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1. OBJECTE 

Criteri interpretatiu relatiu a la tramitació i condicions dels establiments comercials amb degustació, 

d’acord amb l’aplicació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426 

de 03.08.2017) i l’aplicació de l’article 42.2 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció 

Tècnica i Administrativa dels Usos i les activitats (OMRITAUA). 

 

2. MARC NORMATIU 

• Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 

• Decret Llei 1/2009, del 22 de setembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 

• Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, 

d’equipaments comercials. 

• OMR de la intervenció tècnica i administrativa dels usos i les activitats (OMRITAUA) 

 

3. ANÀLISI NORMATIU 

L’art. 11 de la Llei 18/2017 estableix, entre d’altres, que: 

 

“les zones de degustació són activitat comercial si no superen el 33% de la superfície de venda ni 

els 30 m2. Els ajuntaments, per mitja d’ordenances municipals, poden incrementar o reduir 

aquests límits fins a un 20%. Si l’establiment disposa de terrasses, la superfície d’aquestes, a 

l’efecte del còmput, també es considera zona de degustació”. 

 

“No es consideren activitat comercial les zones de degustació que superen els paràmetres 

establerts en aquest article, les quals s’han d’ajustar a les condicions establertes per la 

normativa corresponent aplicable a bars, cafeteries, restaurants i la que pertoqui en cada cas, 

inclosa la normativa municipal”. 

 

D’altra banda, l’art. 42.2 de l’OMRITAUA estableix que: ”... la superfície de degustació serà com a 

màxim un 40 % de la superfície de venda.”  

 

De la interpretació conjunta de les dues normatives, s’interpreta que el percentatge del 40 % que 

preveu l’OMRITAUA per la zona de degustació, correspon amb el 20% d’increment que permet la Llei 

18/2017 per mitjà d’ordenança.  

 

En conseqüència, de l’aplicació de la Llei de comerç queden modificats els articles 42.2 i 42.3 de 

l’OMRITAUA, quedant redactats de la següents manera: 

 

42.2 La superfície de degustació serà com a màxim un 40 % de la superfície de venda amb un 

màxim de 30 m². Si l’establiment disposa de terrasses, la superfície d’aquestes, a l’efecte del 

còmput, també es considera zona de degustació”. 
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42.3 En els establiments de comerç amb degustació especialistes en begudes alcohòliques com 

ara cellers, vinacoteques i similars, la superfície màxima de degustació serà de 33% de la 

superfície de venda amb un màxim de 30 m². 

 

4. DEFINICIONS 

Establiment comercial amb zona de degustació: segons l’art. 4 de la Llei 18/2017, es defineix com 

l’establiment dedicat essencialment a la comercialització de productes alimentaris que disposa d’una 

àrea dedicada a la degustació dels productes que elabora i comercialitza, d’acord amb els límits que 

estableix l’art. 11, i que, a tots els efectes, es considera que forma part de l’activitat comercial. 

Activitats de restauració: segons l’annex I.IV del Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, són 

aquelles que es realitzen en locals que tenen per objecte oferir menjars i begudes al públic assistent 

per ser consumits en el mateix establiment (restaurant, bar, restaurant-bar i saló de banquets). 

Superfície de venda: segons la Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments 

comercials., són els espais dels establiments comercials en els quals s'exposen les mercaderies, 

inclosos els espais interns pels quals pot transitar el públic, els espais en els quals s'efectua el 

cobrament dels articles i/o servei, i la superfície destinada a prestar serveis complementaris 

relacionats amb els productes adquirits i a la qual pot accedir el públic. 

 
5. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL COMERÇ AMB DEGUSTACIÓ 

Les condicions específiques que han de complir els comerços que disposen d’una activitat 

complementària de degustació en aplicació de l’article 42 de l’OMRITAUA i l’article 11 de la Llei 

18/2017: 

- La denominació de l’activitat ha de ser “comerç amb degustació”. 

- Horari de funcionament segons normativa d’horaris comercials. L’horari de l’activitat 

complementària de degustació no excedirà a l’horari general d’obertura al públic dels 

establiment comercials. 

- La superfície destinada a la comercialització de productes serà com a mínim de 30 m². 

- La zona de degustació no pot superar el 40% de la superfície de venda amb un màxim de 30 m2. 
Si l’establiment disposa de terrasses, la superfície d’aquestes, a l’efecte del còmput, també es 
considera zona de degustació. 

- En els establiments de comerç amb degustació especialistes en begudes alcohòliques com ara 

cellers, vinacoteques i similars, la superfície màxima de degustació serà de 33% de la superfície 

de venda amb un màxim de 30 m². 

-  La zona de degustació estarà delimitada amb elements fixes, respecte a la zona de 

comercialització de productes. 

- L’accés a la zona de venda no pot realitzar-se de manera exclusiva a través de la zona de 

degustació. 

- Disposar d’un magatzem, igual al 3% de la superfície total de l’activitat amb un mínim de 4 m². 

- Disposar de serveis higiènics amb un mínim d’una unitat per a cada sexe.  



  
 
 
 

CRITERI INTERPRETATIU* 

ACTIVITATS DE COMERÇ AMB DEGUSTACIÓ 

C- 02 
Rev. 0 

Maig 2018 
 

 
(*) La informació continguda en aquest full és de caràcter bàsic i no exhaustiu, el tècnic del projecte 
és el responsable de verificar el compliment de la normativa d’aplicació. 
 

3/3 

- En les zones de degustació no és permès servir ni consumir begudes alcohòliques d'alta 

graduació (graduacions superiors a 20º). 

- En el cas de disposar d’elements de cocció o tèrmics o qualsevol altra instal·lació que produeixi 

fums, bafs i olors amb excepció de la cafetera, hauran de disposar d’un sistema d’extracció forçat 

connectat a un conducte d’evacuació fins a la coberta de l’edifici. 

- L’ocupació exterior (terrassa) dependrà de la superfície de degustació de l’interior de 

l’establiment i de la disponibilitat d’espai a la via pública. En qualsevol altre cas, pel fa a la 

terrassa, s’ha de donar compliment al que s’estableix a “Ordenança Municipal d'ocupació de les 

vies i espais públics de Sabadell” i sol·licitar la corresponent autorització d’ocupació de via 

pública al Departament d’espai públic. 

- Compliran les condicions d'accessibilitat dels usos de pública concurrència (Dt 6.6 TAAC). 

 
6. CLASSIFICACIÓ I TRAMITACIÓ 

Si es compleix els paràmetres establerts anteriorment s’adscriu urbanísticament dins de l’ús específic 

COMERÇ del PGMOS. 

L’activitat està sotmesa a comunicació prèvia d’obertura (codi 561), Llei 16/2015 de simplificació de 

l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 

d’impuls de l’activitat econòmica. 

En cas de ser necessari, es tramitarà també la o les llicències d’obres que calguin per adequar el local 

o edifici a l’activitat i al Planejament Urbanístic vigent. 

 
En cas que una activitat de comerç amb degustació superi els límits de superfície i percentatge 

indicats en el punt 3, l’activitat serà considerada com activitat de Restauració, i no comercial, i haurà 

de donar compliment a la normativa corresponent a les activitats de restauració. 

 

En el cas d’establiments de venda de menjar preparat que disposin de zona de degustació suposarà 

la seva classificació com a establiment de restauració, com per exemple rostisseries, pizzeria per 

emportar, preparacions de càtering, etc. 

 

En relació a l’autorització de la terrassa exterior caldrà sol·licitar la corresponent autorització 

d’ocupació de via pública. 

 

7. ADEQUACIÓ DELS ESTABLIMENTS AMB ZONES D DEGUSTACIÓ (DT 2a llei 18/2017) 
 

D’acord amb la disposició transitòria segons de la llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i 

fires estableix, els establiments comercials que tinguin zona de degustació en el moment de l'entrada 

en vigor d'aquesta llei poden mantenir-la si compleixen els requisits establerts per l'article 11 de la 

llei 18/07.  

 

En el cas que els establiments existents no compleixin la Llei 18/2017, disposaran d'un període 

transitori d'un any per a adequar-s'hi i per ajustar la superfície autoritzada de terrassa (fins 

04.08.2018). 


