalent.

Polivalents tradicionals

Galeries i centres privats d'alimentacio

Hipermercats

En funci6 de les caracteristiques i cvoluci6 de la

demanda, els huits d'equipament i la base come.r-

cial real de l'operaci6, el Pla ha de:

REGULAR EL COMERC EN EL JOC
DEL MERCAT

Supermercats m2 de superficie.

Venda d' aliments en complexos comercials

DIMENSIONAT DE LA XARXA DE DISTRI-

B U C 16 El let do dimensionar la xarxa de distri-

bucio. suposa determiner les dimensions (les su-

perficies) de la xarxa i dels sous punts, d'acord amb

les necessitate de la distrihucio corncrcial.

El dimensionat de la xarxa de distrihucio ha de

tenir dues rcferencies:

Grandaria dels estahlirnents que former la xar-

xa, corn est.abliments (comercos individuals o punts

o flocs de venda agrtrpats) i corn equipaments co-

mercials agrupats en un sot recinte.

Pels diferents tipus de producte i en funciu de les

scves earacteristiques de servel al consumidor, pro-

ductivital , respecte al teixil cornercial tradicional,

etc., ci Pla ha de tendir a:

POTENCIAR

Mercats municipals

Comercos especialistes

Autoserveis i superserveis

La dimensi6 de cada estahlirnent. (segons les for-

mes de venda ) es la superficie minima i maxima

de sala de vendes per a cada nn d'ells i., en funciu

d'aixo , i en el cas dels polivalents , les especialitats

que e.s possible vendre.

Avancem aqui els trets mes sigrrificatius:



SUPERFICIES MINIMES
POLIVALENTS

Polivalent traditional
Polivalent autoservei
Superservei
Supermercat

60 m2
60 m2
120 m2
400 m2

SUPERFICIES MINIMES
ESPECIALISTES

Especialisies gral. 35 m2

aBodeguesn 40 m2

Fruits i verdura 40 m2

Pastisseria 40 m2

Ous 20 m2
Despulles 30 m2

Caramels 20 m2

Gelats 20 m2

Despatx de pa 25 m2

A mercats i parades de C.P.A. 10 m2

Dimensional de la xarxa : Arces de polaril.at i el sell

arnbit de set h, amh nrandaru (111'eir nt serous

es tracli de:

ZONES DE POLARITAT

Arees de polaritat actual i dimensi6 del focus comercial

(mercat...)

.^ Arees de futura polaritat.

La delinrit.acio to en compte:

a) In dernanda per a cada sector (despesa (7orner-

cialitzahle en els diferents tipus de producte);

b) els habits de consurn expressals:

c) les projections previsibles de pohlaciu i ptr Iatlr

de demanda en els horitzons del pla:

d) els rendimenis uptims ( facturaciu anualhuz a

calla sector, per establin-tent , etc.).

El dimensional de la xarxa te. en cornpte I oferta

actual que reuncix les conditions de superlicies n i-

nirnes i I'oferta que acttralrnent quedaria fora d'or-

denaciu pero que pot recorivertir-se en els terrni-

rris del prop[ pla en la seva norrnativa transitiiria

fixa.

ELS MERCATS MUNICIPALS Henn assenvalat el

feet que ja ara. I en on futur corn a voluntat de po-

litica mtunicipal, els mercats rnunicipals, els mer-

cats zornals de proveiment, constitueixen els noduls

o focus principals tie la xarxa de distribucio ali-

mentaria a la ciutat de Barcelona.

La politica traditional de 17Ajuntament de Barce-

lona ha estat la construccio de mercats a rnesura

que In ciutat creixia. Aquesta politica es paral•lela

a la seruida pels municipis annexionats a la cititat

lies als anus 20 d'aquest serle, de tal inariera que

Ia incorporaciu dell nuns municipis :'St. Andreu del

Palomar. St. Marti de Proven4.als, Ilorta, Cons de

Sarria. Cracia- Sants. St. Vicens de Sarria...) va

sirnilicar, tambe. la irncorlioracio dels respectius

mercats a la xarxa de Barcelona. Des de Ia cons-

trucciri de la Boqueria i Sta. C:aterina (1836 1 1848)

fins la dels mercats de Ia 'Ginitat (1976). 39 mer-

cats ban passat a formar part de la xarxa de pro-

vettnertts:

MERCATS MUNICIPALS 29
Fins a 1900 11

1900-1960 +11 22

1960.1970 +12 34

1970-1980 +5 39

Dels 15.674 establirnents d'alirnentacio censaLs (1)

a la ciutat de Barcelona , 6.656 estan als mercats

rnunicipals. I;a proporcio es encara rrres acusada

pel que fa als esiahliments de venda de producte

fresc:

LOCALITZACIO DELS
ESTABLIMENTS Total

Producte
fres c

Mercats 42% 67%

GPA 4% 5%

Comerc dispers 54% 28%

(1) Segons estudi del servei de Proveiments , 1983.1984.



1's evident c{ne, (Is eonsumidors harcelonins hall res - Si In resposta es unportant . es encara molt rases Clara

prrs1 positivament a aquesta politica rrrunicipal . pcl que 1'a als produc. tes frescos.

Malgrat I voluci^i dels hirbits de consum i l'apari-

eio de naves formes comercials , els barcelonins dis-

trihuei xen la seva despesa en alimentaci 6 en els se-

riicnts percentatres segons el tipus d ' establiment:

Mercat municipal 44,5%

Especiolista 35,6%

Autoservei 10,6%

Gran superficie 3,7%

Polivalent traditional 3,3%

Galeria o centre privat d'alimentacio 2,4°%

COMPRA ALS MERCATS MUNICIPALS

Peix 75%

Fruits i Hortalisses 74%

Corn 72%



El perque de la voluntat . i ohjectiu del pia cspe

vial; de fcr del mercat municipal cI centre de la

xarxa de distribucio de fresc. a rues de les dales

objectives yue acahen de recollir . es clar:

Iiagrupacio de punts. de venda privats en el re-

cinte unit del mercat public es el yue perrnet la

maxima eficiertcia en la distribm-WO: tn-ansparcncia

de Irreus . qualitats i varietal : agrupacao de I'olerta

pets consurnidor5: maxima prodiictivitat: alavoreix

la competencia i agrupa la demanda gels corner-

ciants: facilita la furmaciu de preus i faculta it rnit-

xim les obligacions inspectores del sector public:

i tot aixo perseguint objectius de proveintent d'ali-

rnents sobre bases cornercials egrrilibrades.

El mes de gener de 1983 en el document de l'Area

de Serveis Municipals de I'Ajuntarnent de 13artelo-

na ``Propostes per a un pin Ii prorralrla d `equipa

ment co rnercial alimentari de Barcelona " s-assen-

valaven els segiients objec.tius generals d`aquesi pia.

pet que la als niercats zonals:

Adequaci ( i de ]a granclaria dels estahlirnents

a la capacitat. de const.un de la zona d ' influerlcia.

Tendir a una concepcio del mercat zonal no

aillada., sung forrnant part dun centre cornercial (Ili(,

enforleixi in seva atraccto. donant oportunitat als

conrerciants de. in zona a rntegrar-s`ht.

Afavorir la concentraci ( i de I aparell corner-

cial en el sent it de prorioure parades de ventla ink

grans amb un nivell d'oferta suficient.

Afavorir la modernitzacio de I'aparell comer-

cial en el sentit de prolnoure parades de venda rues

grans arnb un nivell d'oferta suficient.

Afavorir la tnodernitzacin de I'aparell corner-

cial i promoure la forrnaciu -(.let coinereiartl.

Millorar la transpari^ncia del rnerccat, augmen-

tanl ci nivell dFinformaciu a tots ens eslamerrts que

intervener en el proses.

Artpliar i raeicirraI'll zar l ' irrrlbit de In'oducies

leis Ilocs do vend(( al., ruercats zonals.

(;urnpletar I esienrlrc I'oferia (leis rnercats zo-

nals (1 11(1115 producies aliruentaris.

Fliumnar entrehancs per i.11 rl`afavorir t^actua-

cio per relnodelar fev(1luciu co-

rnercial.

1)e stilsidiaria e l pia especial contr. en la

seva I t1l llrogranlatita. propostes per a in rlillora

i adcquaciu del IN de teudir in I'auglneni de la gran-

d ar ia l e is establimerts per aeurnulae iu, en unitat s

de ventla. de lin^s o parades contigiies: la inillora

en I'eyuilihri i la harreja cornercial irtersectorial;

in rehai ilitacici lisica d algims rre reat s i la rlota cio

de serve ls curllpleiiiriitaris (equip de Fred, nragat-

zenrs., aparcarlcni .

LES AREES DE POLARITAT COMERCIAL I'.Is

ntercats tnunieipals torn a nrr(lul5 de la xarxa dc

distributiri esdevener ens focus (f lines arees 0 pe-

rirnetres de corcentrneici cornercial_ arees o peri-

Ietres flue anonlenern arees de polaritat.

En arluestes arees de polaritnt. a partir de I'atrac-

yue representa el focus cornercial del mercat.

s'Iri concentren tin bon nombre d'establirnents
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:iillat5, fora del recinte del rnercat , peru en la seva

itat lisica.

I)intre d ' arluestes arees de polaritat es pot parlar

del fa quc els consurnidors hi realitzen un acte unit

de compra . I's a dir en el desplacarnent arrib or-

gen ilo desti al dornicili , el comprador es desplarca

a] rnercat i a rnes de la cornpra que fa en el recin-

te, adquireix altres productes en els comercos con-

centrats a I'arca de polaritat.

cls casos d'acccs a] rnercat amb mitja meca-

nic, individual o col•lectiu, els despla4arnents din-

tre del perirnet .re de polaritat es realitzen a peu.

Els establiments que juntament amb el mercat for-

men ('area de polaritat complementen l'oferta del

rnercat municipal, rues clue no pas la subst.it.uei-

xcn. Aixu vol dir quc els comer4os concentrats en

les trees de polaritat han de tendir cap a:

Formes d'autoservei per a la venda d'alimen-

tacio en general (productes secs) en superficies fins

a 400 rn2.

Ispecialistes eornplernentaris a 1'oferta del

rnercat.

F.n general les arees de polaritat estan focalitzades

per an rnercat rnunicipal. Nornes en els casos de.

centre :s privats d'alimentacio de grans dimensions,

o superrnercats de mes de 1.000 m2 es genera

aquesta activitat comercial complementari.a que

perrnet parlar WI-ea de polaritat.

La grandaria dels perimetres o radis d'accio dels

rnercats municipals per constituir les arees de po-

laritat estan condicionades pels factors seguents:

Irnportancia del rnercat municipal o element

comercial que consti.tueix el focus de 1'area de po-

Iaritat, teuii pel que fa referencia a la grandma corn

a les qualitats en oferta.

La trarna urbana de I'entorn i la situacio del

locus dintre del perirnetre. Una trama continuada

I'acilita molt rut's la constitucio de polaritats que

no pas els edificis aillats.

La densitat de pohlaci(; de 1'area o zona en

que s'ubica la polaritat comercial.

L'accessibilitat al focus comercial en transport

public, en transport individual I possibihtats d'apar-

cament en I'entorn. Facilitats per a vianants.

Ell pla especial to corn a objectiu:

Dotar al conjunt dels bar's i zones de Barcelona

d'iirees de polaritat (es a dir de inercats 1 zones de

concentracio comercial) facilment accessibles i a una

distancia dets donucilis apta per accedir-hi a peu.

Aixi doncs a les arees de polaritat existents i que

el pla recull, defineix i delirnita, cal afegir-hi les no-

ves trees de polaritat. Per aquestes 61times el pla

especial fa les segiients propostes:

NOVES AREES DE POLARITAT

Tipus de focus permes (mercat zonal, centre privat
d'alimentacio,..)
Dimensional del focus i del comerc concentrat fora
del recinte pert en I'area de polaritat.
Zona de referenda dintre de la qual pot ubicar-se
una nova polaritat.

Les politiques previstes per a les arees de polaritat

cornercial, existents o de nova creacio son:

Potenciar el focus comercial, en principi el

mercat municipal, permetent-se que subsidiaria-

ment sigui un centre privat, supermercat a similar.

Impedir (protegint per taut I'equipament)

I'aparicio de formes comercials tendents a subs-
tituir les finalitats del mercat en la xarxa de dis-
tribucio.

Concentrar i potenciar els comercos corn-
plementaris, especialment pel que fa a I'alimen-
tacio en sec.

Doter I'entorn d'una adequada infrastruc-
ture urbanistica i de dotacions a fi de facilitar
I'acte de compra, fonamentalment accentuant el
seu caracter per a vianants.

EL COMERC DE PROXIMITAT Junt als mercats

municipals, els centres privats i les concentrations

d'establiments individuals als voltants dels focus que

els mercats representen, troben al conjunt del tei-

xi.t urba de la ciutat tin comers dispers, general-

rnent rrrinuscul, que respon a la funcio del que els

anglosaxons anomenen corner4 o hotiga de canto-

nada i a Catalunya es comenca a coneixer corn co-

rner^, de proximitat.

La funciio economica d'aquest comers de proxi-



rnitat. es completar els proveimenis que", en wi hom-

bre reduit de vegades a la setmana, es realitzen en

polaritats o centres comercials.

Aquest corner: es cl que to uns rendirnents mes bai-

xos amb was facturaciri anual molt recluida. Es,

per tant, el que es veura sotrnes a mes tensions i

abocat. a la desaparici.d si no actua amb decisio

per a la seva reestructuracio.

En aquesta perspectiva el Pla especial actua a tra-

ves de:

Evitar el minifundisme a traves de les super-

ficies ininimes dels establiments.

Pot.enciar la transforrnacid dels actuals esta-

bliments per augment de superficies.

Les possihilitats d'intervencio sobre el comer, dis-

pers i de proximitat difereixen en funcid de ]a tra-

ma urbana en que aquest comer4 s'uhica. Aixi

rnentre en trarnes do I"Eixarnple i Barri Antic els

perils de sobredimensionament de I'ofi rta son graris

donat l'exces de locals cornercials, en poligons de

blocs aillats o zones cle, ciutat jarc,li; poden produir-SC

deficits de comerrcos de proximitat per Ia manta

de locals adequats_

Finalrrlent cal tenir en compte que en algunes arees

de la ciutat (fonamentalrnent al centre historic de

I'Eixample i la Ciutat Vella) el comers dispers jugs

un doble paper de comers de proximitat pels ha-

bitants de la zona i de botiga superespecialitzada

al servei del conjunt de Barcelona

LES AREES ESPECIALS Al terrrre municipal de

Barcelona hi ha algunes arees o zones que reunei-

xen caractcrlstlques especlals pel LIpUs d'activitats

que s"hi desenvolupa i que, per fait., originen una

demanda cornercial molt. especifica. Es tracta de

zones no residencials (industrials); de zones verdes

i de dotacions en les quals el PGM prohiheix ex-

plicitament I'us comercial (pares, etc.): i de zones

de dotacions o infrastructures (el port. Its estacions

de FFCC) on es genera una demanda atipica i que

per twit cl Pla especial haura. de regular de forma

especifica.

i definicio, to vigencia indefinida segons la Llei del

regim del sol, si be es prevcu en ]a pri)pia Llei la

possihilit<-t de desenvoluparnen t, mo difi caci d o

revl s ro.

El Pla especial d'equipament cornercial alimenta-

n de Ia ciutat de Barcelona, es un planejarnent di-

namic (corn ho cs I''activitat que regula) 1 per (ant

sotrnes a desenvolupament, modifrcaci.o i revisici

corn wisenyalavem.

Desenvoluparnent en la rnesura que es coricrctin

noves polaritats i per taut calgui 1'exacta delimita-

cici de les noves arees de polaritat gerierades per

nous focus cornercials corn ara mercats o altres equi-

paments.

Modificacio i revisid en la rnesura que hi hagi can-

vis importants en la situacici_ La rnodificacid pun-

twil o la revisiri general del Pla obeiran a:

Augments de pohlacio per sobre dell previs-

Los i per tart augment de la demanda_

Canvis en les pautes de cornportament do

consurn.

.^ Aparicid de noun lisnurnens cornercials que su-

posin canvis en la xarxa definida del pla_

De tota rnanera es convenient Una re.visio de 1'acorn-

plirnent dr,Is ohjectius del pla en terminis de 4 1

8 ant's en el mare general del seguiment del des-

senvoluparnent de les previsions del PGM.

Finalrnent, -last but not least,,, no ha d"escapar a

la consideraci.o del pla el fet que bona part dels

actuals establiments cornercials no cornpleixen les

determinations del Pla especial ( fonarnentalment

pel que I'a a superficies minirnes ). El pIa dona un

termini for4osarncnt Ilarg i raonable per a in pro-

gressiva adaptacici dell establiments a les sever re-

gulacions i evita, per Cant, In seva corrsideracio corn

a usos fora d'ordcnacici (art. 60 de la Llei del Sol).

L;adaptaciO lka per ampliacioi, trasllat o altres for-

mes que puguin determinar-se hauria d'acornplir-

se en un termini de vlnt- i-tine anys.
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LA VIGENCIA DEL PLA I LES SI7UACIONS

TRANSITORIES El plane,arnent urbanistie,, I

aquest. Pla especial ho es en la seva propia lugica



L'EXPRESSIO TERRITORIAL DEL

PECAB

I'm apartats anteriors d'aquesta mateixa rnernoria

s'ha as.senvalat. cl caracter jerarquic de la xarxa de

distribucio alirnentitria a la ciutat de Barcelona. En

el paragraf e; do I'apartat 2.3, de manera particu-

Iat:, es dc;staca cl paper dels mercats municipals corn

a rrorluls o centres coniercials i corn, al seu voltant,

es configuren arees de polaritat. Per aquestes arees

de polaritat, en les quals es concentra part impor-

tant (lei volurn de distribucio alirnentaria, el Pla

especial fixer els opus d'estahliments que hi pollen

funcionar i les activitats que s'hi deserrvolupen.

Al vr,llant dels 40 mercats municipals (39 en fun-

(ionament rues el de Canyelles de prtxima ober-

lura) el Pla especial delimita cis perimetres d'in-

11ui,ncia de polaritat cornercial en funcionament.

Ara be, a la ciutat, corn ja s'ha vist. hi ha arees

deficitaries en el opus de distribucio que ofere.ixen

els itiercals nnuiicifrals (agrupacio de punts de ven-

ds. possibilital de comparar ofertes, productes fres-

cos, varietal i garnrnes arnplies, etc.). Per dollar ser-

ves a aquestcs arees caldra dotar-les de noves

polarita(s comercials (mercats rnuriicipals, centres

privals d'alimentacio, grans supermercats o com-

plexos corrrercials arnb alirrrenlacio). El pla espe-

cial delimita cis perimetres en els quals poden

ubicar-se noves polaritats comercials I estableix els

rnecanismes per fer-]cs possibies.

En la seva mateixa idenlitat els perimetres d'influen-

cia de les polaritats en funcionament i cis perime-

tres per a la ubicacio de roves polaritats comer-

cials, tenon una expresses territorial, son arees

concretes tie la ciutat.. El Pla especial estableix,

doncs, 40 polaritats en fiuncionament (amb cis seus

perunetres ('influencia) 1 15 perirnet.res per a nova

polaritat.

ELS PERIMETRES DE POLARITAT EN FUNCIO-

NAMENT Al voltant dels 40 mercats municipals

es delimiter els respectius perimetres d'influencia.

Dc f'et en sis casos (mercats de Lesseps, el Port, Sud

Oest del Bests. la Mall (FHehron, Nuria, ciutat Me-

ridiana i cl nou mercat de Canyelles) el Pla no es-

tableix un perimetre d'influencia en sentit estricte

sins que refereix les detenrrinacions a rota area geo-

ntetricament definida. La trama urbana que en-

volta aquests sir mercats o les sever mate.ixes ca-

racteristiques fan dificil que el mercat generi al seu

voltant la concentracit d'establirrrents corriercials

que caractcritza l'exi.stencia d'una polaritat rues en-

Ila (lei nucli o centre estricte.

En els planols d`ordenacis, hi ha la delimitacis fi-

sica dels perimetres i en els planols inforinat.ius a

escala 112.000 pollen observar-se els diferents cri-

tens que, en cada cas concret. s'han tingut en comp-

te per aquesta delimitacio. Entre els criteris tinguts

en compte pollen citar-se: els establirnents corner-

cials alimentaris i no alimentaris existents. dis-

tingint-ne especialitat 1 forma cornercial; l'accessi-

bilit.at a ]a zona; les possibilitats de reserva d'espai

per a la circulacis de vianants; solars 1 edificis que

permetrien supcrficies comercials superiors als

400 rn2.

L'aplicacis d'aquests criteris dona resultats diferents

segons el tipus de tranra Urbana en el qual el mer-

cat ester localitzat. Sense anim (flex haustivitat. val

la perm fer-hi (es considerations segi.icnts:

Els mercats que corresponcn a antics muni-

cipis agregats a Barcelona o a barris consolidats

des de fa ant's I arnb t.ipologies edificattrics que

es corresponen a barri antic, eis perimetres tie po-

laritat ester centrals respecte al barn i el mercat ocu-

pa una posicio central (Sants, Ilostafrancs, St. An-

dreu, Ia Sagrera, La. Uric -al Poblenou-, el Clot,

ci Carmel, la Llibertat.

En contra del que podria suposar-se, els pe-

rimetres d'influcncia dels mercats situats a I'Eixam-

ple no son concentrics al mercat. La situacio rela-

tiva del mercat, en relacio, front a carrer, 1'existencia

de buits urbans o equiparnents, o ]a proximitat de

carrers d'alta circulacio., configuren arees de pola-

ritat que s'estenen molt mes clararnent a partir de

certs eixos (carrer Mallorca 1 Villaroel al mercat

del Ninot; Girona 1 Valencia al de la Concepcro;

Padilla al de la Sagrada Familia); o en sentit con-

trail la bar-rera que suposa el carrer Urgell i sobre-

tot les Rondes del Mercat de Sant Anton].

El fet de I'existencia d'equipament, parts ur-

bans o trames i tipologies d'edificacio inadequa-

des al comer4 tradicional, fa que molts mercats si-

guin excentrics en relacio al seu perimetre

d'influencia o fins i tot en quedin fora. Son els ca-

sos de mercats de barns o zones periferiques corn

els de St. Marti. la Verneda, El Ron Pastor. Vallvi-

drera, Montserrat, les Corts, Felip II.



La situacio d'alguns mercats en relacio a ca-

rrers de circulacio traditional ha generat arees de

polaritat que s'estenen at Ilarg d'aquests eixos (La

Proveidora a Gracia, Sarria. I' Estrella, l lorta, Gui-

neueta. St. Gervasi).

Els mercats situats a la Ciutat Vella (Boque-

ria, Sta. Caterina, Carrne, Barceloneta) generen uns

perimetres d'influcncia. i aixi els recull el Pla Es-

pecial, tant en relacio a la propia trama com a tra-

ditions de compra dell residents en aquests barns.

Cal dir que, en alguns cas, l'cxistencia d'un pla es-

pecial de reforma interior preveu el trasilat d'algun

d'aquest. mercats. EL PECAB delimita els perirne-

tres d'influencia en funcio de la localitzacio actual

dels mercats si he esta prevista la ntodificaeio de

les determinations dels PECAB en el moment en

que es produeixi el trasliat per I'execucio del PERI

respectiu.

Els mercats situats als eixarnples menors (Gal-

vany, Tres Torres, Guinardo) determiner arees o pe-

rimetres d'influencia d'acord amb els potentials de

la trama respectiva. Molt limitada en el cas de Tres

Torres. en projeccio cap a eixos irnportants -i que

actuen de barrera a.] rnateix temps- coin son Mun-

taner i Passeig Maragall en el altres dos cases.

Cal remarcar, Gnalment, que en els planols d''or-

denacio i en ('article 13 de la normativa apareix

una definicio clara dels limits concrets dels perl-

rnetres d'influencia de les polaritats en funcio-

nament.

ELS PERiMETRES PER A LA UBICACIO DE NO-

VES POLARITATS Els nivells de servei dels mer-

cats municipals, els habits do consurn de la pobla-

cio, el nombre d'hahitants. les previsions del

planejament. urhanistic,, etc. assenyalen algunes

arees de la ciutat que son. o seran a partir del seu

poblament, deficitanes en equiparnent cornercial

alirnentari. Dintre d'aquestes arees (i en una posi-

cio mes o menys central) es delimiten els perime-

tres dintre dell quals es poden localitzar naves cen-

tralitats cornercials. El nombre de perimetres per

a la ubicacio de noves polanitats es quinze. La de-

lirnitacio exacta es troba en els planols 115.000 d'or-

denacio i son cis segiients:

NP-1 (Nova Plaritat-1) Vivendes del Polvo-

ri. Area situada at pen de la muntanva de Mont-

ju'ic,, entre la Gran Via de les Cons Catalanes i el

carrer Alts Ferris.

NP-2 Carretera de Sarria . La Carretera de

Sarria es el centre d'aquest Perimetre situat entre

el I Cintur6 i la Diagonal, als voltants del Camp

de Futbol de i itsparivol.

NP-3 Sant Ramon . En els limits de Barcelo-

na tocant a I'Hospitalet aquest perirnetre arnb dues

suharees Glares ( a sobre i sota de la Travessera de

les Corts) cal posar- lo en presericia dels efectes (lei

mercat de Collhlanc i una possible reutilitzacio del

mercat central de I'Hospitalet.

NP-4 Josep Tarradellas-Numanciti. Perime-

tre delimitat pets dos cixos esmentats (a tees de la

Diagonal, I'Avinguda de Sarria i I'Estacio de Sants).

Dintre d'aquest Perimetre hi ha tin centre privat

d'aliment.acio de certa rriagnitud que, en cas que

els seus titulars s'acollissin it que es disposa en la

disposicio transitoria sisena. esdevindria niodul de

polarttat., determinant Lin pe.rirnetre de polaritat en

funcionament.

NP-5 Pedralbes Sud i NP-6 Pedralbes

Nord. Son dos perimetres junts, entre la Diagonal,

Rvirtguda de Pedrrlhes, el barn antic de Sarria

i el I Cinturo. Uextensio d'aquesta area aconselia

la seva suhdivisio en dos a Ii i efecte que les novel

centralitats donin tin servei mes repartit entre el seu

conjunt.

NP-7Avinguda Hospital Militar . Perirnet.re

situat per sobre de la pla4a Lesseps arrih dos grans

eixos estructuradors (Republica Argentina i Avin-

guda ('Hospital Militar).

NP-8 Vila Olimpica. Perimetre per a la ubi-

cacio d'una nova centralitat que es correspon amh

I'area de suspensio de llicencies de la Vila Olimpi-

ca (lirnitada per la Meridiana, el Parc de la Ciuta-

della, I'Avinguda Icana i la zona industrial del Po-

hlenou).

NP-9 Horta Nord . Correspon a la zona mes

alta d'Horta, per rota Via Favencia i II Cinturo,

lluny ja de ]a zona de servei del inercat traditional

del barn.

NP-10 Font d'en Fargties . Per sota el Tit-6

de. la Rovira. entre els carrers de les Ciencies i Amli-

car i fins at passeig Nlaragall. Zona intermedia en-

tre el Carmel i el Guinardci.

NP-11 Trinitat Vella. Perimetre que es cor-

respon practicanient amb el barn del mateix nom,

barn aillat de les zones de servei (Faltres polaritats

per I'autopista i la zona de serveis de les cornpa-

nvies electriqucs.

NP-12 Fabra i Prig,. Area centrada pel pas-

seig de Fabra i Puig i I'avinguda dcls Paisos Cata-

lans. Dintre d'aquest perirnetre hi ha tin centre d'ali-

mentacio en el qual es possible aplicar el que es

disposa en la normativa sobre conversio a centres

de nova polaritat (vegeu disposicio transitiiria

sisena).

NP-13 Poblenou Nord. Enire Pere IV i la

Gran Via de les (:arts Catalanes , it voltant de les

opcracions de remodclacio previstr's pe,l passeig dd

' li-ioiuf I e1 carrer Bilbao.

NP-14 H Camp de I'Arpa. Pritcticarnent

amb abast sobre el barn del rnateix noire.

NP-17 Estacici de Vilanova. En linies gene-

rals ocuparia el triangle definit pel passeig de St..

.loan. la Gran Via de les Con Catalanes i la Me-

ridiana.

La delimitacio coneseta dels perirnetres d'in/luen-

cia de les polaritats cornercials en funcionament i

dels perirnetres per a hi ubiraciri de. naves polari-

tats es troba at planol d'ordenacio escala 1/5.000.

El sintesi escala 1/10.000 ofercix una visio

(lei conjunt de la ciutat i la Iocalitzacio relativa dels

perimetres sense caractec norrnatiu. A continua-

cio es reprodueix aquest planol sintesi.
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ANNEX

LA NATURALESA DEL PLA ES-

PECIAL . LA FUNCIO PUBLICA

URBANISTICA

.a prapia definiciri dcl Pla especial com de I'equi-

parnent cornercial alirnentari a la ciutat de Barce-

lona of ereix pocs dubtes sobre la naturalesa del ma-

u;ix: es tracta, en efecte, de procedir a 1'exercici de

la potestat de planejament a fi de procedir a la re-

gulacio urbanistica de 1'6s cornercial alimentari,

ententent-lo corn equipament de servei public, en

el termite municipal de Barcelona.

Malgrat tot aixo, no s'ha d'entendre corn la pre-

tcnsi6 d 'establir un nou tipus de determinations no

ut.ilituades fins ara en el planejarnent urbanistic. Ben

al contrari, ens trobem davant una proposal de re-

gulacio especifica i sectorialitzada que sempre ha

eslat. vinculada a l'exercici de la potestat del pla-

nejarnent . per part de Ies administrations urbanis-

Iirlue,s , des del moment de la institucionalitzacio

de I'urbanisrne corn funciu publica , estahlerta pel

nosl.re ordenament de forma indiscutible a partir

de In proinulgaciu de, in I, lei sobre regirn de sol i

ordenacio urbana del 12 de maig de 1956.

Arno aixo fern referenda , per suposat., a un aspec-

te tan esencial en les determinations del planeja-

rrient . urhanistic corn ho es el de la regulacio dels

usos urbanistics de les edificacions . Aixi es despren

de 11arlidle 12-2 del vigent. text refos de la Llci del

sal, que estableix entre les determinations precep-

tives dels plans generals d'ordenacio en el sol urba,

In reglamentacio detallada de His detalla.t, volum

i condicions higieniques - sanitaries dels terrenys i

constructions , aixi corn de Ies caracteristigties es-

tet.iqucs de l'ordenacio , de l'ed1ficac16 i del seu

entorn.

Aixi mateix, ('article 61 del Reglament de plane-

jarnent , en regular el contingut de les ordenances

dels plans partials d'ordenacio, preveu que aquestes

«regIamne ntaran 1'6s dels terrenys i de 1'edificacio

ptthlica 1 privada havent de contemplar, entre al-

tres det.erminacions minirnes , unes normcs d'edi-

ficacio , que facia referencia a les condicions co-

munes a totes les zones pel que fa a 1'edificacio,

volurn i us, arnlr expre.ssia del permesos, prohibits

i obligats».

La transcendencia d'aquests usos urbanistics s'evi-

dencia d'altra Banda en 1'activitat de control so-

bre els rnateixos que s'atribueix a l'administracid

urbanistica de I'ambit local., en sotmetre a la pre-

via concessio de llicencies, entre altres actes, -la

primera utilitzacio o ocupacio dell edificis i installa-

tions en general,, aixi com tambe -la modificacio

de F s dels edificis i instal•lacions en general- (art. 1,

ap. 11 i 13 del Reglament de disciplina urbanistica).

Tot el dit fins ara no es sing un logic; desenvolupa-

rnent de la conceptualizacio general de les com-

petencies urbanistiques establertes en l'article 3 de

la Llei del sal, en irtcloure-hi 1'exercici de facultats

corn establir zones diferents d'ut.ilitzaci6 segons la

densitat de la poblaci6 quc hagi d'habitar-les, per-

centatge de terreny que pot ser ocupat per cons-

truccions, volum, forma, nombre de pisos, classe

i desti dels edificis, arnb subjeccio a ordenacions

generals uniforrnes per cada tipus en tota la zona»

(art. 3.1.e), «limita.r his del sol i les edificacions,,

(art. 3.2.j), aixi corn prohibir els usos que no s'ajus-

tin als plans i intervenir en la const.ruccio i usos de

les finques ('art. 3.4.e. i f.), tot aixo refennat pel ca-

racter d'enunciat que les mencionades competen-

cies atorga al mateix article 3r de la Llei del sol

en el seu apartat 5, en assenvalar que <la compe-

t.encia urbanistica compendra totes aquelles altres

que ban d esser-hi congnrents...

I;] control municipal sobre els actes d'utilitzacio de

les edificacions. especialment en materia d'ober-

tura d'estahlirrrents industrials i mercantils consti-

tueix d'altra Banda una competencia traditional

dels ajuntaments, directarnent vinculada a les se-

ves tradicionals funcions de policia i que cobra es-

pecial rcllevancia en les rnateries en que els muni-

cipis ostenten competencies propies, talc com

proveiments, mercats i activitats de venda en

general.

A la vegada, l'insuperable vincle entre el referit con-

trol d'usos i la seva regulacio urbanistica es con-

templa ja en el Reglament de serveis de les corpo-

racions locals del 17 de juny de 1955 (anterior. per

tans., a la primera Llei del sol), en contemplar con-

juntarnent. ]a llicencia d'obertura dels establiments

industrials i mercantils, en consegiiencia arnb el que

disposin els plans d'urbanisme degudanrent. apro-

vats (art. 22-2). El prop]. Reglament de serveis pre-

veu, tambe, el control sirnultarri de les condicions

d'edificacio i u's a traves dels seus articles 21-2-d)

(examen sobre si I'edifici pot destinar-se a un de-



terminat us, per estar en zona apropiada) i 22-3

(prohibicio de ]a concessio del perrnis d'ohres sen-

se 1'atorgament de la Ilicencia d'obertura si fos pro-

cedent).

Apareix per taut com indiscutihle la competencia

de la qua] disposa I'Ajuntament de Barcelona per

establir una regulacto urbanistica en zones de dins

del terme municipal, com expressio propia de la

funcio publica urbanistica que es manifesta a Cra-

ves de 1'exercici de la potestat del planejarnent mit-

jancant la formulacio del present pla especial.

^ TRANSCENDENCIA URBANIS-

TICA DE L ' US COMERCIAL ALIMEN-

TARI

\.o val practicarrrent la penes coil rentar aqui la in-

lubtahle transcendencia i impacte que te, en l'am-

hit urbanistic , Eris comercial alime. ntari, en les se-

ves diverses manifestations, corn pot ser I'ahserrcia

d'usos cornercials per la seva prohibicio urhanisti-

ca, concentracio destabliments alirrtenta .ris en les

zones de polaritat generades per mercats zonals o

centres cornercials, etc.

Si be , en la memoria justificativa del planejament

es conternplen en forma detallada els diferents as-

pectes en que es manifesta la incidencia urbanisti-

ca del fenornen que ens ocupa , podem facilment

esmentar en forma energica algun d'ells com son

la influencia en el desenvoluparrrent urba deriva-

da de I'existencia de grans concent rations co-

mercials:

La necessitat dun equilibri de dotacions i serveis

publics (coin ho es 1 ` 6s cornercial alimentari) i les

deferents arees territorials ; la mohilitat dels consu-

rnidors en funcio de les caracteristiques estructu-

rals i de dirnensionat de les diferents xarxes de dis-

trihucio comercial alirnentaria; la seva consequent

incidencia en elements corn la vialitat , la densitat

de transit, aparcarnent , la potenciacio dels usos re-

sidencials. I'aparicio d'altres activitats tertiaries no

vinculades directament a I'us comercial encara que

si derivades indirectament del rnateix; al cap i a

la fi, la indiscutible constatacio sobre la impossibi-

litat d'afrontar el tractarnent de la problernatica de

l'assentament territorial dels usos comercials des

d'una perspectiva estrictament economica sense

perjudici , per descornptat, de I'imprescindible con-

sideracio conjunta de les dues disciplines , la urha-

nisuca i I'econornia, exigible metodologicament en

totes proposta de planejarrient. Aixi ho estal -ileix ex-

pressainent la vigent legislacio urbalustica , en con-

templar detalladarnent les prescriprions propies de

les deferents tipologies dels plans d'urbanisme. Aix()

te, en el nostre cas, especial rellevancia en contem-

plar des del Pla Especial, la conflictivitat i els des-

equilibris existents en el sector, constatables en as-

pectes com el minifundisme de I'oferta comercial,

1'absencia de base cornercial en certes arees i la

repercussio negativa que aixo comporta tint all co-

merciant com al consumidor.
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L'tis comercial alimentari to per tant un impacte

transcendental en el proces de desenvolupament. i

evoluclo interior dels nuclis urbans (especialment

en les ciutats d'una certa dimensio), encara que

tradicionalment hagi constituit tin aspecte tractat

de forma superficial o tenint en compte iuricament

els elements singulars de major impacte per part

de la praxi urbanistica habitual en el nostre pals.

Es evident, en consequencia, la transcendencia i

oporttuiitat d'afrontar 1'organitzacio especial de 1'es-

t.ructura corriercial alimenta.ria des de la perspec-

tiva del planejament urbanistic a fi de regular la

seva capacitat d'estructuracio, jerarquitzacio i po-

laritzacio en les arees d'interes public en relacio a

les zones residencials. Cal contemplar la seva inci-

dencia important en el t.eixit urba aixi corn la fiso-

nomia 1 vitalitat (Fun determinat ambit territorial.

ACTIVITAT COMERCIAL I IM-

PLANTACIO COMERCIAL . COMPE-

TENCIES MUNICIPALS

\1f. - ;1 la uaturalesa urF,auistica del pla especial. eN

sous objectius, de conformitat amb la necessitat de

iractament, de les questions ja esrnentades, tendei-

\en essencialment a regular els aspectes relatius a

la. distribucio en el territori de la irnplantacio dels

usos comercials alimentaris.

Malgrat aixo, sembla evident que els efectes de la

regulacio d'aquesta implantacio s'estendran tam-

he cap a alguns aspectes propis de I''activitat co-

mercial alirnentaria strictu sensu , directament vin-

culats no obstant a la seva regulacio urbanistica,

corn pot ser la diferenciacio entre establiments agru-

pats i independents o la distribucio d'aquests, en-

tre establirnents especialistes i polivalents , concep-

tes tots ells d'indubtable transcendencia per

contemplar el seu proces d'implarrtacio territorial.

I)e la rnateixa manera que ha. quedat degudarnent

acreditada la competencia municipal per regular

l'us cornercial alimentari des d ' ima perspectiva ur-

banistica , no hi ha dubte sobre la potestat d'inter-

vencio municipal en el camp de I'activitat . conrer-

cial alimentaria. En aquest sentit, fart. 101, 2-d

de la Llei del regim local (Text articulat i refs al

24 de jury de 1955) definia entre les finalitats pro-

pies de l'activitat municipal , a les quals s ' atribuien

competencies a les Corporations locals, la de pro-

veiments; escorxadors; mercats; forns, despatxos de

pa, policia de proveiments... competencies que

han rebut posteriorment diferents desenvoluparnents

reglarnentaris , corn el produrt en matera de pro-

veiments per part del Reglament de serveis de les

corporations locals en cis sous articles 1-2° i 18

a 20. La Llei 7/1985, reguladora de les bases del

regim local han confinnat aquesta competencia en

fart. 25.

L'exercici de la referida competencia s'ha traduit,

en el cas de lAjuntament de Barcelona, en tin abun-

dant proces de produccio d'ordenances municipals,

que confor-rnen un comple.t mosaic reglamentari de

1'activitat comercial alimentaria a Ia nostra ciutat,

en el qual en tot cas caldra introduir algunes mo-

dificacions vinculades a I'optica urbanistica amb

que es conternpla des del Pla especial el fenomen

cornercial alimentari.



Un hreu recorrcgut pee contingut de les dilerent_s

ordenances per 1ljuntarnent de Bar-

celona ens permetra constcit:ir f arnlitt-ublectnr en

yue s•ha manifest.at fins avui I exercici de les corn-

peti^ncics municipals sohre la materia, aixi trim la

sever direct:e interrelacir^ arnb lee detenninacions yue

s'estableixen en rl Pea especial.

Podcm mencirrnar; en err{nest sf^ntit., 1'Urdenan4;a

de oaleries i centres private d'alirnentacici (vigent

des del 4 de mar4 del 1984). En la sever exposicir^

de modus es destaca la necessitat de regular per

part de 1'adrninistraciri municipal I'existencia

d`ayuestd f^inna de cumer4 rtrin^irista i la sf^va com-

patihilitat amh altrrs fiirmes cornercials, rnalgrat

cuntrastar els efectes negatius de la prolili^raciri

d'ayuest.es galeries i centres en pruvuc;ar «un rrra-

jor minifundisrne i atonritzacio en I•ofena corne-

cial de prriductes Fs conrenta aiu ma-

teix. en la liropia exposicio de modus, el cariicter

immobiliari-especulatiu yue en molts casos tenon

ayuestes lortnes coniercials , aixi conr la maraca en

alters. de «base comercial real., t:urt. per I'urexistencia

d'estudis previs com per I execs d'ol'erta en 1'area

de la seva localitzacio».

Aix^^ es tradueix, a nivell nurnratiu , r•n dilcrents pre:

copses de I'ordenan^,a, com Particle ii' (exigencia

de la instal•laciri does centres pri^ats en editicis de-

dicatn5 exclusi^ •arr^tent a I-us comercial) o a la previ-

siri de necessaria instal•laciu en la planter haixa de

les edificacions (art. 6) u finalnrent en I^exigencia

d'un mu^irn d-rm o dos Rocs de vender dedicats a

un opus especiGcatrrent tixat d'activitat comercial

(art . 34.1 j .

U°altra Banda, I'UrdenanSa sohre aliments i esta-

hlintents alirncntaris !2O-6-83) regula_ cn el sou ar-

ticle 48, les superficics nrinitnes d`espais dedicats

a la vender al public srgons es tr•ac•ti d'cstahlirnents

liulivulents, supcrscrveis a supernrercats, auth la do-

hle incidencia yue aixn to des de la pcrspcctiva

iruurohiliieria-w•lianistica i d'incidcncia cn factivit:et

tuna+rcial.

A la vcgada., 1'Ordeuanrsa de policia de provciments

sohre (leyues; del lfi do juliol do 1963 preveu

1.eXempC10 fee dress tiscals corn incentiu al trrsllat.

de lleyues des de zones superdutades cap a sous

nuclis en cls yuals rnanyuin cls

necess:^iris. segons criteri discrrcional de I'autr,rit:rt

municipal (an. 5-(i), aixi corm I'atrihuci^i del gre-

rni de (leyuers de I ohligacir; d'instal•lar despatxos

rlc pa en un termini de 1:"i dies a Barris extrerns

n cenU•es urbane do nova r..reaciri.
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Cal fer especial esrnent a aquest 61tims preceptes

pcl que fa a la seva vinculacio (corn la ja cornenta-

da deterrninaciu del Reglarnent de serveis de les

corporations locals) a I'exigencia de llicencics

d'ohcrtura pels establiments industrials i mercan-

til. La concessis d'aquestes llicencics constitueix

per writ una clara competencia municipal 1'exer-

cici de la qual es veura indubtahlement reforr at mit-

jan;:ant la f*()rrnulaciu del present Pla especial. I aixo

no tan seals pels elements de coherencia que es pre-

tence introduir en el sector comercial alirnentari,

sins tamhe per I'irnportant paper que cl pla ha de

Ienir cn la definicio dels elements reglats que en

qualsevol cas han de regir en la concessis de les

llicencics municipals. El Pla defineix els criteris

d'irriplarttacis territorial dcls locals, la previsis o pro-

hibici6 de la instal•lacis de deterrninades catego-

ries en les zones de polaritat i altres que es definei-

xen, arnb tot alto que aixo suposa de refor4ament

de la seguretat juridica de la qual ha de disposar

tot particular en el moment de sol•licitar una auto-

ritzacis municipal.

Efectuarem per ultim una referencia a la nova Llei

Reguladora. de les Bases del Regim Local.

El sou contingut confirma la competencia munici-

pal d'intervencio en l'activitat comercial alimen-

taria a traves de la formulates del present Pla es-

pecial. Aixi I'art. 4-1-c de la nova Llei reconeix a

les Corporations Locals la potestat de prograrna-

cis i planificacio els auibueix tambe competen

cies en materia d'ordenacis urbanistica (art. 25-2-d)

xi com en provciments, escorxadors, fires i mer-al

cats i defensa dels usuaris i consumidors (art.

25-2-g). D'altra banda, I'art. 84-1-b autoretza els

municipis a intervenir en l'activitat dell ciutadans

a Craves de -la necessaria 1licencia previa i altres

actes de control preventiu», intervencio que, en ma-

teria de provciments estar•a dotada d'una mes grim

coherencia i visis del conjunt de tots els seus as-

pectes relatius al tipus d'act.ivitat, la seva inciden-

cia territorial i el seu caracter de dotaci6 de servei

public mitjanrant la for rnulacis del present Pla es-

pecial. Aquest ha de permetre la superacis del ca-

racter tinicament « parafiscal» i corn a molt de con-

trol higicnico-sanitari que en mes d'una ocasio

constituia l'unica motivacio de les autorrtzacions

municipals en la materia que ens ocupa, resultat

sense dubte d'rma visio limitada i restrengida de

les competencies municipals referenciades.

^ LA CONCEPTUACIO DE L'US

COMERCIAL ALIMENTARI COM EQUI-

PAMENT

La vigent legislacio urbanistica no efectua una re-

gulacis exhaustiva del concepte d'equipaments co-

munitaris, limitant-se a establir simples definitions

enunciatives de caracter obert que en cap cas re-

presenten un numerus clausus al respecte. Podern

destacar, pel que to de completa i significativa

1'enumeraci6 de deferents classes d'e(puiparnents que

fa I'art.icle 25-2-d del Reglament de planejament

en relacis al sistema general d'equiparrtent corrru-

nitari:

2d) El sistema general d'equipament comunitari,

que compren tots aquells centres al servei de tota

la poblacis destinada a usos:

Administratius.

Comercial.

Cultural i docents, en situacio i extensis ade-

quades perque puguin complir les previsions de la

seva legislacio especial.

Sanitaris, assist.encials, religiosos, cementiris

i qualsevol altre que es considers necessari pel rues

gran desenvoluparnent dels interessos comunitaris.

La identificacis que efectua 1'esmentat article en-

tre aquests tipus d'equipament i el concepte de sis-

tema general d'equipament en cap cas ha de te-

nir, evidentment, un caracter d'exclusis en relacio

a la mateixa consideracis d'aquests usos corn equi-

paments, encara que formin part del sisterna ge-

neral unicament a «aquells centres al servei de la

ciutat» i es pugui deduir d'una lectura simplifica-

da de la legislacis urbanistica la distribucio entre

sistemes generals i sistemes locals, sotmesos a diffe-

rent regims juridics.

Un intent de definicio del concepte d'equipament

no pot tampoc parar-se tinicament en la seva iden-

tificacio amb els dos sistemes. En efecte, si be es

cert que la delimitacio de reserves de sol pels siste-

mes d'equipament de caracter general o local per

part del planejament territorial (sobre tot els plans

generals, partials i especials de reforma interior)

forma part d'una estrategia de creacis i preserva-

cis de serveis d'intere's comunitari per part d'uns

deferents instruments d'ordenacio, com la que efec-

tua el vigent Pla general metropolita en la seva re-



gulaci (i dell cquipaments comunitaris 7_ ai.xo no

impedeix clue pugui estendres la consideracio

d'equiparnent a a]tres usos 1 edificacions no incor-

porades a crap d' aquests sisternes.

Aquesta afirmaci6 es vet) referinada en base a di-

lerents considerations. En primer Iloc, hem de cen-

trar la nostra atenciu en el criteri que utilitza la le-

'_rislaciu urbanistica per atribuir la condicio

d'equiparnents a determinats sisternes: la seva de-

firrici6 ve donada precisament en funcit) de I'us pet

clue el Pla proposa la implantacio: usos adrninis-

tratius., comercials. culturals i docents, sanitaris, etc.

Aix;) irnplica, per descomptat, que totes les activi-

tat; d'aquest opus han d'incloure en els citats sis-

temes i queden sotmesos at regirrl d'afectaci6 a ti-

tularitat publica que normalment se'ri deriva, ja que

no hi ha res que impedeixi portar a terrne el ma-

tei.x tipus rl'us en t.errenys no reservats expressnnent.

a sisternes d'equiparnents, sempre que la regula-

ci6 d'usos derivada del regirn urbanistic de cada

zona del territori ho fact possible.

El concepte d'equipament corriunitari no es dedijeix

pet scu desti o afectacio a un sistema , Sint) quc

aquest desti o alectacr6 es precisament una conse-

giiencia del caracter de serve] public (,sense perju-

dici que la mateixa activitat es produeixi igttalment

en I'ambit. Juridic privat) (lets usos identificats amb

el concepte d'equipament.

Aquest caracter de servel public es atribuible a usos

que puguin estar perfectarrient en mans de parti-

culars en la seva titularitat i gesti6 l'us adrninistratiu-

privat, el cultural i docent, el sanitari , el religi6s

en un estat aconfesional, i tarnbe el comercial, que

podria considerar-se corn I'us privat per antono-

masia, la qual coca no evita que en determinades

circumstancies puguin considerar - se corn a siste-

ma general centres destinats at inateix us corner-

cial. Podern afirmar per tant que I'atrihuci6

d'aquesta condici6 de sistema, en els usos vincu-

lats a servei; publics. no respon a una definici6 ex-

cloent del concepte d'egruparnent ., sino a la voluntat

del legislador de garantir Lin minimum de reserva

de sot afecte a aquests usos amb un doble objec-

tiu: garantir un cell equilibri territorial en la dis-

tribuci6 dels mateixos , contrarestant aixi altres ten-

sions contradictories ( vinculades norrrralrnent a

raons socio-economiques), 1 facilitar d ' altra Banda

Factuac16 del sector public especialment en aquells

usos direct.nnent vinculats a la prestacio de serveis

per part de les diferents administrations publiques,

especialment en sectors corn l'administratiu-public,

sanitari, assistencial o docent..

D'altra Banda, I'activitat de plaiiejarnent territorial

no es la simple reserva de terrenys per als usos

d'equipament adscrits als -sisternes . sino quc pro-

cedeix tarunateix a la regulaci6 dels usos detallats

i autoritzals a cada zona. en fund(; de la influen-

cia que. puguin tenir en el pruces de desenvolupa-

ment urba . aixi corn tantbe per garantir- ne una dis-

tribucici equilibrada, especiahnent cis vinculats al

servel public dell ciutadans en sector; tail f'onarnen-

tals corn pot ser el de proveiments.

La conceptualitzacio de I'us comercial alimentari

corn un equiparnent respon per tarn a la seva vrrl-

culaci6 director a un server public de primera ne-

cessitat, el que, corn ja -.,'ha exposat, ha donat Iloc

tradicionalment a la seva definici6 corn a compe-

tencia dels ajuntnents i la consequent activitat mu-

nicipal d'intervencici en el sector. Aixo justilica ple-

nament. la definici6 deI Pla Especial corn a

equipantent des de la perspectiva de regulacio de

I'activiiat comercial alirnentaria corn un us urba-

nistic d'interes public, sense que aquesta defiuiei6

hagi d'originar necessariament la publicacio

d'aquesta activitat , in que hagi de traduir-se err urea

politico de classificaci6 o qualificaci6 del Sol, per

Its raons exposades anteriorment.

Ohservem ., d'altra Banda., que la regulacici urha-

nistica de I'equiparnent comercial alimentari que

es proposa rnitjanrant . el Pla especial to uns efi c

tes certament limitats (plant at proces de definici6

del contingut de la propietat irnrnobiliaria en rcla-

ci6 a les determinations derivades d'altres figures

de planejan-tents.

EI Pla especial suposa en elects tin cornpendi en-

tre la potestat d'ordenacio urbanistica i ('activitat

de limitaci t , identificables tradicionalment corn la

competencia municipal en rnateria de provelments,

que t .e corn a objectiu fonamental garantir el ma-

xim nivell de proteeci6 dels drets dels consumidors

en les drferents arses territorials del temme munici-

pal de Barcelona . "li,t aixo rnitjancant la regulaci6

especiflea i detallada de 1'us comercial alimentari

en les diferents zones creades a I'efecte; garan-
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tint un equilihri i colrcrencirt cn lances a aquest

hervci puhlic per part dels usuaris,, dotant de con-

tingul cl raritet.er reglal ifiie ha d''irsfi,rrnar neces-

si,riarnent Ia conressir, tie Ilicrencies cotnercials i in-

rlustrials i inirorliiint inn factor de racionalitvru-iri

en el sector econornir afi-ital. Aixo no vol dir que

hagi d'interpretar-..se corn una pretensio de la scva

plauificaciri econornica., corn es rlespr'en del propi

contingul tie] Plat especial. I;efeere d incidi,ncia in-

directa en [if] sector eroni,rnic (--n cap cas resulla

cstranv a in frtncio pIihlica isrharuslica, porlcnt-se

r.ilar, corn a exernples classics al r'rspecte, els rela-

t iris a la influencia en el rncrcat del sr,l de. Ies de-

lerrrtinacions deis plans d`url,anisme, la interven-

ciri de Ia adrninistraciri puhliea en cl scrl a tra.ves

de figures de gestio cote elh patrirnonis municipals

aixi urns Ies deterrninaeions do caracter sr,cio-

ccocsocnic rids cliferents flans territorials (general,

pntrrircl i seclorials) prcvisios ens In l.lci del 21 de

noventhre (If! 198)3 do It (;eneraliiat do (:atalunya.

LA IDONEITAT DE LA FIGURA

DEL PLA ESPECIAL PER A LA

REGULACIO DE L'EQUIPAMENT

ALIMENTARI

A parlir de la lipologia do Plans cl'urbanisme esta-

hlcrla en I ' arlicle 6 de la Llci del so!, cada tipus

de pla jttga el sett paper en I'ordcncin urbanistica

a parlir de in rernissiu normative que per cada un

(Yells IS determina en la propia I,lei del sol, tart

pcl (pie fit al sea conlingut corn a la funcici urba-

nistica.

I:articulacio entre les diferents figures de plancja-

nrcnts es configura entorn a dos principis:

VA dry jerarquia, que consisteix en la delinicio d'un

proces d ' ordenacici escalonada per la qual cosy els

plans de rang inferior hauran d `adapiar el seu con-

lingut als de nivell superior (quan la formacio

cl'aquells hagues estat possible sense la previa exis-

tencia d'aquests ; es el cas de la relacio existent en-

tre el plans directors territorials i el plans generals

(I'ordenacio). En els casos en que 1'existencia d'un

sigui imprescindible per a la formacio del de rang

inferior ( la dialectica pla general 1 plc partial), es

tradueix en la prohibicio que el pla posterior mo-

difiqui ley deterrninaeions propies del pla origina-
ri en desenvoluparnent del qual es formula.

El segos principi es I'anomenat competencial o re-

serva rnateria l. Segons aquest , la Llei del sal deli-

rnit.a per cada ligura de planejament ('ambit es-

pecific lcs deterininacions propies d'acord amb el

paper i funcions que se li assigni dins del sistema

de, concrecio successive de 1'ordenacio urbanisti-

ca. De Cal rnanera que no existeix la possibilitat que

Ines especihques deterrninaeions juridico-urba-

nlstiques puguin establir-se per altres instruments

de planejament que els especificament habilitats

per aixo.

Aquest sisterna estructurador de les diferents figu-

res de planejament no es pot aplicar als plans es-

pecials corn a consegiiencia de ]a diversiurt de les

seves funcions urhanistiques, i d'acord arnb cl con-

tingut del qual podem fer-nos una idea aproxirna-

da en I'enumcracio dc; Ies possibles finalitats

cl'aclrtcsls plans establerta en ]'article 17 de la IJei

del sol.

U'ohjcctiu de la referida enumeracio es confirma

a Craves tie I'article 76 del Reglarnent de planeja-

ment, que eslnhleix una definicio do les frialitats

propies dels Plans especials de caracter obert i ex-

tensiu i que en reeldiquen la configuracio corn ele-

ments d'ordenacio amb diverses funcionalitats i. de

possible utilitzacio Cant en el mart de planejament.

directiu corn en I'operatiu i fins i tot al nnarge del

proces de desenvoluparnent dels dos sistennes de

planejarent. Aixo permet jugar als Plans especials

tin important paper en el proces d'ordenacio ur-

banistic: el d'establir was regulacio especifica d'al-

gun o alguns usos urbanistics en arees territorials

detcrminades, amb independencia o cornplerrnen-

tariament del proces de desenvoluparnent del pla

general, sempre que les especials circumstancies que

concorrin en una area territorial concreta (en el cas

per exemple. de les operacions integrades de re-

forma interior no previstes pel planejarrnent terri-

torial) o en tin us urbauistic deternninat (el cas que

ens ocupa) aixi: ho justifiquin.

Dues raons fonamentals avalen en el present cas

la utilitzaci6 de la ligura del pla especial per a la

rcgulacio urbanistica de I'equipannent cornercial alr-

rnentarl ; en primer Iloc, cal constatar l'especial im-

portancia que per I'estahliment de Ies deterrnirra-

cions del pla to el gran impacte sobre el territori

i sobre el eontingut de I'activitat comercial alimen-

taria que suposa I'existencia i la dinamica del fun-

cionameru dels rnercats zonals de propictat muni-

cipal. Mercats incorporats pel Pla general

metropolita al sistema general d'equiparnents co-

munitaris (zona 7a), cosa que obli;a a la utilitza-

cio de la ligura del Pla especial per a la regulacio

del desenvolupament del usos urbanistics vinculats

a aquest sistema. de conformitat arnb el que esta-

bleix ]'art. 76-2-a del Reglament de planejament,

aixi corn en virtut del previst en els articles 212

i seguents de les normes urbanistiques del Pla ge-

neral metropolita.

D'altra banda , la tipificacio exposada de la figure
del Pla especial , en les seves diferents rnodalitats,

corn instrument mes adequat per a 1'establiment

de regulations especifiques , ( al marge del proces

d'ordenacio previst pel Pla General), tenint en
compte el tractarnent trrbanistic que precisa l'equi-

pament cornercial alimentari com tin Lis directa-

ment vinculat a un servei public, expressa clara-
ment la ideoneitat de la figura de planejament
escollida.

i\ornes ens resta dir que en cap cas les determina-

tions del pla especial entren en contradiccio, o mo-

difiquen substarrcialrnent, amb les prescriptions del

Pla general mctropolita, ja que s 'estableix tinica-

ment una concrecio de l'tis que ens ocupa _ englo-

bat dintre la categoric generica de l'tis cornercial

definit per In normativa del Pla general (art. 277)

aixi corn per cada una de Ies zones que s'hi pre-

veuen . Aquesta concrecio es tradueix en una mo-

dulacio i control del seu proces d'implantacio ter-

ritorial , per;) sense que aixo suposi tuia alteracio

dell usos autoritzats pel Pla general en les referi-

des zones.
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i {Nn5t -...

D,visi6 an Districies.

Peruretre d'influen[io i n.° de la Polaritat Comerdal an funcionoment.

Perimetre i n.° de to Nova Polaritat Comerciol.
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Les Arces de Nova C:entralitat han est.at. seleccio- tipus d'activitats de caractenistiques especiGyues que

Hades per dotar a la Ciutat d'un ventall d'oportu- donen resposta al necessari equilibri urbanistic i
nit.rts rle nou desenvolupament sectorial do les zo- comercial en la dernanda creixent de superficies

nes urbancs esperaliques. Operatives

Oiercixen flocs potencials per a carialitzar noun
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DISPOSICIONS GENERALS

n ART. 1

Objecte del Pla Especial

1. Es objecte del Pla especial dc I'equiparnent

comercial alimentari de la ciutat de Barcelo-

na, I'ordenacio urbanistica i la regulacic, dais

usos i de les acLivitaLs comercials alimenta-

ries al tonne municipal de Barcelona.

2. El Pla especial de l'equiparrtant comercial

alimentari de la ciutat de Barcelona (en en-

davant PECAB) as fonamenta an at que dis-

posa fart. 17 de la Llel snore el regim del

sol i ordenaciri Urbana i 76 i concordanis del

sou Reglament do planejament.

3. El PECAB desenvolupa i especifica els ar-

ticles segucnrs de la normativa (lei Pla gerie-

ral metropolita:

n art. 212 1.2. Pal qua fa als equipainents

de ltroveiments i subministraments.

n art. 278 pal que fa als usos comercials.

n art. 302 al 313 pel que fa a la reglatnert-

tacio detallada d"usos en el sol urba.

Desenvolupa, Lambe, els articles 78 i 79 de,

les ordeuances metropolitanes d edificacio.

n ART. 2

Documentac16 del PECAB

Formen la tlocumentacio del PECAB: La me-

mona justificativa (t.Sintcsi tic la realitat co-

mercial i principis i objectius del Pla espe-

cial-)-l la present normativa urbanistica i CIS

planuls d'ordenacic a escala 115.000.

n ART. 3

Vigencla del PECAB

1. EI Pla especial de I'equipamaut colttarcial

alimentari entrara en vigor I'euderna tie in pu-

blicacio oficial de la seva aprovaviu definiti-

ve i tindra vigencia indefinida.

2. Als quatre i vuit anus de Ia save aprrtva-

cir;_ i/o coincidint and) la trarnitacto dais pro-'

grrarnes d'actuack urbanistica del Pla gene-

ral tnetropolitii. I Ajuntarneut de. Barcelona

revisara el ,^rau d acomplirnent de Ies deter-

tninacions del pla i procedira, si s e.scau. a

1 inici dais trehalls de revisio.

n ART. 4

Revisl6 del PECAB : circumstancies que la

justifiquen

1. S enten per revisiu del contingut del PE -

CAB una alterdciu substancial de Ics seves de-

terrninacions de tal manera qua afecti la xar-

xa de distribucio alimentana. Ia definicio

coujunta de les polaritats coruercials o qual-

sevul altre dels elements funarnentals del Pla

especial.

2. Son circumstancies (ill(, justiliquen la re-

visici dal PECAB , i que en tot cas hauran d'es-

scr esmentades i conegudes en Facord (ini-

c.i dais treballs de revisio:

a) Augments de. poblacio per sabre Bets pre-

vistos i qua per rant signiliquin un augment

de la dermurda de I ,roducu: s alirnentaris de

l'ordre d'una tercera part ((,n tonnes re als) per

sobre a Ies previsions d'aquest pla especial.

h) Canvis en els cornportarnents de consum

qua Incideixen en la distribucio entre les (Its-

tintes tonnes cuutcrcials.

(7) Apariciri de sous lirncinteus comercials (luv

suposin canvis en la xarxa delirtida pel pla.

d) Apariciu de distursions en l aparell de

I'equiparnent . comercial (pia as prudueixin i

manifestin arnb tnotiu de In pri,pia aplicaciri

del Pla.

n ART. 5

Modificaci6 del PECAB

1. S'entcn per rnodificaciu del PECAB I al-

teraciu del contingut d'alguna dc; Ics deter-

minations del Pla especial sense qua I'afecti

en el sou conjunt.

2. A diferencia de lea de revisici. lea causes

de rnodificaciu del PECAB ban d'afeciar no-

riles a zones coruercials iridividualitzatles de

la ciutat it IN' a un nonire reduit d'esiablirnents

comercials alirnentaris.

n ART. 6

Desenvolupament del PECAB

Fri CIS perimetres per a la uhicaciu de roves

polaritaLs definits en ]*article vint-t-u la con-

cessiu de la Ilicencra rl'obertura del nuu fo-

cus de polaritat requerira de la formulacio.

trarnitacao i aprovacio prievia it Si nllrltarrra

d'un pia especial arnb el cuutiugut i deter-

rninacions que s'especifiquen en fart. cin-

quanta.

n ART. 7

Cardcter vinculant del PECAB

1. Les determinacions del PECAB vincula-

ran it Iadministracto i als partictilars.

2. La vinculacici a Iadministracio s'enten

corn a necessitat d acotnplirnent dels progra-

mes necessaris per a I'execucio de les deter-

rninacions que el pla fixa coin diniciativa pu-

btica municipal.

3. I .a vinculacici dais particulars sentient coin

In nevessitat qua CIS nuns estahlinieuis alimen-

taris qua s'obrin en el territnri de Barcelona

congtleixin auto Ics det rutinacions del Pla

especial. i tot aixitt sense utenvscapte dci que

disposa la transitoria tercera.

4. Seran nul-les de ple dret les reserves de dis-

pensacii, qua as puguin concedir al mange de

Ies determinacions del PECAB.

n ART. 8

lnterpretaci6 del PECAB

I.t•S deterntiuuciuns d aquest pia s'interpre-

turao segnrrs cl seu contingut, anib el (Faques-

tes noruuts i els pianols corresponents i

d'acurd arnb CIS objectius i principis de pia-

nejarnarit expresats en in nterni,ria justifrca-

tiva. EH el cas de cubic d'interpretacio pre-

vaidra la norrna escrita sobre el plurnol, i el

criteri general sobre el panicutar.

DEFINICIONS

n ART. 9

Definici6 d'activitats I usos comercials

alimentaris.

'Icnan la condici(, d'usos i activitats comer-

cials alirnentaris CIS de venda o distribucio,

al detail u a I'engros, d'aliments (tal corn es

rlefinaixen en I -annex 1 de I'O.M. sobre alt-

rnents i establiments alimentaris de 20.6.83)

en esuiblirnents 11irneritaris.

n ART. 10

Deflnicld I classificacl6 dels

establiments comercials alimentaris

1. 'l indrau In consideracio d'establimentS co-

rnercials alimentaris cis locals o edificis ac-

cessibles pel public que estiguin dasunats a

Ia venda o distribucio de productes alimen-

taris oils com naus, edifrcis. llotges. centres
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corrterr:ials, centres de Irroverna;nLs, comple-

xos cornerr:ials, hotigues, cobertes, paradors,

quioscs, parades rnubils o tancades i a l'aire,

i especificrunent els regulars corn it rnercats

centrals, rre-rcais zonate o at detail, galeries

privarlcs d lirnentaciu i centres privats d 'ali-

m ientacir;, en ]its cnrresponr'nts ordenances

rnunicipals.

2. En rain; que dintre de complexos comer-

cials tipus centre cornercial , gran rnagatuem,

rnrrgavern popular, galeria cornereial , centre

eomercial polivalent , o altres que amb dife-

rents denominations puguin crear-se, es pre-

tengnri exercir l'activitat de venda d 'aliments,

el recinte destinat a aquesta venda es regim

per les dispositions d'aquest pla especial, de

les ordenanr : es municipals corresponents i del

(life ctspecihcarnent es disposa en la seccici vui-

tena del ritol 11 d'aquesta norrnativa.

n ART. 11

Tipus d ' establiment

1. Als clerics rte I'apliraclry de la present nor-

ntliva s'esiatilt! ixcn els segiients tipus d'es-

lablinteuts comercials alimentaris:

it) l":stahlirnents agnrpats

- Mercttts municipals (O.M. tie rnercats

art. 5).

- Calories i centres privats d'alimentacio

(O.M. de gaieries i centres privats (I'alimen-

taciti all. 2)

h) Establimenis individuals

- lstablimenis especialistes (arnb venda

d'un sol grup (Fespecialitat mire els fixats a

1'annex).

- fstabliments polivalents entre els que es

distingeix:

Polivalent tradicionals

Polivalents en regim d'autoservei Fins a 119

(antoservtas)

Polivalents en regim d'autoservei enure

120 m2 399 m2 (superservei).

Polivalents on d'autoservei entre

400 m2 i 2.5002 (superinercat).

Polivalents on regim d'autoservei de mes de

2.500 m2 (hipermercat).

c) Venda de productes alirnentaris dintre del

recinte de complexos comercials tals corn:

i) Gran inagatzem : establimment polivalent de

venda per sections on regim d'autoseleccio

i venda traditional, umb cakes de cobrament

independents de Ies sortides, amb superficie

de venda igual o superior a 10.000 mz, i

sense politica de preus especifrca.

ii) Magatzem popular : establiment poliva-

lent de venda per sections, en regim d'auto-

selecci6 i venda traditional, arnb caixes de

cobrament independents de Ies sorudes, amb

superfieies de venda inferiors ale 10.000 m2,

ilo arnb politica especifica de preus

--deseornptes.

iii) Centre eomercial polivalent : en regim

d'autoserver r autoselecci6 Orgarutzat per see-

cions, arnb caixes de cobrament a ]a sortida,

especifiques pel sector de I'alimentari i altres

sectors, en recinte unit.

La venda de productes alirnentaris en els

complexos comercials delnitis en aquest

apartat podra realitzar-se de les segiients

nrartems:

i) En sales de venda especifrques i fisicarnent

(Ielimitades, normalment on regim d'auto-

servei.

ii) En hotigues independents (amb caixa re-

gistradora independent. i do iitulritat diferent

de la del centre o complex comercial) situa-

des en arees singular del recinte, amb tecni-

ca de venda t.radicional.

En punts de venda dr. productes especi-

lics, atesos pels sous productors directes o els

sews agents.

2. En cas de presentar-se un equipament co-

mercial alimentari no previst en 1'anterior re-

lacio, hi qued_ara iuckms, tenint en compte i

per aquest ordre, els critcris de superficie, for-

ma d'agrupaciri dell establimcnts i tipologia

de forma de venda.

r t • t

MMETTMi

CRITERIS GENERALS

n ART. 12

Divisiti del terme an perimetres

1. D'acord am[) la regrlaciti de l'tis comer-

cial alimentari quo estableix aquest pla espe-

cial, el terme municipal de Barcelona es di-

videix on els segiients tipus de perimetres:

n Perimetre d'influencia de polaritat corner-

cial en hmcionament (identificables arnb la

clan P on els planols d'ordenacib).

n Perimetre per a la ubicaciu de roves pola-

ritats commercials pdbliques o privades (iden-

tificahles amb la clan N'P en els planols d'or-

deriaci6).

n Perirneires per a la prohibicici d'instal.la-

ciri d'establiments comercials alirnentaris.

n Perimetres per a ]a ubicaciri de comerg de

proximitat.

- Perimetres de zonilicacio especial.

2. Els perimetres d'influencia de polaritats

existents (clau P) i per a la ubicacici de noves

polaritats (clan NP) estan defrnits corn a talc

sobre els planols d'ordenacio.

3. Els altres perimetres als quals fa refcren-

cia I'apartat 1 d'aquest article son agregaciu

(continua o nu) d'unitats de zona del Pla ge-

neral metropolita.

4. La delimitaciu dell perimetres d'influen-

cia de polaritats existents (clan P) i per a la

ubicacio de noves polaritats (clau NP) s'esta-

bleix sense perjudici de les diverses unitats de

zona i adhuc de sistemes establerts pel Pla

general metropolita.



Arees de
polaritat
comercial
actuals

Arees de
noves
palaritats
comercials

Arees de Arees espeaals

comerc de Estocions
proximital FFCC Port Industr a

Establiments especialistes A A A A A

Polivolents tradicionols A A A A A

Autoservei (fins 119 m2 A A A A A A

Superservei (120.399 m2) A A A A

Supermercat ( 400 a
2.499 m2

Existents Nou centre
polaritot

Maxim 1.000
m2 a existents

Mercot Municipal Existents
Nou centre
palaritot

Galeria P ,A. (15-30) parad ) Existents Existents

Centre P.A. (mes 30 porad .) Exisients
Nou centre

polaritat

Complexes comercials amb

alimentari

Nou centre

polaritat A A

n ART. 13

Precisid dels limits de perimetre

1. En vas de dubte en la divisici dels lieri-

metres odada en cis planols d'ordenacn cal-

dra tenir en compte:

a) Els perimetres d'infue*ncia de polaritat co-

inercial en funcionarnent, estan formats pet

conjunt de parcelies que configuren les fa-

canes a vial rengruixades en el grafiat dels pla-

nols d'ordenacici norrnatius d'aquest pla es-

pecial a escala 115.000.

En tot vas, i en aquelles zones de sot urba

que aixi ho autoritzin lee ordenances d'edifi-

caciti. I'establiment podra ocupar la totalitar

de la planta baixa porn haura de tenir ober-

tura al carver, practicable per al public. no-

mes en aquell vial que fermi part del peri-

metre en el qual pugui autoritzar-se

l'eetabliment.

b Per ale perimetres d'ubicaciu de noes po-

laritats els limits del perimetre ,(,ran. en cas

de dubte. eixos de carrer.

c) Per a la resta de perirnetres s'estara a lee

determinations del PGM pet que fa ale limits

entre zones 1 entre aquestes i el sistemes.

• ART. 14

Quadre resum

El PECAB estableix la rerulacrr, dels us,r i

activitats comercials alimentarires auu,nizable

a cada un dek penmetres definits pet mateix

segons figura en aquesta norrnativa i es resu-

meix en quadre resurn annex.

PERIMETRE D'INFLUEN-

CIA DE POLARITAT CO-

MERCIAL

EN FUNCIONAMENT

n ART. 15

Definici8

1. E15 perimetres d'irifuencia de polaritat co-

mercial en funcionantent sun penmetres de-

limitate al voltant d un focus de polaritat u

equiparnent comerrial alimentari que gene-

ra al seu entorn una concentrdciu d'establi-

rnr-ISIS dlirnentari-.

2. El focus de polaritat r:s I'ei -meat corner-

cial (fonarnentahnent mercat municipal) que

actua com eltrnent d*atraccio de (x)n: umidors

i genera la concentraciu at seu voltant.

3. Aquests perimetres s'identifrquen arch la

clau P a6; plariols d'ordenacid.

n ART. 16

Objects

LI perimetre d-influe'ncia de polaritats comer-

cials en funcionament to [x:r nhjecte ordenar

lee activitats comercials en la proximitat del

focus de polaritat, protegir els equipainents

col-lectius de proveitnent i subministrarnent

i afavorir Ia concentraciu d'esiahiintents de

eenda de productes complementaris ale ofer-

tats at Torus.

n ART. 17

Conditions d'tis

1. En cis perimetres de polaritat comercial

actual sautoritzara I'oherturd de noun esta-

bliments dels seguents tipus:

n Establime nts especialistes.

n Polivalents tradicionals.

n Autoservwis.

n Stuperserveis.

2. Pel que fa a supermercats i galeries i ven-

ues privats d"alimentaciu existents en I'actua-

[irat en eis perimetres regular= en aquesra wc-

cia. autoritza el seu funcionament i tra,pas.

S`autoritzen ohres de reparacio i millora que

no sigrufiquin augment de superficie. Queden

prohibides les obres que suposin canvis en ell

opus d'establiment, per fer-ne un altre no

autoritzat.

3. En el cas que un estabhment dell asse-

nvalats en I'aparat 2 rornarrgui tancat per un

pericxle de mr..s de sic rnesos Ii sera d'aplica-

ce' allo que disposa ]'art. 197 de Lee Orde-

nances Municipals Generals.

4. En els mercats zonals existents en els pe-

rirnetres regulate en aquesta seccio podran

reulitzar-s'hi obres de millora I remodelacio.

n ART. 18

Perimetres

I.Iy perirnetres delinritats sun;

P1 Boqueria

P2 Sta. Catering

P3 St. Antoni

P4 Concepciu

115 Proveidora

P6 Llibertat

P7 Sants

P8 Ilostafrancs

P9 (:lot

P10 Uniu

P11 St. Artdreu

P12 Sat-ru t

P13 Galvanv

P14 Ninot

P15 Barc:eloneta

P16 Sagrada Fainilia

P17 Vallvidrera

i'18 Guinardu

P19 I. Estrella

P20 Tres -Torres

P21 La Sagrera

P22 Ilona

P23 Montserrat

P24 La Mercc

P25 Lee Corts

P26 Bon Pastor

P27 Guineueta

P28 St. Marti

P29 Trivia

P30 Felip H

P31 S. Oest Besu,s
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J'32 Val] I febrrin

I'33 St. CervrJ.si

1'34 Carmel

1'35 1':I form

P:3fJ (;awns

I':37 1'rove.nr,ais

1':38 1 A:"s,-ps

l'.39 1rinitat

I'40 Canyelles

n ART. 19

I)onada I'eslructurr nrhana i erlifiratoria de

fenlrrn dell perirnetres I'29 (\uria), P31

(S.O. del Besos), (J32 (VaII Ilebron), P35

(Port), P38 (Lesseps) i NO (Canvelles), als

efectes del pl'd.:AB, cis focus d'aquestes po-

laritats constitueixen en si rnat.cixos cis peri-

rnelres.

I e's Iirnilacions per a I'oln'rtura de superrner-

vats caldrtim relcrir-les a lima distialcla flit 350

(Ires-ccnls cinquanla rn(Llrrs) de rada una dr.

lei liu,:unes rlels erlifiris en c:ls quuls s'hi ubi-

qui cl forms de polarilul.

n ART. 20

In rams de que Ias necessaria la namovaciri ri nil-

gun dels rnercals ni unicipals en I'uncionalnent

flue constitueixen locus de polaritat, la reno-

vaciu It suposar canvi d'emplagameut re-

dinrensionarnent, do desdoblament per cons-

tituir focus d'una nova polaritat.

PERIMETRE PER A LA
UBICACIO DE NOVES PO-
LARITATS COMERCIALS

n ART. 21

DefiniciJS

1. A les arees i districtes de la ciutat arnb

liciis o suhequipalnent de proveunents, el PE-

CAB delimita tins perimetres per a la ubica-

ciri de noves polaritats comercials.

2. En aquests perimetres poden ubicar.se no-

ves polaritats comercials que estaran consti-

tuldes per tin focus de polaritat. L'entorn del

no" focus es convertira en . perimetre d'in-

Iluencia de polaritat comercial en funciona-

merrt" i regulat per Ies determinations de la

seed. 2a d'aquest titol de la normativa.

3. Podran constituir focus de nova polaritat,

urn supermercat . un mercat municipal, tin

cerurr. pnvat d'alirnentaci6 , o un complex co-

rnerrial arnb alimentaci6.

4. I.Ajuntarnent de Barcelona pods fer re-

serva d'actuaci6 en el seu favor d'acord arnb

silo que disposa la Iegislacio de regim local,

per actuar rnitjangant tin mercat zonal, o per

lai de realitzar actuations del tipus de les de-

linides en I'art. 20.

5. La u6litzaci6 per a la ubicaci6 d'un nou

focus de polaritat de terrenys qualilicats pel

PGM corn equipaments comunitaris de nova

creacio i interes municipal (clau 7b) es regi-

ra pels articles 26, 61, 167, 168 i el capitol

4 (art. 211 al 217) de la normativa modift-

cada i refosa (1982) del PGM.

n ART. 22

Conditions d'lis

1. En cis perimetres per a la ubicacio de ro-

ves polaritats s'autoritzara en qualsevol cas

I'obertura de nous establiments dell segments

tip Lts:

n E'sp(-ci a]].,,( es

n Polivalents tradic ionals

n Autoserveis

n Superservei

2. Els supernnercats, mercats municipals,

centres privats d'alimentaci6 i complexos co-

mercials arnb alimentaci6, requeriran per la

seva autoritzacio de la redaccio del pla espe-

cial que s'assenyala en I'art. 49 d'aquestes

nannies.

3. En el cas d'existe.ncia d'altres tipus d'es-

tablirnents cis sera d'aplicaci6 la disposici6

del minim. 3 de ['art. 17 d'aquesta normativa.

OMR^l=1
PERIMETRES PER A LA

UBICACIO DEL COMERC DE

PROXIMITAT

n ART. 23

Definicio

1. Aquelles arees de la cintat no Encloses en

ems perirnetres definits en les dues seccionsan-

tenors (de polaritat existent o de nova pola-

ritat), calificades pel PGM, com a cast antic

(claus 12 1 12 h); de densificaci6 urbana (13

i 13b); conservaci6 de I'estructura urbana i

cdificatoria (15); subjectes a ordenaci6 volu-

metrica especiftca (18); de vivenda unifami-

liar en ordenaci6 en edificaci6 aillada (20 a

8; 20 a 9; 20 a 10; 20a11 120a 12): de

vivenda plurifamiliar en ordenaci6 en edifi-

cacio aillada (20 a 5; 20 a 7 i 20 a 9): rerno-

dclacio (14) i rehabilitaci6 (16) constitueixen

perimetres per a la ubicacio de corners: de

proximitat.

2. S'enten per comers, de proximitat el co-

rnerg dispers en el teixit w'ba que no s'agnJ-

pa en formes comercials tipus mercat o cen-

tre o galena privada ni es concentra en arses

do polaritat.

Fs tracta, doncs, de part dels usos definits pel

PCM, com a «modalitats comercials d'arti-

cles o serveis quotidianso.

n ART. 24

Conditions d'us

1. En cis perirnetres regulats en aquesta sec-

66 I'obertura de nous establiments

dels segiients tipus:

n especialistes

n polivalents tradicionals

n autoservels

Arnb les lirnitacions que en ems articles se-

guents s'assenyalen, derivades del PCM,

s'autoritza I'ohertura de nous establinents dels

tipus:

n sill wirserveis

n supcrmercats fins a 1.000 in 2

n alimentacio en complexos comercials

2. Queda prohibida la instal-laci6 i obertura

de nous hipermercats, centres privats d'ali-

mentacio i galeries privades d'alimentaci6.

3. Sense pcrjudici d'allo que es disposa en

aquest Pla especial, per a la instal•laci6 1 ober-

tura do superserveis de mss de 250 m2, 1 su-

pcrmercats es tindran en compte les limita-

cions fixades pel PGM en ems articles 302 al

313 de la seva normativa:

Cas antic

Comerg en planla baixa d'edificis residencials

sup. maxima total 600 rn2 (250 en arees



d`hahitatge unifamiliar).

Cunservacio de 1'estructura urbane i edi-

Gcatoria

Corners en plants baixa d'edilicis rrsidencial

sup. maxima total 250 nt^-'.

Anterior ordenacio vulurnciric:rr

Els limits esttthlcns en rada unlcnaciri.

Unifamiliars en ordenacio aiallada

Superticie maxima 250 m'.

Phrrifamiliars en ordenacio aillada clan

20x8

En plants baize (i00 rn•^.

En plants pis 2^a0 rn^^.

['lurifamiliars cn urdenaciri aillada

Superlicie maxima 250 m•`'.

En arees de remudelacib i rchttltilittu:io

s'estara al yue fixi el rrspr c;tiu pla esp<:cial.

F.n el car especific ; de 1es arees de rehuhilita-

cio (clan 1 (i) Its conditions pcr a I'auktritza-

cin dels usos curnerc . ials estahlertes en els res-

pcrt.ius plans especials tindran tom a criteri

el doter de rnes alts nivells de servei al ham

d'acurd amb els objectius generals del PGM11.

PERIMETRES AMB PROHI-

BICIb D 'INSTAL•LAC1^

DE COMERC ALIMENTARI

n ART. 25

Definicio

1. Ayuelles arees rte la ciuurt nu incloses r;n

r;ls perimetres ameriors, per ronstituir el yue

el PC^ti1, anomena sistemes portuari f l a i l r,);

ferroviari (:3), arnb exclusiri de les estacons;

serveis tecnis ^'1): vials f5); pares i jardins (fi);

Equiparncnts comunitaris (?), arnb cxc;lusio

del, dcsnnats a proveiments i subrninistra-

mrnt; pmtecciri de sistemes generals (9); parts

forestall (27, 28 i 29); cementins (25;; i el

verd privet ,`8a). constiturixen ell perimetres

amb prohibitiri d•instal•lacio i oberiura rte err

mere alimentari.

n ART. 26

Conditions d'tis

1. Qucdcn prohibides, en els pcrimctres ob-

jccu; d'ayucsta secciri. I'ohertura i instal^la-

tib de yualsevol opus d'esurblirnent tomer-

titd aliuteutari.

2. Excepcionalmt:nt podran autoritrar-sc cls

usos comcrcials pcr a la vends dr, pruductrs

de cnnsurn irnrnediat ere les conditions yue

fixin Irs C).Al. de policia do la vide l^iulilica

i d'utilitiaciri dell Fins rl'tis liublic municipal.

.:

PERIMETRES DE ZONIFI-

CACI^ ESPECIAL

n ART. 27

Definicid

1. (:unstiuteixctt eh perimelres de zunilica-

ciu rspecial, arees de la r..iulat yue aura la

revs funciunalitat urbane requereixen un ru-

oim especial d'antUrll"/. HCIUIIS Il 'nSUtS COInCr-

cials alimcnlaris.

2. &in pcrirnetres de wnificacir^ especial crls

c{i:ttes d'ayuest PECAB les arees calificadcs

pet PC'`l, tom:

Entorn portuari ........ 7 b

Itstaciri do FFCC ....... ( dintre clan 3)

Industrial en sift orbs .... 'l 2 a

n ART. 28

Conditions d'us comercial alimentari a

les zones d'entorn portuari

aj S autoritzr:n I`ulx;rtura i insurhlacui dell srr

^iients opus d'establirncn4s:

n 15specialisus rn Its sc;vrs especralitats de:

liictics, xar<:uu;ria, Ixide^^ur's, pahtissf:ria, cur-

mcls, {:clefs, dcspatxos de pa.

• Pulivalents tradirionals

n Auwserv•eis

n Supcrscrvcis

h) En car yue un pla especial, o alts; plane-

jarncnt urbanistic , auturiUi la uhiruciri de.

tomplexrs curnercials cn la tuna dr, I'enturn

portuari , pet yue fa a la distribuciri alirnen-

feria, els hi sera d 'aplicacici cl yue dispose

uyuest Pla especial.

n ART. 29

Conditions d'us comercial alimentori a

les estaeions de FFCC

5auturitrx I'obcrtura i instal^lacib dell se-

{;iients opus d'establimcnts:

- Lspecialistes en Irs sever especialitals dr,:

tactics, xan•,uu:ria , ^budclntes^ ,_ pastisseria, ca-

ranrels, ^;cluts, desputxos de pu.

- Pulivalcnts trudicionals.

- Auurserveis.

n ART. 30

Conditions d'tis comercial alimentari a

les zones industrials (clan 22a PGM)

1. H^uuwriuen I obertura i instal•laciu dell sr:-

^iir;nts opus d'estahliments de vends curncr-

r•i^l alimentaria al dctall:

;lutosen^eis

1. En vI cas do, la I inilial Alirrwni^ria de Bar-

cdona els usos perrijesos scran els fixats en

cl pla especiid que en el seu dia es redacti.

SUPERFICIE$ DELS ESTA-

BLIMENTS COMERCIALS

ALIMENTARIS

n ART. 31

Definicio

1. F;Is nuns cstahlirnenLS comrr•cials alinten-

teris yue s''instal^lin a Barcelona, sense menys-

rapu: rlel que dispose la dispossiciri transito-

nu tercera Itauran do tenir la supcrficic

rninirna yue es lixa en rls articles se^ucnts.

2. 5'cnten per supcrficic rninirna dell esta-

blirnen^s la d<; Its x;ves sales de vendu, r^s a

dir arnb uxclusiri dell espais dedirats a rna-

^alir;rns, sen'ers i altres fadrninistratius, dr,

vcstuuri i higie,nc, inodurs, etc.).

n ART. 32

Superficies minimes

1. 1-a ynadre sr;^iient, rrsxttyalat tom annex
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(art. 32)
(veure anex
d'interpretaci6J.

Especialister

Polivalent
Traditional

Auloservei
(60.119 m2

Superservei
1120.4001

Supermercat
(400.2.500)

Hipermercat
(m6l 2,500)

Alimenlaci6 an general Corns Peix Postiserin i Pa

a a
ii ±iYo

12

a a Q

Q X A O -9 d V U Q O' °' d a V l3 D DM V

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 35 35 35 20 30 40 35 35 40 20 20 30 25 40

60 • E +15 E +15 E +15 • • + 15 +15 • +20 • E +10
(1) 12) (11 (2)

• +15 • +15 • +15 +15 +15 • +20 E • E (4 ) ( 4) +10
11) (21 (1) 12) E

• . . . . . . . (51 D E E • E • E 14) (41 •

• D D D • D D D D• D (41 (41

• • • D O D • D • D D D D (4) (4)

(31 (31 (31 (3) (4)13)

a I'arl. 32, lixrt Ins superl'icics rninimcs dcls

esulblilnellts segues I'espccirdiwt . i la funny dc.

velldrl.

2. EI cpladre annex a I'art.32 fixa les espe-

cialitats que polle n vcndre '.s en cada tipus

d'esiabliuuent.

:3. En I'annex f La aquesta normativa i en des-

envoluparnent del que fixa I'art . 29 de I'O.IM.

d'rllirnenis 1 establirneni.s alimentaris , es fixen

Ira especialitats i els aliments que en fornten

piles.

4. Per una Inillor cornprensi6 del quadre an-

nex a ['art. 32, ('annex La d'aquesta nonna-

tiva en fixa les nornres d'lnterprelaci6.

5. Les superficies ininimes de les parades de

rnercats 1 clefs lines de venda de les galeries

i centres privats d'alimentaci6. seran els fLxats

en lea respectives Ordenances Municipals.

n ART. 33

En cas de venda de productes de dues o mes

especialitats en tin heft establiment, sense per-

judici del que disposin les corresponents nor-

matives tecnico-sanitisries, per a determinar

In superfine urinilua caldra tenir en cornpte

lea SegllenLs Cornli iorls:

1. S'estableixert CIS segiients grop.s (l esp { ria-

listea:

Alimentaeir) en genera, cornpren. lea es-

pecialitats: alirnentacici general IactiCS, gra-

nena , Ileguln cull congelaLs, congelats detail.

xarc.utcria, xarcuteria detail, oli, regim i die-

tiAica. pasta fresca, conserves a] detail, altres

especial tars. ..bodegues...

Carps: carnisseria , cansaladeria. arts i cacfa,

ous. despulles.

Fruita i Ilortalisses.

Peix: peix. pesca salada.

Pa i pas tisseria: pastisseria, caramels. gelats,

(leques, despatx de pa.

Drogueria.

2. En errs de venda de dues o mes especiali-

war del gnip d'alirnentacio en general, es con-

sielcrl a tots els efectes corn on polivalent, ha-

vens de respectar-se, en tot cas, les

especificacions lixades per a la venda al de-

tall de Ilegurn suit, congelats, xarcuteria, pasta

fresca i conserves.

3. En ens de venda de dues o mes especiali-

tats d'un grup (earn, peix, pa i pastisseria)

en tin tinic establiment, la superficie d'aquest

podra ser un 20% inferior a la que corres-

pondria a la suina de les superficies rninimes

necessaries per cada especialitat.

4. Els establiments especialistes en la venda

d'aus i caga podran vendre ous sense neces-

sitat d'augmentar la superficie minina.

5. En cas de ser especiali at.s de grups dife-

rents la superficie minima serif serripre ]a

suma de les superficies corresponenLs a ]es

dues especialitats.

' •-

DE LA VENDA 0 DISTRI-

BUCIO D'ALIMENTS EN

ELS COMPLEXOS COMER-

CIALS DEFINITS EN L'ART.

11 APARTAT 1.c

n ART. 34

1. Per a l'autoritzacio deb, complexos comer-

cials defwits en el paragraf c, de l'apartat 1

de fart. 11 d'aquesta normativa , s'estara al

que disposa el Pla general metropolita , les Or-

denances municipals corresponents i, en el seu

cas. to reglamentacid general sobre activitats

classificades.

2. Sense perjuclici del que regula I'apanat an-

terior; I'exercici d'activitat de venda o distri-

buci6, al detail o a l'engro,s d'aliments en el

rccinte d'aquests complexes comercials, re-

querira I'autoritzacir a llicencia especifica per

aquesta venda.

3. Les llici'ncles especifiques a que fa refe-

rencia I'apartat 2 s' atorgaran d'acord amb les

disposicions de caracter general que els siguill

d'aplicacio , la normativa general del PECAB

i les conditions clue es defineixen en aquesta

SeCCID_

n ART. 35

En els complexos comercials anomenats grads

magatzems, la superficie de les sales de ven-

da de productes alimentaris no podra exce-

dir del 10% de la superficie de venda total,

amb tin maxim de 2.000 m,-'.

n ART. 36

En els complexos magatzems populars la su-

perficie de les sales de venda de productes

alimentaris no podra excedir del 15 %r tic la

superficie de venda total, amb un maxim de

1.500 m'.

n ART. 37

En els complexos comercials anomenats cen-

tres comercials polivalenLs en autoservei, In.

superficie de les sales de venda de productes

alimentaris no podra excedir del 30% de la

superficie total, amb on ma'cirn de 2.000 m2.

n ART. 38

La proporcio de bodgues independents de

venda de productes d'alimentaci6 en recin-

tes de complexos comercials no podra exce-

dir del 30% de la superficie de venda del

complex.

n ART. 39

La superficie ocupada per punts de venda de

productes especifics en complexos comercials

no podra excedir del 5% de la superficie de

la Sala de vendes del complex.



^,

. ^ _

• ^

_ r^ _ , _ .

. -

LLICENCIES MUNICIPALS

n ART. 40

La Ilicencia municipal

D acord amb allrr yue estipula Dart. 42 do la

nornuttiva del PC:11 den crinrnrdancia arnb

fart. E del f3eglament dr disriplina do la Llci

del sol) i Dart. `}^ de f(lydenanS•a municipal

sobre els alinx±nts i esurbliments alintcnlaris.

es indispensable ohtenir la Ilicencia munici-

pal ubuns d instal lar ampliar, traslladar dins

el terrne tnunicilial. traspassar o canviar de

forma curnercial. rota nun:r d`establinrent co-

ntercial alimentar-i sr.;;ons rs descriu en uyues-

ta nurmativa.

n ART. 41

De la sol•licitud de Ilicencia

Lis u^iiutils per a Ia sol•licitud i nbu•nciri de

Ilici^ncia municipal, sebons r^ls sihuin d'apli-

caciu, srin els fisats en cis articles 1?8. 1?iJ.

185- ]86. 18?. 188.. 196, 198, 199, 201, 202

de. Ies Urdenances municipals generals: 39,

4D, 41. i2. 43. ^++. 45- 46 i 4? de I'DrYEc-

nanr;a inuniripal dr+ruleries i centres privats

d'alimemaciir. Arl. 2.i. 2G. '^'. 28. 'l9. 30.

31. 32.:3:3 i 34 dr 1 Ordcnan4:a muuicipaJ do

rnrrcaU.

Eu la u'amitacib es tinder tarnbe en contptr

iota la nor7naliva vigcnt subrx; urdenaciri d'ae-

tivitats crnnerriaLs. aclivitals classificurJcs. nnr-

mulica tirnicu-sanituriu, etc;... yuc si^ui d^al:li-

caciri cn cads cas.

m ART. 42

De la tramitacif5l administrativa

In Mdwh mmicilmla qiii^ v^ r,+-reix J'art.

40 re(pierit-ii hii1orme Iii-evi Lvor;1H(- dels

corrv,spotiv i i I s (!rveis j ii ii if i cipa 1" d I. ri M His-

i rw, Pri weirriews i ( :i msu ryi . Sa I t j I Pi'Iblic i

Ijiduqriah i Comerrials. o svr^vk

(lilt- vri 6rigiiir) It-, vompetitucivs.

n ART. 43

E:n els casrrti en yue els acres prcvistus en 1 art.

-}0 Facin neccssitria la realiV.acin d`ol:res, Ies

llircncics d^nbrr (cn la rnudaliutt yuc curres-

pr,ni;uij i la re^rulada cn uyucsta seccir; hau-

ran d'atorrFar-se. sirnultaniarnent, tai i corn es

lixa en rls articles 2l i 22 del lie^larnent rle

5en'eis de Ies Corporacirins Locals.

• •_

DE LES LLICENCIES CON-

DICIONADES AL TANCA-

MENT D'ESTABLIMENTS

m ART. 44

Per tal de raviomililzar el sector de la di.,,tri-

biji.-i6ahiriviiiiiria. s'estableix lilt rigim espe-

vific per a Ili coiicc-ssi() de IficAwies previ vI

umcamem (Faltres v.,tithlimems. A(piesi rf^gijil

espe -ia la Ijos,cific. que compot sibifilat (Famo-

ritzacioms (Fvslablimeiits artib superficies sli-

periom a Ivs fixades amb car^'tctvr geiieral. vs

regiri'i pel (pe es dispoa (111 Millestli "eccii
,
).

m

ART. 45

I-] r^giill espvcial (Famoritzliciolls colldivio-

jiade,^, al taiwameW pwi. t'-i daplicaci6 a sti-

pemlenus i a 6, Win de vmda d1humirs

diotre d(ds complexos comercials dvfimil., ('11

ram 11. u1mm I A%

m

ART. 46

1.'apfiv"166 del ri-gim O.'pecial comporm Ili rv-

[1611cia silljohi'llpill ll If, Sol-licillid de. Ih-

cAivia d'ohemira. de Ili flici,ijcia corr-pollcol

it 1'estliblillivill (ple cf,"'ill'if Pit Ili SI'Vll AC6611111.

0

ART. 47

,if yii- e^ vessarli elf Facti-

vital de vemla (Fillimellis 11,111 de Wilir ulla

^tiperficie stiperior ak 120 1112. i esiar simats

if ima disilifivia (qi1re prifiripals (ple

[to silperi els 800 1112 (j,!I

que v^ preti-jigm obt-ir

m ART. 48

I.ll ^Ilpvrliciv 111ii.xillm de

Ivs lilimemari, -if ek i1olls vs1liblil III" I Is )b"fl-s

a Fempresa d'atpjv.,,1 ri^giirj v.,perial ser;'t Ili

suillil du Ili ,iipvrficiC FFI^Xilrl;l llllk)ritZlibh^ Vil

rada f-its 1,1 proporcitt (if, superficiv de

vemla de 1'esiablifrietit '111v elf I'actki-

tat i (pie s'iridica (,If el parl'tgraf segiit-jit. Ell

to, (,,is (,,is f,stamir.-ijis owns a rmmmm

d'ayiesi ir^gim especific if(, podraii stiperar

eIs 2.500 m2 (it! siiperficie de venda elf pro-

diictes alimeritaris.

In proporci(, a que I'a rt4er^.ncia el paragraf

atiterior (siiijerficie de venda de I 'eslablif IleW

(pie cessa i (pie pol iricreiriviaAar la miperlivie

mAxima amoritzable) per a calla marri:

Uels primers 250 m' ?i%

Weis 27o m'- me els 40o m'' ..... so °ro
:1mb superficies superiors a partir

dcls 400 m'-' ................. 30r'rb

DELS PLANS ESPECIALS A

REALITZAR EN ELS PERI-

METRES PER A LA UBICA-

CI^ DE NOVES POLARI-

TATS COMERCIALS

m ART. 49

Dehimit:16

I IA mmmak de Mwl pu a TmWm)l

a(.1p.s pr(-%,jstos (-It J',lrtide 35 i rehilius

a supermercats. i cemi-es privals (Falim(maa-

66 i d pi-onAblium F u rmpown I,-, )a-

rad" it mercals immicipals. ,imais ^els sijper-

jilervals. cefares privals i lip-i-vais immicipals)

vii vis perimeires per it Ili idliclici6 de iiove,

poliii-ita(s. re(Itivi-vixeti Ili prk,ia o simullitilia

aprimacic') ifmi pill especial.

-) Fobivoill del pill vs1w6al ('." diflar a I*ell-

lorf) (14, Ia flova polariml (If- 14-s flilleiXes coil-

diciolls (Ford'-flacit1) (Ille vI PECAB fi"a pvIs

pvrimeires d'itiflili'llcia de les polaritats co-

Hwi-cial,

3. Ek plaits especials previsios eit aquesl ar-

6cle podr.m. per dl.,, maivixos. ajilstar e1s 6-

mits dels p.-rimetres per a la 1lbiCU(7it) de im-

ves polariiaus comercials a Ivs caracierimiques

i circums6iicies de 1'emom pri),xim it a(piests;

p-rimores. Aquesia reciificavii; (if! limits Iiau-

I';
I
I dV (tFl la mem4ia it qij^. fa re-

fi,r;iwia el pariigral'a) de I'arlide 50, daque^,

La ijormativa.

m ART. 50

Contingut

1. J-.J^ )Jimp, 4_-,p,^cilds it qiji^ Ia l-f!1vri-.ijcia I'llri.

49 ikdm" cmil a coralgin Kim

a) 17cmuria do I^ordr naciri un es justiCyui la

nccrssitat do la nova polatitat i la currespon-

di;ncia cruet; el opus i granduria del focus de

pulanWt esr;ullit l,'supcrrucrra(, mcrr^al nurni-

cipal, centrrt privat d'alirucntaciril i la dcrn:rn-

da de la poblaciu yue es pcnsa scnir . I.a jus-
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lillrurir; do la not•;t pularitxt liurJrit cu cotnp-

Ic I^uli•n.r cwnerciul exisu•ni en feutnrn de la

uuc,r pn1ar71:U lrrcvi,lx.

Ij2 Progrimia -,jjrj,-rvi;jI drl tocijwi de pol.iri-

hil : 4iyorl'irivs i mmiln-v i lipj.^ (It: Imnidf-s

,j f-oolifirill-111h ih! Cildil l!!,IWCilJfilj1 ('11 (-1 CW-,

(it! vojnvr^ agnilmi rm polivalf!jo .

I ;j normalivii del plit t!spvciljI fjxjji-,'j le^ or-

do-liallees loll lliril Pill', 41114. "j,"llill (FaIllicilci(')

ill dr polm-ifilt. pl-I (pIc fia a la discipli-

mi iml-i-mi. films (Yeslabbirwin^ or.

r•^ llcliutilaciu srrhrc planols a cscalu udeyua-

rla dc:

- Pcrimetrc d'inllucnria de Ix nrna pulxri-

tat cn cl rlne sil;ui rfltplir•aciri Its dctcrnina-

cions rlcls rtrt. 1.i , I(t i 1? rl'ayuesta nur•-

tnatirn.

-!lrcrt rfatraccir^ pwcnci;rl rle ^•lir•nl,•I;r als

r•li•rte do rlrliniilacir; si la nuv;t pulurilal no

I'r•ti;.;nln. d•lui Hair pcrirncu'a pcr a la ul,ir:a-

,^iri ifurw nova pr,lariutt.

,I) Plimol it escida 1/2.000 dt' I'entom prij-

xim amb iiidiriwif', dc I,'

ciak alinivuliji-is vxislews. di^liiigrinf cspecia-

limi i forrim ci,men-ml.

2,' Acci-sihilitai a lit zorm, paradv^ de Irimmi-

pfirl col-lectiij. liparcanit-jo, direccions dels

cm,wrs.

3 Possibilium de rc.sm-a per n vircula66 de

Ni:maros. obra p6blica ricci-ishria.

4) Solurs i i,difwi,^ (Im! permclin la iroalda-

vii'i dv cimien,-os (-it superl'icirs siyeriors als

qw) 2.

S'emen IRT I-FItOrn prt%mim el delimitm per ima

disli'mria lic 500 iiwtres a pirtir de la lat;aim

(It- I't-(IjFj(-j 1-11 jljjq`^ vulgiii inslal-Imr-se ]it novj

PAW.

n ART. 31

Tramitacio

1. l;n I;t Ir'antitar•iu dell plans espccixls dr.li-

uits art uyuasta secciu writ preceptiu I•inlitr-

nu• Irrcvi dcls sr•i7•cis expressers en

I'ar.:l7 i del dr. C^ir•culaciei.

•^. Lx 1]'xmltrlCll l al`.ra hL I InC Cn C<Idd CrlUltlent

si{;ui vincni pcr ;r la Irantitaciti de plans es-

pcriatla. (F.n particular I'artic•It Z de la I_Ici

de mestrres d•adcquacir•i).

i. C,n cup apruti^ut el plu rspecial, les drtcr-

utinaciutisdel matrix substituiran x les pr^,-

pies drrl presr,nt 1'ECAt3 rl aplicaciri al corres-

puncnt perirnetre per a la uhi<:acio de naves

pularitats cutnercials.

4. I!Is plums especials tinrL•art rn cuntpur rl

r.luc ras sil;ui d'uplicuciri i yue cs• renuli en el

hla lfetrupulita da 'li•ausporls.

. • •

•

n PRIMERA:
Lcs dispusiciuns d'aynest I'la especial seran

d`alrlicacir'^ cn la seva tntalitat als establiments

i eyuiparn<•nts alirnent^u'is gels yuals es sol^li-

citi Ilici•nr:ia arnh postcriuritat a la seva en-

Irudx t+n vigor.

n SEGONA

Las sul^liciuuls da lliccncia pcr a yualsevol dell

acres xasenvttlals a fart..:i5 yur_. es trribin en

Irirniil a I`antradu en vigor dc•I 1'la especial

as resoldran d'xcorYl arnb Ics seces deterrni-

nacians. Els tit.ulxrs d^ayurllrs sol•licituds de

Ilicencia. x yui: cs rclirrix ayuesta dispnsicio

segona; i yue sil;uin rlene^adas per yue 5es-

tableix en xyucst Pla r^spccial, podran set in-

denutilzals, d`aconl atntb cl yue estableix I'at•t.

'??.^! de lu Llci dcl Sirl. dcl cost official dell

pr•ojec•tes i lu dcvoluciri cn cl srl cas de les ta-

xes municipals.

n TERCERA

1. Els establiments amb Iliceucix cxpedida

amb anterior'itat a 1 entrada en vigor dr+I Pla

hauran d`acanplir; des de I'esrncntat mo-

rncnt. Ics nortnes de la present normative de

uxurra purarnent Funcional.

Les obres d•xdaptxciri yue sigtti per

a 1•er acomplir les dispositions yue afecten els

aspectes estructurxls hauran de realitzar-les

ayuests establiments en el u^rntini de 5 ant's.

2. En els caurs yue no existcix pas ibiliral fi-

sica per al contplintent de Ics norrnca del Pla

-corn es el cas de. les su}ierficies minirnr^a-

xyuesta circumstancia nu a}eclat • u les Ilici:n-

cies acwrtls yue marttindran la seva vigencia

durxnt 2:i am•s.

n QUARTA

En un u:rrnini d'nn an)• I`.Ajuntament de Bar-

celona rcdactxra una Ordenanra

sabre xrnpliru:iuns. trasllats i canvis de tiutla-

ritat dell establiments comercials alimentaris

a li i efecte yue ayuests acres suposin un pro-

^ressiu acornpliment dcl PF.CAB.

n CINQUENA

En un tcrrnini d'un anv 1^^ljuntanu•nt. de. Bar-

cclona ralactara una OrdenanS^a municipal

d•aparcarncnts en cootplexos comercials i es-

tablirncnts corncrcials. yue regttli les necessi-

tats d`apxrcxrncnt generades per ayuests

CCI ItIY;.S.

Lrt rnatcixa ordenanSa esta6lira les condicions

de rcacn^x dr. Tones de. carreea i descar•ega

per xls estxhlirnents do rues de 400 tn^-'.

n 515ENA

En el termini d`un any a partir de I'aproca-

ciodel PEC;1B. les corruutitats de. titulars dell

ceulres prrvalti rl•alunr.nlacrr) exrsients en pC-

rimett'es per a la ubicaciri de naves polxritats.

podran iniciar el u-amit pcr a la redaccio del

pla especial previst era arts. 49 i 5U

d`ayuesta nonnativa. aixi^ aupuaara la coin

sideracio del centre privat d'xlimcntacici coat

nou locus de pulxritxt- Eu xyuost suposit. i

en el dit tcrrnini d`un anv. no sera d°aplica-

cio el yue disposa cl rnirn. 4 de 1`ar. ?'I.

DISPOSICICI AD^ICIONAL PRIMERA

F.n el cas yue I'execucio de planejament ur-

hanistica. o d'alu•es prograntes d'actuacio nut-

nicipal, pressuposes la desaparicio i en con-

scyiiencia el trasllat d'un focus de polaritat

(i particularment d'un mercat zonal munici-

paP, raldra pmcedir a una rnodificacio par-

tial dcl PEG_1Ii. La modihcacio consistira en

dctcrnlinar un nrru perimetrc d°intlueocia de

polat•itat comercial en funcionxment, d`acord

amb e1 yue es dispose en la secciu ?x del u-

tol II d'ayuesta norrnativa i la 3a del tiro] III.

C^•tldra procedir en el ntateix sentit quart 1-exe-

cucio del planejament urbanistic suposi alte-

rations substancials de la u•ama urbane en

els perirnetres d'influencia de polaritats co-



rnercials en funcionarnent.

DISPOSIC16 ADDICIONAL SEGONA

En cl desenvolupament dels centres direccio-

nals previstos pel PGM1I. a mes de leg deter-

mirrarions fixades en els an. 104. 105. 106

i 107 de in normativa del PGh'l, es tindrit en

compte el que s'estableix en aquest Pla espe-

cial. Les superficies maxirnes dels establiments

es fixaran d'acord amb e] que disposa el

PGtiI.

DISPOSICI6 ADDICIONAL TERCERA

1. En el cas que els cornplexos comercials de-

finits en ci paragraf 1.e. iii) de ('article 11 (cen-

tre c.urnercial polivalent) d'aquesta normati-

va, formin part d'operacions integrades de re-

novacio urbanistica. la superficie maxima tie

venda de productes alimentaris en un unit es-

tabliment dintre del recinte d'aquests rurnple-

xos, podra arribar fins a 5.000 rn2 en aque-

Iles operations que superin As 30.000 m2 de

superficie de sustre construida per usos co-

mercials. d'oficirtes i de serveis. Aquesta pus-

sihilitat haunt d'estar degudament justilica-

da, en cis termes que s'estahleixen en Fart 50

d'aquesta normativa en la memoria justifica-

tiva de ]'instrument urhanistic (pie ordeni

Foperaci6 integrada earnentada.

2. Les detcrrninacions dels plans especials a

que fa referenda els articles 49, 50 i 51

d'aquesta riornativa poden formar part de

Ics detcrrninacions del plans especials per a

iordcnaci6 d'operacions urbanistiques trite-

grades , en quin cas no serf necessaria la re-

daccio, tramitacio i aprovacio de dos plans

especials independents.

A les determinations del pia especial d'orde-

naci6 d'opcracions urhanistiques integrades

que es refereixin a la regulacio d'usos corner-

cials ulirnentaris els sera d'aplicacio el que

s'asscnvala en el paragraf 3 de ('article 51.

DISPOSICI6 FINAL

1. En alto que no resulti cuntrari a lea deter-

rninacions d'aquest pla especial. seran d'apli-

cacio les Ordenances Municipals de mercats;

aliments i estahlirnents alimentaris: i galeries

i centres pnvats d'alimentaciri.

2. A aquests efectes I Ajuratarnent de Barce-

lona procedira en el termini dun anv a par-

tir de I'aprovacro definitiva del PF:CAB a la

refosa de les ordenances referides en ]apar-

tat anterior i d'aquells aspectes d-aquesta nor-

mativa reguladors de les artivitats, en espe-

cial aquells (pie fifnrren en els annexos.

3. LAjuntaruent tie Barcelona procedira a la

proteccio dels usos i establiments comercials

d'intere.s rnitjancant la seva inclusi6 en un ca-

taleg complementan.

4. En el moment de I'entrada en vigor de la

l,lei d'equipanients cornercials de in Gene-

ralitat de Catalunya. el Pl':(:AI3 adaptara

aquelles de les seves determinations que en

puguin resultar alectades.

ANNEX I

• : ,r I

SUPERFICIES MINIMES DE LA SALA DE

VENDA DELS ESTABLIMENTS PER ESPE-

CIALITAT I FORMA DE VENDA

La lectura del quadre c3 especificacions de su-

perficies cal I'er-la de la segiient rnaneru:

a) La superficie minima de la sala de ven-

des (en metres quadrats) dell establiments es-

pecialistes es la que s'expresa a la fila -espe-

eialistcs». Aixi. per exernple el rninirn a

Ilcurries es 35 in
>̀, a -hodrgucs- 4 rnL.etc.

b) La superficie minima leis polivalents es

de 60 m2. i en r^girn d'autoservei la que

s'expresa en la propia definici6.

c) Els establiments polivalents poden vendre

(en Ics sales de venda de lea superficies mini-

mes definides) cis productes deis grups d'es-

pecialitat assenyalats arnb asterisc*.

d) F:Is pruductes dels grups d especialitat as-

senvalats amb E ( envas ) names pollen ven-

dre s envasats i no detallats en els establiments

que figura aixi.

e) Els productes dels grups d'especialitat as-

senvalats arnb D (detail) poden vendre's de-

tallats als polivalents a partir de in grandaria

superficial que figtrra aixi.

VI detail de congelats_ llegum suit, xarcute-

ria, pasta fresca i conserves es regeix segons

Ics detcrrninacions que figuren en in colurn-

nu respectiva.

1) F:ls polivalents tradicionals i autoserveis po-

dcn vendre at detail Ileguin cult, congelats.

xarcuteria, pasta fresca i conserves augmen-

tant la superficie de venda en cis metres qua-

drats que sexpressen en in taula. Tambe po-

dert vendre. and) eI matrix condicionament

fruits i hortalisses i productes de drogueria.

La venda deis pruductes assenyalats arnb (1)

(Ileguni cult i pasta fresca) sun compatibles

i nu es fan necessari (`augment de 15 tut`, en

in superficie de venda. El ntateix cal dir dell

assenyaiats and) (2) (xarcuteria detail i con-

serves detail).

D'aquesta nranera Ics superficies rninirnes de

In Sala the venda (](-is polivalent. ( tradicionals.

en auuaservei) son:

Polivalent .......................... 60 m2

Polivalent+llegum cult i/o pasta
fresca 60+15 ....................... 75 m2

Polivalent+xarcuteria ilo conserves 60+15 75 m2

Polivolent•fruita i hortalisses 60 + 20 ...... 80 m2

Polivalent+fruita i hortalisses+
xarcuteria do conserves 60+20+15 ...... 95 m2

Polivalent+fruita i hortalisses +xarcuteria+
llegum cuit+drogueria 60+20+ 15+ 15+ 10 120 m2

Superservei ........................ 120 m2

g) E Is establiments especialistes en cis grups

de productes assemalaLs arnb (3) (tactics. xar-

cuteria, -bodegues". pastisseria i gelats) po-

dcn disposar de sales de degnrstacic amb la

qual coca la superficie minima de la sala de

verities +sala de degustacio es de:
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lactics 55 m2

Xarcuteria 55 m2

«Sodegues>t 60 m2

Postisseria 60 m2

Gelats 40 m2

h1 1'er rl lu vrnda do pa i articles rJc reboste-

rist rn r.ls rslabluncnls assenyalats arnb !4);

r;s linrJrrrn cn cornlltr. Icy dispusicions cstahlnr-

^es al llrcrr.l 241119$`L rJc 22 rlu juliol do la

(;^^ncralia^ de Ca^rtlunya sobrc. crrrnercirdiba-

ciri i venda dry pa, i en Ira orrlres do 20/7'2/82

i hl(iIY,:S del Ucparuuncnl rL: (:orner,: i'filris-

rne yuc dcsplcl;uen fr^5nuentat Uecret.

i) La jjo,^iibifiwt df! detallar ds productes c^r-

uics., pitix i pastisseria qlAl' V,., perino en esla-

bliments polivalems de trie'ts de 400 m2 W)

Iml domir Hot: u I'aparicif') irregnifar (]it cen-

ircs i privades ffalimentaciil).

VII lot cas pti, a Fatiloritzacit; ifitstablirrienis

amb possibilimi (lit milda al detall, la ffici,-n-

cia d"obfirlitra (^Sjwvificijrij darmlivill el liplis

(h-stabliinvia milorily.al i I'acorripliment, (jujin

dM que ijisposki I'ordermrji;.a

mimicipal Hobrit citmws i galvrics privades
i I la I i ri wj i I i wi i) .

Hegendii de Laula

.Qmjdr(! armex art. 32)

I;n r'nlmm^cs ..... grups d'cspecialitat

ISn tiles ......... opus d'cstablirncnt

5upcrlicirs rninimes

tlc lu sale rlc vender rn^''

* productcs autoritzats

cn polivalcnt

N. .............. prucluctcs autoritzats

t'.11 P 114'x5

D ............ Productes autoritzats

r;n detall

5upcrficies addicionades de rata do vcnda per

c,5pccialil.us + m'

(1) f.:ompatible Ilc^nlrn cult/pasta lresca.

(2) Xarcuteria 1 consen-es al detall.

(3) Sala de de};ustacio ZO Ind addirionals.

(^}) ^'i;nda do plt (vcurc apartat h anterior).

(yj I'odra delallar-se tut opus de care en r•s-

tubliluents do mcs do 2:^U nr en recintes es-

pecilicarnent delimitats.

ANNEX II

GRUPS D'ESPECIALITATS

• ._

1.1. Alimentacio en l;eneral

1:2. Productes lactics

7.3. Graneria

1.4. I,legum cult

1.5. Congelats

1.6. Congelats detall

1.?. Xarcuteria

1.8. Xarcuteria detall

1.9. OIts

1.10, Productes de regim i dietetira

7.11. Pasta lresca

1.12. Conserves detall

1.1:3. Aliments estimulants, altres

1.14. I3egudes alcoholiyues i no alcuholiyucs

'•r _:. .

'?.1, Carnisseria/Ualsi^xrria

2.2. Caltsaladeria/5alsitxcria

2.:3. Aus i ca4a

2.4 Ous

'l.5 llespulles

•

:3.1. Fnlites i ha-talisses

• • • .

4.1. Peix i marisc

4.2. Pesca salada

• _

a.1. Pastisseria

^.2. Garamels_ bourbons

7.:3. Gelats

5.4. llespatx de pa

^.^. llespatx de pa arnb Ileca anexa

• ,

6.1 Productes de neteja i higiene



Pressup . Liicen . O.M. Mercats 0. Municipal Estudi . Pla Esp.

Familia Fiscal Conc. Alt. Estab. GPA Equip.

Arr6s 111.100 641.21 7 1 160 1.1

Farines i cereales 111.200 641.11 12 7 1 160 1.1

Pa 111,30 641.92 141 5.5

Galetes, xbiscottes» i
magdalenes 111.410 Pol 1 1.1

Altres «bolleriaH 111.420 641.93 143 5.1

Pastissos 111 .430 641.93 142 5.1

Pastes alimentaries 111.50 Pol Pol 1 160 1.1

Altres preparats cereals 116 .1 Pol 12 1 160 1.1

Pasta fresco 1.11

Cons. Peix 113.300 P 10 11 1.1

Ous 114.400 641.43 9 4 103 2.3

Olis 115.300 641.95 14/16 6 1 150 1.9

Olives 116.312 641.20 10 14 11 1 1.1

Verdura con, fruits 116.300 Pol 10 14 11 1 1.1

Cons Ilegum 116.700 Pol 10 14 11 1 1.1

Mel, confitures 110.100 Pol 10 14 P 11 1 1.1

Salses i condim . 110.500 Pol Pol 9 1 1.1

Llet fresco 114.100 641.51 5 2 110 1.2

Llet conserv. 114.200 641.51 5 2 110 1.2

Lactics iogurt 114.300 641.52 5 2 110 1.2

Formotges 14.400 641.53 14115 5 2 110 1.2

Montego 115.100 641.53 7 14115 5/6 2 110 1.2

Margarine 115.200 P 6 160 1. 1

Sucre 118.100 Pol Pol 8 1 160 1.1

Cafe 118.100 Pol Pol 10 1 160 1.13

Te 119.200 Pol 10 1 160 1.13

Xocolata 110.200 Pol Pol 1 160 1.13

Confiteria 110.300 641.93 16 145 5.2

Gelots 110.400 12 5.3

Aigues minerals 121.100 641.75 13 163 1.14

Beg . no alcohol 121.200 641.74 13 163 1.14

Licors 131.100 641.71 14 13 163 1.14

Vi 131.200 641.71 14 13 163 1.14
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Pressup. Llicen . O.M. Mercats 0. Municipal Estudi. Pla Esp.
Familia Fiscal Conc. Alt, Estab. GPA Equip.

Cervesa 131.300 641.71 13 1 163 1.14

Altres alcohol 131.400 641.71 13 163 1.14

Sucs Fruita 116.322 P 13 163 1.14

C. Vaca 112.100 641,31 4 1 7 102 2.1

C. Bou 641.31 4 1 7 102 2.1

C. Toro alidian 641.34 1 7 102 2.1

C. Vedello 112.200 641,34 1 7 102 2.1

C. Parc 112.300 641.35 6 1 5 101 2.2

C. Be 112.400 641.31 40 1 7 102 2.1

C. Motto 112.400 641.31 40 1 7 102 2.1

C.Ovella 112.400 641.31 40 1 7 102 2.1

C.Cabrit 112.400 641.31 40 1 7 102 2.1

C.Cavall 112.811 641.31 1 102 2.1

Altres carns 112.813 641.31 8 2 4 103 2.3

Caca 641.43 8 2 4 103 2.3
58

C. Aus 112.600 641.43 8 2 4 103 2.3

Conill 112.812 641,43 8 2 4 103 2.3

Corgols 8 11 2.3

Fetge Vaca 112.821 641.36 5 1 2.5

Fetge Porci 112.822 641.36 6 1 2.2

Altres despulles vaca 641.36 5 1 2.5

Altres despulles porci 641.36 6 1 2.2

Altres despulles 112.823 641.36 5 1 2.5

Salxitxes i botifarres (porc) 112.621 641.35 7 6 1 5 159 2.2

Pernils 112.611 641.35 7 6 1 5/6 159 1.7

Embotits curats 112.614 641.35 7 6 1 5/6 159 1.7

Embotits tous i corn freda 112.622 641.35 7 1 5/6 159 1.7

Altre Xarcut 641.35 7 1 6 159 1.7

liar 641.35 7 14-15 1/6 2.5

foie-Gras 112.711 7 2 1.7

Peix fresc 113.100 641.61 1 3 8 130 4.1

Crustaci i moluscs 113.400 641.61 2 3 8 130 4.1

Bacalla salot 113.211 641.61 3 3 131 4.2



Pressup. Llicen . O.M. Mercats O. Municipal Estudi. Plc Esp.
Familia Fiscal Conc. Alt. Estab. GPA Equip.

Altres salat 113.212 641.61 3 3 131 4.2

Peixos fumats 113.212 641.61 3 1.7

Fruits fresco 116.1 641.22 11 7 3 120 3.1

Hortolisses i Ilegum fresc 116.400 641.22 11 7 3 120 3.1

Patates 117.1 641.22 11 12 7 3 120 3.1

Fruits secs 116.200 641.21 Pol 7 1 121 1.3

Llegum sec 116.500 641.21 12 14 7 1 1.3

Llegum cult 1.4
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t • 1

Limit do Zones i Sistemes

M 11121 4 12 low"14 • 1

•

Limit de Zones I Sistemes

4 Sistemes de serveis tecnics Al Manteniment , rehabilitacio, o renovacio de I'edificacid

5 Sisterna viari basic A2 Conservaci6 de I'edificaci6

5b Vies civiques A3 Situacio de I'edificacid
ORDENACI6 EN ILLA LINEAL

6a Pares i jardins urbans actuals de caracter local
Bi Manteniment, rehabilitacio o renovacid de l'edificaci6

6c Pares i jardins urbans de nova creaci6 a nivell metro- ILLA SINGULAR vESGLESIA ST. MIQUEI»
polita

Cl Manteniment, rehabilitacio o renovacid de I'edificacid
7a Equipments comunitaris i dotacions actuals ORDENACIO EN ILLA TANCADA

76 Equipaments comunitaris i dotacions actuals de nova D1 Manteniment , rehabilitacio o renoavacid de I'edificacid
creaci6 a nivell local ORDENACIO EN ILLA AMB PASSATGE

s a Verd privat protegit El Manteniment rehabilitacio o renovacio de I'edificacid
ORDENACIO EN ILLA OBERTA

12 Barri antic

F1 Manteniment de I'edificaci6
12b Conservacid del centre historic de Barcelona DE NOVA ORDENACIO

13a Zona intensiva ( sal urba) G1 Manteniment , rehabilitacio o renovacio de I'edificacid

13b Zona semiintensiva G4 Edificocio residential de nova planta
SISTEMA VIARI BASIC

14a Remodelaci6 publica
5b Vies civiques

14b Remodelaci6 privada PARCS I JARDINS URBANS

15 Conservaci6 de I'estructura urbans i edificatoria 6a Actuals de caracter local

16 Renovacio urbana. Rehabilitacid 6b de nova creacid de caracter local
EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS

17 Renovacio urbana- Transformacid d'us existent
76 De nova creaci6, de caracter local

17-5 Renovacio urbana. Transformacid d'6s existent a vial

17-6 Renovaci6 urbana . Transformaci6 d'us existent a part
urba

17-7 Renovacio urbana . Transformaci6 d'us existent a equi-
pament

17-9 Renovacio urbana. Transformaci6 d'us existent a pro-
tecci6 de Sisternas Generals

1 s Zones subjectes a I'anterior ordenacid volumetrica es-
pecifica

20a Ordenaci6 en edificacid aiilada . Subzones plurifami-
liars, Subzona VII



F,

Alimentocia general

Cellers

Carps

® FruitesiVerdures

(D Peix

6) Pastisseria

® Fleca

Q

0

Autoservei de 125 a 250 m2

Autoservei de 250 a 400 m2

Supermercat de 400 a 1.000 m2

Supermercat -. 1.000 m2

Oferta comercial no alimentaria de mercat

nn

G

Oferta comercial alimentaria de mercat

Galeries Comercials

Establiments comercials d'acces restringit

q Edificis d'immediata renovacio

0 Solars

W Edificis desocupats

RODADA

Sentit de circulacid

Aparcament ales voravies

++^ Aparcament altern per quinzenes

P

Aparcament temps limitat, de pagament

Aparcament privat

® Aparcament del propi mercat

Zona carrega i descarrega

Moll de carrega i descarrego

PER A VIANANTS

Accessos al mercat

A

xxx

rn

Accessos secundaris at mercat

Arees per a vianants

Barreres urbanes (voreres mes petites d'1 m, escales, pendents

excessives(

Grans barreres urbanes

TRANSPORT PUBLIC

Metro

Origen i final autobos

m Parada d' autobus

Locals de Iloguer a la PB



fS

. ESC 115.000

MERCAT MUNICIPAL DE LA BOQUERIA

^ ESC 115.000

MERCAT MUNICIPAL DE SANTA CATERINA
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^ ESC 115.000

MERCAT MUNICIPAL DE SANT ANTONI
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.Esc Irs.ooo
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MERCAT MUNICIPAL D'HOSTAFRANCS
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I Ir
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^ ESC 1!5.000

^ ESC 1 JS.000

MERCAT MUNICIPAL DEL CLOT

MERCAT MUNICIPAL DE SANT ANDREU

•. :: ^,

^ ESC 16.000

^ ESC 1!5.000

MERCAT MUNICIPAL DE LA UNI$
I
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^c^ ^iS'o

(iz'^

V -

MERCAT MUNICIPAL DE SARRIA
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^ ESC 115.000

MERCAT MUNICIPAL DE LA SAGRADA FAMILIA
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Piece de Geudi

n
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n ESC 115.000

• ESC 115.000

MERCAT MUNICIPAL DE L'ESTRELLA

ESC 115.000

n ESC 115.000

MERCAT MUNICIPAL DEL GUINARDO



ESC 115.000

f3%7T_17fLiZ^

. ESC 115.000

MERCAT MUNICIPAL DE LA MARE DE DEU DE MONTSERRAT

. ESC 115.000

- ESC 115.000

MERCAT MUNICIPAL D'HORTA

MERCAT MUNICIPAL DE LA MARE DE DEU DE LA MERCE



f37^L:TfL^^? MERCAT MUNICIPAL DE LES CORTS

w ESC I iS.000 rT-"7, L)Z/f "ON f V/

f

^ ESC 115.000

FI•II^'

^ ESC 1!5.000

MERCAT MUNICIPAL DEL BON PASTOR
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M ESC 1/5,000

l-I^LI^

- ESC 115.000

n ESC 115.000

Q•

- ESC 115.000



ESC 115.000

- ESC 115.000

MERCAT MUNICIPAL DE SANT GERVASI

MERCAT MUNICIPAL DE LA MARE DE DEU DEL PORT

- ESC 115.000

P

0 Esc 115.000

MERCAT MUNICIPAL DEL CARMEL

MERCAT MUNICIPAL DE LA MARE DE DEU DEL CARME



^ ESC 113.000

rI^7^T:^
^ ESC 1!3.000

MERCAT MUNICIPAL DE LA TRINITAT

^^^`. _ _ _ . ^ ^_ , .^^ ^ r^

oo^J )^) ^ ra ;; iii!^iho
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9^)') I^I^ ^'J'JO
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O 10 6c 9U0
7)9 090

OU3 IOJO

^' ^

PI^7^T^f7Tl^i

^ ESC 115.000

.. ,. .,

^ ESC 115.000

MERCAT MUNICIPAL DE LESSEPS

MERCAT MUNI CIPA L DE CANYELLES












