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DICTAMEN 21/2006 sobre el Projecte de decret pel qual
s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comer-
cials.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya per la Llei 7/2005, de 8 de juny, la Comissió Executiva, en la sessió extraordi-
nària del dia 28 de juliol del 2006, aprova, per delegació del Ple, el següent 

DICTAMEN

I. ANTECEDENTS

En data 21 de juliol del 2006 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya en què sol·licitava l’emissió pel procediment d’urgència del dictamen de
caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret pel qual s’aprova el
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.

El 24 de juliol, els membres del Ple van delegar en la Comissió Executiva la facultat d’a-
provar el dictamen. La Comissió de treball de polítiques sectorials es va reunir el dia 28
de juliol i va elaborar la proposta de dictamen. 

Context normatiu

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 8.2, encomana a la Generalitat, entre
altres funcions, la de facilitar la participació de tots els ciutadans i les ciutadanes en la
vida política, econòmica, cultural i social. D’altra banda, l’article 52 de l’Estatut d’auto-
nomia faculta la Generalitat per constituir institucions que fomentin la plena ocupació i el
desenvolupament econòmic i social en el marc de les seves competències. 

II. CONTINGUT

El Projecte de decret consta d’una exposició de motius, d’un article únic, de vuit dispo-
sicions addicionals, de tres disposicions transitòries, d’una disposició derogatòria i d’una
disposició final. També hi consten 5 annexos, en un dels quals es recull la normativa del
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC).

En l’exposició de motius es posa de manifest que cal assolir una estructura comercial
que permeti donar resposta a les necessitats quotidianes dels ciutadans de la manera
més propera possible. 

L’article únic és el que aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.

En la disposició addicional primera es desenvolupen els criteris per a les implantacions
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comercials en les estacions ferroviàries que han d’acollir el tren d’alta velocitat i en l’am-
pliació d’un aeroport d’interès general.

En la disposició addicional segona es regula el supòsit de planejaments urbanístics resi-
dencials, aprovats amb posterioritat a l’entrada en vigor del PTSEC, en els quals es
podran fer reserves d’usos comercials.

La disposició addicional tercera estableix que en les capitals de comarca que no hi hagi
cap establiment supermercat se’n podrà autoritzar un.

En la disposició addicional quarta s’estableix una consideració específica en el dimen-
sionament d’equipaments comercials en els municipis de la Jonquera, Les i Bossòst.

La disposició addicional cinquena estableix una consideració específica en el dimensio-
nament d’equipaments comercials en els centres recreatius turístics.

En la disposició addicional sisena requereix un acord de la Comissió Paritària Generalitat
de Catalunya-Ajuntament de Barcelona i l’informe favorable del Departament competent
en matèria de comerç en les modificacions del planejament urbanístic d’una illa concre-
ta de la zona franca, atès que la Llei 18/2005 l’exclou de l’aplicació del PTSEC.

La disposició addicional setena estableix una consideració específica en el dimensiona-
ment d’equipaments comercials ubicats en ports esportius.

La disposició addicional vuitena estableix una consideració específica en el dimensiona-
ment d’equipaments comercials per aquells municipis la població dels quals s’incremen-
ti per la creació de nous sectors de desenvolupament urbanístic vinculats a operacions
estratègiques i de reequilibri territorial.

La disposició transitòria primera estableix que els planejaments dels quals ha emès un
informe la Direcció General de Comerç amb anterioritat a l’aprovació d’aquest PTSEC,
es regiran per l’anterior PTSEC durant tot el període de vigència del present PTSEC.

La disposició transitòria segona estableix la possibilitat d’executar les actuacions comer-
cials que es preveuen en els programes d’orientació per als equipaments comercials
aprovats i vigents a la data d’entrada en vigor de la Llei 18/2005.

La disposició transitòria tercera estableix l’aplicació del PTSEC actual per les sol·licituds
de llicències comercials en tràmit en la seva entrada en vigor, excepte el que estableix la
disposició addicional vuitena de la Llei 18/2005.

La disposició derogatòria deroga el Decret 211/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova
el PTSEC.

S’estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà de la seva publicació.

Pel que fa a l’annex que recull la normativa del Pla territorial sectorial d’equipaments
comercials consta de 22 articles. L’article 1 estableix quin és l’objectiu del PTSEC.
L’article 2 s’estableix els àmbits territorials d’actuació. En l’article 3 es regula l’estructu-
ra del PTSEC. L’article 4 estableix els mitjans d’execució del PTSEC. L’article 5 en regu-
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la la vigència. L’article 6 regula el caràcter vinculant del Pla. En l’article 7 s’estableix l’àm-
bit d’aplicació. L’article 8 regula els criteris d’ordenació espacial. En l’article 9 s’establei-
xen els criteris per determinar els equilibris i desequilibris. L’article 10 preveu els criteris
per al càlcul del dimensionament per a noves implantacions i ampliacions d’establiments
comercials. En l’article 11 s’estableixen les excepcions al dimensionament per a noves
implantacions i ampliacions d’establiments comercials. En l’article 12 s’estableixen unes
excepcions per necessitats no comptabilitzades en el dimensionament. L’article 13 regu-
la la concurrència de sol·licituds i criteris per a l’avaluació. En l’article 14 es regulen els
criteris d’ubicació i d’aplicació gradual del dimensionament. En l’article 15 es regulen els
criteris per a la gestió del dimensionament. L’article 16 estableix els criteris per a la
implantació dels centres comercials de fabricants. En l’article 17 es regula la determina-
ció gràfica de les trames urbanes consolidades i les concentracions comercials. L’article
18 defineix el terme trama urbana. L’article 19 estableix les modificacions de les delimi-
tacions de les trames urbanes consolidades establertes al PTSEC. L’article 20 preveu la
delimitació de la trama urbana consolidada d’aquells municipis amb poblacions inferiors
a 25.000 habitants i que no siguin capital de comarca. L’article 21 preveu la delimitació
de les trames urbanes consolidades als Programes d’orientació dels equipaments
comercials. L’article 22 estableix l’admissió a tràmit de les llicències comercials de la
Generalitat.

En l’annex 1 es recull el càlcul de dimensionament.

En l’annex 2 es relacionen els municipis que fins al dia 31 de juliol del 2005 van obtenir
la qualificació de zona turística d’acord amb la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’hora-
ris comercials.

En l’annex 3 es relacionen els municipis en què s’ha grafiat la trama urbana consolida-
da: capitals de comarca, municipis de més de 25.000 habitants o assimilables per raó
de fluxos turístics.

En l’annex 4 es relacionen els municipis amb trama urbana consolidada que compten
amb concentracions comercials.

III. OBSERVACIONS GENERALS

Primera. L’article 13 de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials estableix que el Pla
territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC) ha de ser l‘instrument per a l’or-
denació dels equipaments comercials arreu del territori que ha de tenir com a objectiu
general ordenar les implantacions comercials, assolir l’equilibri entre la distribució dels
diferents productes comercials i satisfer les necessitats dels consumidors. L’esmentada
Llei també estableix que el nou Pla territorial sectorial ha de preveure la nova oferta d’e-
quipaments i els seus creixements de manera que aquests es localitzin allà on sigui jus-
tificat per atendre les necessitats dels ciutadans, evitar-los mobilitats innecessàries i, en
definitiva, garantir una oferta diversificada i plural. El CTESC considera que amb el pre-
sent Projecte de decret es dóna resposta adequada a aquest precepte legal en aprovar
el Pla i en tenir present els objectius i requisits esmentats. 

Segona. El CTESC comparteix la necessitat recollida en la Llei i en el present Projecte
de decret de reforçar el comerç urbà per evitar mobilitats innecessàries, sobrecàrrega
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d’infraestructures i una major contaminació mediambiental. El CTESC també comparteix
la inclusió d’altres objectius reflectits en l’article 1 del Projecte de decret, com la neces-
sitat de potenciar determinats centres o subcentres comarcals per garantir l’equilibri i la
cohesió territorial i reequilibrar els dèficits actuals d’oferta en alguns territoris. Aquest ree-
quilibri pot ajudar a resoldre el problema per a la sostenibilitat que es deriva de l’excés
de mobilitat dels consumidors davant la manca d’oferta comercial en el seu territori. Per
això, és imprescindible, com estableix aquest Projecte de decret, fer les previsions
necessàries de reserva de sòl per a la ubicació d’equipaments comercials. 

Tercera. Aquest Consell valora favorablement l’àmplia documentació justificativa que
s’acompanya al Projecte que incorpora una detallada anàlisi de l’estructura actual de l’o-
ferta comercial i del seu context socioecònomic, així com una àmplia informació respec-
te dels antecedents, del recull normatiu, de la metodologia emprada, dels objectius i cri-
teris de l’avaluació mediambientals, i els criteris per a la implantació del Pla, així com les
propostes d’actuació futures. 

Quarta. El CTESC considera que l’evolució permanent que s’ha produït i és previsible
que es continuï produint en un futur, en matèria de població i demografia, avala el crite-
ri que el PTSEC no pot constituir-se en un element estàtic de control, vers el dinamisme,
en general, que s’observa a la societat. En conseqüència seria recomanable l’establi-
ment i reconeixement del concepte de graduació que preservarà el restabliment del
necessari equilibri que el PTSEC ha de garantir en tot moment. 

Cinquena. Atès que aquest dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1.a) de la Llei
7/2005, de 8 de juny, del CTESC, i que el Projecte de decret menciona el de la Comissió
Jurídica Assessora, el CTESC considera que seria convenient que en el preàmbul també
es fes menció al present dictamen. 

Sisena. El CTESC posa de manifest que, atesa la importància de la norma que es dic-
tamina, la sol·licitud del dictamen pel procediment d’urgència ha dificultat la tasca que li
correspon com a òrgan consultiu. En aquest sentit, el CTESC lamenta que l’àmplia
documentació justificativa que acompanya el Projecte de decret no hagi pogut ser ana-
litzada en la seva justa mesura, per falta de temps, en l’elaboració del present dictamen.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT DE L’ANNEX.
(Normativa del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.)

1. Pel que fa a l’article 5.2, el CTESC considera que les previsions de la Llei 18/2005
sobre la vigència del PTSEC i els criteris per a la seva revisió que es recullen i es des-
envolupen en aquest article responen de manera favorable a la necessitat de con-
solidar uns referents estables de planificació dels equipaments comercials i la seva
adequació a l’evolució territorial i demogràfica de Catalunya. 

2. El CTESC considera que en l’article 5.3 s’hauria d’afegir un nou apartat que fes refe-
rència a l’evolució demogràfica i urbanística. 

3. En l’article 7 es fa referència al fet que resten subjectes a dimensionament els grans
establiments comercials, d’acord amb el que es preveu a l’article 3 de la Llei
18/2005, i, en canvi, aquesta previsió no està recollida en l’article esmentat. 
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4. En l’article 13.4 apartats b) i c) el CTESC considera que hi ha una errada de redac-
ció. Així en l’apartat b) s’estableix “d’acord amb cap dels tres criteris precedents”
quan s’hauria d’indicar “d’acord amb el criteri precedent”. En l’apartat c) s’estableix
“d’acord amb cap dels quatre criteris precedents” quan s’hauria d’indicar “d’acord
amb cap dels dos criteris precedents”. 

5. El CTESC considera que el terme “ampliació” contingut a l’apartat 5 de l’article 14,
és un concepte indeterminat que pot originar una certa inseguretat jurídica. En con-
seqüència, es considera recomanable la seva concreció i delimitació. 

6. El CTESC considera que el segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 15 pot originar
interpretacions errònies, per la qual cosa es proposa la redacció següent:
“Addicionalment podran incorporar a la superfície prevista un establiment en forma
de supermercat. En el cas que en el municipi corresponent s’hagin establert previ-
sions de supermercats, la superfície de l’establiment per aquesta finalitat serà des-
comptada d’aquelles”. 

7. Per adaptar el títol de l’article 19 al seu contingut, el CTESC proposa que la seva
redacció sigui la següent: “Modificació de les delimitacions de les trames urbanes
consolidades establertes al PTSEC”.

8. El CTESC creu necessari, en la mesura que sigui possible, que a la columna quar-
ta de la taula que s’adjunta a l’annex I.4 “Grans Magatzems i Centres Comercials”,
es substitueixi l’observació que consta com a (4) en les columnes horitzontals 4, 5 i
8, per la suma corresponent, en metres quadrats, previstos pels POEC, en els casos
esmentats.

V. CONCLUSIONS

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret pel
qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials i sol·licita al Govern que
sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present dictamen. 

Barcelona, 28 de juliol del 2006

La presidenta La secretària executiva
Mercè Sala Schnorkowski Teresita Itoiz i Cruells
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VOT PARTICULAR que formula PIMEC, integrant del Grup
Segon del Consell de Treball, Econòmic i Social de Cata-
lunya, en relació amb el Dictamen 21/2006 sobre el Projecte
de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equi-
paments comercials.

La Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials reconeix explícitament
en el seu preàmbul que el comerç dels centres històrics dels nostres pobles, ciutats i
barris es contraposa a models de comerç perifèric característics de models que ens són
aliens, tant des del punt de vista cultural com d’ocupació del territori. 

Aquesta constatació respon a una configuració territorial de Catalunya, en xarxa de ciu-
tats i, per això, la mateixa Llei reconeix la voluntat de reforçar el comerç urbà i evitar
mobilitats innecessàries i sobrecàrrega d’infraestructures públiques. Aquesta realitat
comporta també una definició millor del concepte de concentració comercial a fi d’atu-
rar la creació i el creixement d’aglomeracions comercials perifèriques per mitjà d’un sis-
tema d’agregació.

És per això que PIMEC considera que en l’article 14.2 s’ha de suprimir la refe-
rència que es fa als apartats b) i c) de l’article 11.1, ja que autoritzar, via excepcions,
la implantació en sòl industrial per a usos comercials en el sector ferreteria-bricolatge,
mobiliari, parament i tèxtil llar, suposa una modificació substancial del marc legal norma-
tiu contrari als objectius del mateix PTSEC i la Llei d’equipaments comercials en crear
zones d’atracció i concentració comercial fora de les trames urbanes consolidades. A les
àrees industrials només cal autoritzar activitats comercials vinculades a la indústria
implantada, tal com s’havia regulat al PTSEC 2001-2004.

Barcelona, 28 de juliol del 2006

Albert Roca Parés
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PROJECTE DE DECRET pel qual s’aprova el Pla territorial
sectorial d’equipaments comercials.

D’acord amb el que estableix el preàmbul de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’e-
quipaments comercials, en el nostre model urbà, de ciutat compacta, complexa i social-
ment cohesionada, el comerç exerceix una funció determinant.

Aquesta estructura de ciutat compacta permet reduir la mobilitat i evitar desplaçaments
innecessaris, entre d’altres activitats, per motiu de compra.

D’altra banda, Catalunya respon a una realitat territorial configurada per una xarxa de
ciutats amb una dinàmica i unes funcions pròpies que conformen també una certa jerar-
quització.

Per tant, cal assolir una estructura comercial que permeti donar resposta a les necessi-
tats quotidianes dels ciutadans de la manera més propera possible i, d’altra banda, cal
posar les bases perquè l’oferta de productes no quotidians que convé que es localitzi
generant una determinada concentració, estigui representada de manera equilibrada en
el territori en cadascun dels formats possibles, sempre sense perdre el caràcter urbà de
la seva localització.

Al llarg del temps, la Generalitat de Catalunya ha propulsat, en el marc de les seves com-
petències, la normativa més adequada per fer front als diversos canvis operats en el sec-
tor, sempre des de la perspectiva d’assolir un equilibri territorial entre els diversos formats
comercials, entre els diferents operadors i amb l’objecte final d’evitar desplaçaments per
motiu de compra i facilitar una oferta comercial adequada a les necessitats dels consu-
midors.

És en aquest marc que s’han promulgat les successives lleis d’equipaments comercials.
La recentment aprovada Llei 18/2005, de 27 de desembre, intenta completar la línia
d’actuació endegada el 1987 i continuada el 1997, i al 2000, però sobretot tracta d’a-
profundir en allò referent a la localització urbana de les implantacions comercials.

Així, la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, tal com ja ho feia
la Llei 1/1997, i la Llei 17/2000 disposa que el Pla territorial sectorial d’equipaments
comercials és l’instrument per ordenar la localització en l’àmbit territorial de Catalunya i
n’estableix els objectius, el procediment d’aprovació i la vigència, d’acord amb les direc-
trius que va establir, en el seu moment, la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política
territorial.

Per això, fent ús de la facultat prevista a la disposició final segona de la Llei 18/2005, de
27 de desembre, d’equipaments comercials, d’acord amb/vist el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Comerç, Turisme i Consum i
d’acord amb el Govern,

DECRETO:
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Article únic

S’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, la normativa del qual s’an-
nexa a aquesta disposició.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

1. Les implantacions comercials ubicades dins les zones d’accés no restringit de les
estacions ferroviàries que han d’acollir el tren d’alta velocitat a què es refereix l’article
13.6 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, podran tenir
una superfície de venda, no subjecta a dimensionament de com a màxim 5.000 m2,
inclosa la preexistent. En qualsevol cas, la composició de l’oferta comercial només podrà
consistir en establiments comercials amb una superfície de venda no superior a 1.000m2,
havent d’adequar-se a les necessitats pròpies dels viatgers.

2. Les noves implantacions comercials a les zones d’accés no restringit de les noves ter-
minals a què es refereix l’article 13.6 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipa-
ments comercials, que, si s’escau, resultin de l’ampliació d’un aeroport d’interès gene-
ral, podran incorporar establiments comercials que en el seu conjunt no superin els
1.000 m2 de superfície de venda. Pel que fa a les zones d’accés restringit als passatgers
d’aquestes instal·lacions aeroportuàries, podran assolir un màxim de 5.000m2 de super-
fície de venda no subjecta a dimensionament, inclosa la preexistent. En qualsevol dels
casos, l’oferta comercial haurà de ser adequada a les necessitats pròpies dels viatgers.

Segona

Els planejaments urbanístics que desenvolupin un sector de caràcter residencial, apro-
vats amb posterioritat a l’entrada en vigor del Pla territorial sectorial d’equipaments
comercials 2006-2009 (PTSEC), podran fer reserves, dintre dels usos comercials, per a
un establiment comercial de, com a màxim, 1000 m2 de superfície de venda, de la qual
la corresponent al format supermercat no podrà superar, en cap cas els 800 m2. Aquesta
reserva es podrà fer per cada 450 habitatges que es prevegin i, si s’escau, hauran d’ob-
tenir l’informe del director general de Comerç.

Tercera

Les capitals de comarca que no disposin de cap mitjà establiment comercial en format
supermercat dins el seu terme municipal, podran autoritzar un establiment d’aquesta
categoria tenint en compte que la seva superfície de venda no superi els 800 m2.

Quarta

En virtut del que preveu l’article 13.7 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipa-
ments comercials, el municipi de La Jonquera, atesa l’especial vinculació de les seves
activitats econòmiques amb el comerç transfronterer, pot afegir 5.000 m2 de superfície
de venda a les previsions recollides en els annexos d’aquest pla. Només podran desti-
nar-se a la venda d’alimentació fins a un màxim de 2.000 m2. D’altra banda, les implan-
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tacions d’establiments alimentaris no podran superar, ni individualment ni col·lectiva-
ment, els 1.000 m2 de superfície de venda.

D’aquesta mateixa excepció podran beneficiar-se, en conjunt, els municipis de Les i
Bossòst, atesa també la vinculació del Baix Aran amb el comerç transfronterer. No es
podrà materialitzar en un mateix projecte ni en un mateix municipi més del 50% del
dimensionament establert per al conjunt dels dos municipis.

Cinquena

La implantació d’establiments comercials en els àmbits d’aplicació de la Llei 2/1989, de
16 de febrer, de Centres Recreatius Turístics, no sobrepassarà, en el període 2006-2009,
la xifra de 30.000 m2 de superfície de venda i s’haurà de localitzar en les finques més
properes a la trama urbana consolidada.

El desenvolupament comercial haurà de ser en format de recinte comercial. Fins a un
40% de la superfície de venda podrà estar composada per establiments comercials indi-
viduals de, com a màxim, 3.000 m2 . La resta de superfície comercial haurà d’estar com-
posada per establiments que, de forma individual, no superin els 1.000 m2 de superfície
de venda. L’oferta comercial haurà d’ésser coherent amb el projecte global de centre
recreatiu turístic aprovat per la Generalitat mitjançant el Decret 152/1989, de 23 de juny.

En qualsevol cas, el projecte en qüestió queda subjecte a l’obtenció de la corresponent
llicència comercial de la Generalitat. 

Sisena

Les modificacions del planejament urbanístic a què es refereix la lletra c) de la Disposició
transitòria desena, de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials,
que comportin un canvi d’ubicació dels equipaments comercials que s’hi preveu, reque-
rirà l’acord de la Comissió Paritària Generalitat de Catalunya-Ajuntament de Barcelona i
l’informe favorable del Departament de la Generalitat competent en matèria de comerç.

Setena

Les implantacions comercials ubicades dins de ports esportius, en instal·lacions cons-
truïdes mitjançant el sistema de concessió administrativa i atorgades mitjançant concurs
públic, sempre que es compleixin els criteris d’ubicació establerts a l’article 4.1 de la llei
18/2005, podran afegir al seu dimensionament una superfície comercial de 6.000 m2 de
superfície de venda. Aquest dimensionament podrà acollir un únic establiment comercial
de venda de material esportiu, amb un màxim de 4.000 m2 de superfície de venda, sem-
pre que l’oferta comercial tingui, essencialment, relació amb activitats nàutiques. La resta
de l’oferta comercial haurà de materialitzar-se en format d’establiments que no superin
els 1.000m2 de superfície de venda.

Vuitena

1. En l’adaptació dels plans d’ordenació urbanística municipal que tinguin per objecte
incorporar les determinacions dels Plans Territorials Parcials i els Plans Directors
Urbanístics, amb l’informe previ de la Direcció General de Comerç, es podrà preveure un
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dimensionat comercial extraordinari, addicional al determinat al PTSEC 2006-2009, per
aquells municipis als quals les noves determinacions del planejament territorial suposen
increments poblacionals per la creació de nous sectors de desenvolupament urbanístic
vinculats a operacions estratègiques i de reequilibri territorial. En aquests casos, el
dimensionat comercial addicional es calcularà prenent com a base de càlcul l’increment
de població previst i l’augment del nombre d’habitatges, respecte el determinat al
PTSEC 2006-2009, en base amb la nova demanda residencial generada per l’increment
de població i de llocs de treball que resulten dels nous sectors de desenvolupament.

En qualsevol cas, l’informe de la Direcció General de Comerç, que es regirà per allò pre-
vist a l’article 19.2 de la llei 18/2005, serà favorable quan la proposta del Pla incorpori un
dimensionament extraordinari màxim de 0’52 m2 de superfície de venda per a formats
regulats per cada habitant que prevegi el propi pla.

2. D’altra banda, el Govern podrà aprovar, de forma extraordinària, creixements comer-
cials en formats regulats, sempre que es compleixin els requisits següents: que siguin
actuacions previstes en el Pla Territorial General de Catalunya per corregir els desequili-
bris en el territori, que siguin d’iniciativa pública, que configurin un caràcter de ciutat
complex on s’incorporin usos residencials, tecnològics i terciaris, que tinguin caràcter
estratègic a nivell de Catalunya. Per tal d’assegurar una certa proporcionalitat, la super-
fície de venda màxima prevista en formats regulats no sobrepassarà l’1% del sostre total
de l’actuació i es materialitzarà mitjançant un projecte integral que incorpori la màxima
varietat d’oferta comercial, així com l’àmplia presència de formats comercials.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

1. Els planejaments informats pel director general de Comerç que de conformitat amb
allò que es preveia a la disposició addicional 1ª del decret 211/2001, de 24 de juliol, pel
qual s’aprova el PTSEC 2001-2004, podien materialitzar un mitjà establiment alimentari
de tipus supermercat, mantindran aquesta opció fins el termini final de la revisió del pre-
sent PTSEC.

2. Els planejaments que a l’entrada en vigor d’aquest Decret es trobin aprovats inicial-
ment i encara no hagin obtingut l’informe previst a l’article 19 de la Llei, 18/2005, de 27
de desembre, d’equipaments comercials, no es podran acollir a allò previst a la disposi-
ció addicional 1ª del decret 211/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el PTSEC 2001-
2004, i podran materialitzar únicament l’establiment alimentari que s’hi preveu, respec-
tant en tot cas les limitacions introduïdes per l’article 13.8 de la llei 18/2005, de 27 de
desembre, d’equipaments comercials.

Segona

Els municipis podran executar les actuacions comercials que es preveuen en els POEC
definitivament aprovats i vigents a la data d’entrada en vigor de la llei 18/2005, de 27 de
desembre, d’equipaments comercials. Aquesta possibilitat s’extingirà en finalitzar el perí-
ode de revisió del present PTSEC. Els creixements de superfície comercial que es mate-
rialitzin a l’empara d’aquesta disposició es podran descomptar, si s’escau, del dimensio-
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nament previst pel PTSEC en els formats i als àmbits territorials corresponents.

Els Ajuntaments podran sol·licitar la modificació de la localització dels m2 de creixement
previstos en el POEC, per poder reubicar-los dintre de la trama urbana del municipi, quan
durant la vigència d’aquest, es produeixin circumstàncies relacionades amb l’oferta
comercial, l’adaptació de la distribució dels equipaments comercials o les modificacions
de la demanda dels consumidors, que ho aconsellin. La sol·licitud de modificació, que
haurà d’estar degudament motivada, i aprovada pel Ple de l’Ajuntament, serà atorgada,
previ estudi de la Comissió d’Equipaments Comercials, pel Conseller del Departament
de la Generalitat competent en matèria de comerç, a proposta del director general de
comerç.

Tercera

El PTSEC 2006-2009 serà d’aplicació per a totes les sol·licituds de llicències comercials
en tràmit a la seva entrada en vigor, llevat d’aquelles objecte de l’excepció prevista per
a la suspensió de llicències establerta a la disposició transitòria 8ª de la Llei 18/2005, de
27 de desembre, d’equipaments comercials, a les quals els serà d’aplicació el PTSEC
2001-2004 en aquells casos en que es tracti d’una norma més beneficiosa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga el Decret 211/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial
d’equipaments comercials.

DISPOSICIÓ FINAL

El Pla territorial sectorial d’equipaments comercials entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació al DOGC.

Barcelona, 

President de la Generalitat de Catalunya

Conseller d’Economia i Finances
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ANNEX

Normativa del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (PTSEC).

Article 1. Objectiu del Pla

1.1 El Pla territorial sectorial d’equipaments comercials és l’instrument per a l’ordenació
dels equipaments comercials en l’àmbit territorial de Catalunya. El Pla territorial sectorial
d’equipaments comercials és un instrument d’ordenació del territori, previst per la legis-
lació en matèria de política territorial.

L’objectiu general del PTSEC és l’ordenació adequada de les implantacions comercials
subjectes a llicència comercial, a fi d’assolir un nivell d’equipament comercial equilibrat
entre les diferents formes de distribució i satisfer les necessitats de compra de les per-
sones consumidores.

1.2 D’acord amb l’objectiu general del Pla i segons les prescripcions que el Pla territorial
general estableix per als plans sectorials, el Pla territorial d’equipaments comercials
també persegueix els objectius següents:

a) Potenciar determinats centres o subcentres comarcals.

b) Potenciar centres o polaritats comercials escollits en el PTG per corregir des-
equilibris en el territori.

c) Corregir dèficits de dotació comercial per evitar mobilitats de població i sobre-
càrrega de les infrastructures públiques per raó de proveïment.

d) Establir criteris i quantificar les reserves de sòl per a l’equipament comercial en
el marc del planejament urbanístic.

1.3 D’acord amb aquest criteri general, són també objectius del pla:

a) Avaluar l’oferta comercial disponible a Catalunya, tant pel que fa al nombre
d’establiments com a la superfície total de venda, desglossada per comarques
o àmbits territorials d’actuació i per sectors d’activitat.

b) Avaluar la despesa comercialitzable del conjunt de la població catalana, igual-
ment desglossada per comarques o àmbits territorials d’actuació, i per epígrafs
de despesa.

c) Establir els dèficits i els superàvits d’equipament comercial en cada àmbit terri-
torial, la qual cosa ha de permetre confrontar oferta i demanda, utilitzant, si
escau, el concepte de dotació adequada dels diferents formats i sectors de
comercialització, d’acord amb el que s’estableix a l’article 9.

1.4 Tant els criteris que s’han utilitzat, com les conclusions obtingudes i les recomana-
cions que es derivin del PTSEC, han de ser tinguts en compte a l’efecte del que dispo-
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sa la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials.

Article 2. Àmbits territorials d’actuació

El PTSEC considera diversos àmbits territorials com a unitats bàsiques d’actuació –
municipis, comarques i àmbits funcionals territorials del Pla Territorial General de
Catalunya- per tal d’assolir un nivell de dotació comercial més equilibrada en el territori.

S’han de considerar també com a àmbit d’actuació del PTSEC els àmbits territorials d’a-
bast supramunicipal que puguin establir els plans territorials parcials i els plans directors
urbanístics.

Article 3. Estructura del PTSEC

El PTSEC es compon de dos documents bàsics:

a) Memòria descriptiva de la situació del sector de la distribució a Catalunya que incor-
pora tota la informació estadística pertinent, tant la disponible com la generada especí-
ficament per al Pla, així com també la metodologia i els models utilitzats i l’informe de
sostenibilitat ambiental.

b) Document normatiu que conté la normativa pròpia del pla, així com l’annex amb els
dimensionaments màxims i els annexos gràfics de delimitació de les trames urbanes
consolidades i de les concentracions comercials.

La Direcció General de Comerç divulgarà aquests documents i els posarà a l’abast del pú-
blic juntament amb la documentació, a través dels mitjans telemàtics dels que disposa.

Article 4. Execució del PTSEC

El Pla territorial sectorial d’equipaments comercials s’executa mitjançant:

a) L’aprovació i revisió dels instruments de planejament urbanístic general i derivat.

b) L’atorgament de les llicències comercials, d’acord amb el que estableix la legislació
vigent. Els creixements del PTSEC s’han d’aplicar gradualment, si s’escau, en funció
dels diferents formats, d’acord amb el que estableixen els articles 14, 15 i 16 d’aquesta
normativa.

Article 5. Vigència del PTSEC

5.1 La vigència del PTSEC és indefinida.

5.2 El PTSEC s’ha de revisar cada quatre anys. No obstant això, el Govern podrà acor-
dar-ne la revisió anticipada, si esdevenen circumstàncies que modifiquen substancial-
ment els elements en base als quals fou elaborat i aprovat. A aquests efectes, s’entén
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que existeix una desviació substancial d’aquests elements quan es superi en un 20% el
nombre d’habitants previst que hagi servit de base per a programar els dimensiona-
ments.

5.3 En el moment de la seva revisió el PTSEC ha de tenir en compte:

a) L’evolució dels hàbits de compra i de consum de la població.

b) L’evolució, en la composició de l’oferta comercial, de les diferents tipologies d’establi-
ments.

c) L’evolució de la concentració empresarial en el sector de la distribució comercial.

d) L’impacte produït per la implantació de grans establiments comercials en el comerç
intraurbà, especialment sobre els centres històrics tradicionals, per evitar específicament
el fenomen de la desertització comercial.

5.4. En el cas que un municipi determinat excedeixi, amb determinades condicions, el
nombre d’habitants previst que hagi servit de base per a programar els dimensiona-
ments, l’ajuntament corresponent podrà instar a la modificació del PTSEC, d’acord amb
el que preveu el decret de desplegament de la Llei 18/2005, en funció dels mínims crei-
xements poblacionals (%) i els màxims creixements comercials (m2) següents:

2.000-10.000 hab.: mínim 20% i màxim 1.500m2 de superfície de venda.
10.000-25.000 hab.: mínim 10% i màxim 3.000m2 de superfície de venda. 
>25.000 hab.: mínim 5% i màxim 5.000m2 de superfície de venda. 

Els establiments comercials programats correspondran a formats regulats susceptibles
d’obtenir llicència comercial municipal.

Article 6. Caràcter vinculant del PTSEC

El PTSEC té caràcter vinculant per a les administracions públiques en general i, en espe-
cial, per a la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, les persones promoto-
res i les empreses comercials:

a) La Generalitat de Catalunya ha de tenir en compte el que disposa el PTSEC en els
procediments d’elaboració i tramitació del planejament urbanístic d’acord amb l’article
19.1 de la llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, així com en el
procés d’atorgament de les llicències per a la implantació, l’ampliació, els canvis d’acti-
vitat i els trasllats dels establiments comercials a que es refereix als articles 3.1 i 3.4 de
l’esmentada Llei. En aquests casos s’hauran d’aplicar les determinacions del PTSEC,
sens perjudici que s’incorporin en la revisió o modificació del planejament urbanístic
corresponent.

b) Les administracions locals han de seguir les determinacions del PTSEC en la tramita-
ció del planejament urbanístic, de les llicències d’edificació, comercial municipal i
ambiental, i també en la promoció d’equipaments comercials col·lectius.
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c) Les persones promotores i les empreses comercials han d’ajustar-se al què disposa
el PTSEC en sol·licitar les llicències comercials.

Article 7. Àmbit d’aplicació

D’acord amb el que es preveu a l’article 3 de la Llei 18/2005, d’equipaments comercials,
resten subjectes a dimensionament els grans establiments comercials. També resten sub-
jectes a dimensionament el establiments mitjans del sector alimentari i els establiments de
superfície de venda igual o superior a 1.000 m2 dedicats essencialment a la venda d’apa-
rells electrodomèstics i electrònica de consum, d’articles i complements esportius, d’equi-
pament de la persona i els dedicats a la venda d’articles de lleure i cultura.

Als efectes de dimensionament, els establiments del sector alimentari, al que fa referèn-
cia l’article 3.3 de la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, s’assimilen als de venda
de productes quotidians, en format supermercat.

Als efectes d’aquest decret es considera que un establiment es dedica a la venda de
productes alimentaris quan la seva oferta comercial inclou productes de compra quoti-
diana, com són els productes d’alimentació, així com productes de neteja i drogueria.

Article 8. Criteris d’ordenació espacial

8.1 L’objecte del PTSEC és el territori de Catalunya. Pel que fa a la possibilitat d’implan-
tació de grans i mitjans establiments comercials, s’analitzen només els àmbits territorials
detallats l’annex 1.

L’annex 1.1 estableix, a nivell municipal, el dimensionament del creixement de mitjans
establiments comercials en format supermercat, segons la classificació establerta a la
normativa vigent. A la resta de poblacions no incloses en l’annex 1.1, amb caràcter
general, no es permet la implantació de grans ni mitjans establiments comercials, en for-
mat supermercat. 

L’annex 1.2 estableix, a nivell municipal, el dimensionament del creixement d’establi-
ments comercials en format d’Hipermercat, així com les reserves de creixement en
aquest format en funció dels àmbits funcionals territorials.

L’annex 1.3 estableix, a nivell municipal, el dimensionament del creixement en format de
grans i mitjans establiments comercials de superfície de venda igual o superior a 1000 m2

dedicats essencialment a la venda d’aparells d’electrodomèstics i electrònica de consum,
d’articles i complements esportius, d’equipament de la persona i de lleure i cultura.

L’annex 1.4 estableix a nivell d’àmbit funcional territorial el dimensionament del creixe-
ment en format gran magatzem i centre comercial.

En qualsevol cas, la localització dels establiments s’haurà d’adequar a l’establert a l’ar-
ticle 4 de la llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials.

8.2 La situació concreta de cadascun dels àmbits d’anàlisi del PTSEC i les possibilitats
màximes, pel que fa a la superfície de venda, d’implantacions de grans i mitjans establi-
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ments comercials queden recollides l’annex 1 d’aquesta normativa.

8.3 Els municipis, considerats turístics als efectes d’aquest decret, són objecte d’una
anàlisi particularitzada. A l’annex 2 s’identifiquen els municipis que tenen aquesta consi-
deració.

8.4 Per a l’ordenació espacial del comerç a Catalunya, s’estableixen els àmbits territo-
rials d’anàlisi següents:

a) Municipis quan tinguin més de 2.000 habitants o siguin capitals de comarca, en el cas
del comerç quotidià – supermercats.

b) Comarques, pel que fa a hipermercats i a les superfícies especialitzades subjectes a
dimensionament.

c) Àmbits funcionals territorials del Pla Territorial General de Catalunya que correspon-
guin, en el cas dels grans establiments comercials en format de gran magatzem i centre
comercial, llevat de l’àrea metropolitana on l’àmbit d’anàlisi serà la comarca.

Article 9. Criteris per determinar els equilibris i desequilibris

9.1 El PTSEC 2006-2009 amb l’objectiu d’adequar els equipaments comercials a les
necessitats de la població, fa un tractament de l’equilibri comercial a nivell municipal. Es
considera que un municipi està en equilibri quan la seva oferta comercial es correspon a
la despesa comercialitzable estimada per l’any 2009, o l’equivalent, si es tracta d’un
municipi considerat turístic.

9.2 En el cas del municipi de Barcelona, ateses les especials característiques quantitati-
ves i qualitatives de la demanda que es deriven de la capitalitat del país, i atès el contin-
gut de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, i de la
disposició addicional 3ª de la Llei 18/2006, d’equipaments comercials, per la qual es
crea la Comissió paritària Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona, la distri-
bució del creixement màxim previst pel PTSEC es programa segons els acords adoptats
per aquesta comissió, els quals queden reflectits a l’article 10.6 del present Decret.

La resta de municipis de la comarca del Barcelonès s’integren en dos subàmbits: el
Barcelonès Nord – Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs- i el
Barcelonès Sud (l’Hospitalet de Llobregat).

Article 10. Criteris per al càlcul del dimensionament per a noves implantacions
i ampliacions d’establiments comercials

Les situacions d’equilibri o desequilibri s’han de valorar d’acord amb els criteris esmen-
tats en l’article 9. Cal tenir en compte les situacions següents:

1. Dimensionament en format supermercat.

Es determina el municipi com a àmbit d’anàlisi territorial.
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Als municipis en situació estimada d’excés d’oferta de consum quotidià per a l’any 2009
no es preveu cap creixement en format supermercat, llevat d’aquells que no disposin de
cap establiment comercial gran o mitjà d’oferta de consum quotidià.

A la resta de municipis es preveu que el creixement es canalitzi en format de supermer-
cat, sempre que aquesta tipologia no absorbeixi més del 30% de la despesa comercia-
litzable estimada per a l’any 2009 en productes d’ús quotidià en el municipi.

2. Dimensionament en format hipermercat.

Es determina la comarca com a àmbit d’anàlisi territorial.

A les comarques en situació estimada d’excés d’oferta per a l’any 2009, no es preveu,
de manera general, cap creixement en format hipermercat.

A la resta de comarques es preveu que el creixement es canalitzi en format de hipermer-
cat, sempre que aquesta tipologia no absorbeixi més del 9% de la despesa comercialit-
zable estimada per a l’any 2009 en productes d’ús quotidià i del 7% en productes d’ús
no quotidià de la comarca. 

Els creixements resultants a cadascuna de les comarques s’ha canalitzat cap els muni-
cipis susceptibles d’acollir la implantació d’un establiment comercial d’aquestes carac-
terístiques.

3. Dimensionament en format gran magatzem.

Es determina l’àmbit funcional territorial del Pla Territorial General de Catalunya com a
àmbit d’anàlisi, llevat de l’àrea metropolitana on l’àmbit d’anàlisi és la comarca.

Als esmentats àmbits funcionals territorials que es trobin en situació estimada d’excés
d’oferta de productes d’ús no quotidià per a l’any 2009, no es preveu cap creixement
en format gran magatzem.

A la resta d’àmbits es preveu que el creixement es canalitzi en format de gran magat-
zem, sempre que aquesta tipologia no absorbeixi més del 10% de la despesa comercia-
litzable estimada per a l’any 2009 en productes d’ús no quotidià de l’àmbit.

Els creixements resultants per a cadascun dels àmbits funcionals territorials, es podran
materialitzar en els municipis susceptibles d’acollir la implantació d’un establiment co-
mercial d’aquestes característiques i d’acord amb els requisits que s’estableixen a l’arti-
cle 11 de la present normativa.

4. Dimensionament en format centre comercial.

Es determina l’àmbit funcional del Pla Territorial General de Catalunya com a àmbit d’a-
nàlisi, llevat de l’àrea metropolitana on l’àmbit d’anàlisi és la comarca.

Als esmentats àmbits funcionals territorials que es trobin en situació estimada d’excés
d’oferta de productes d’ús no quotidià per a l’any 2009, no es preveu cap creixement
en format centre comercial.
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A la resta d’àmbits es preveu que el creixement es canalitzi en format de centre comer-
cial, sempre que aquesta tipologia no absorbeixi més del 12% de la despesa comercia-
litzable estimada per a l’any 2009 en productes d’ús no quotidià de l’àmbit.

Els creixements resultants per a cadascun dels àmbits funcionals territorials, es podran
materialitzar en els municipis susceptibles d’acollir la implantació d’un establiment
comercial d’aquestes característiques i d’acord amb els requisits que s’estableixen a
l’article 11 de la present normativa.

5. Dimensionament en format superfície especialitzada.

Es determina la comarca com a àmbit d’anàlisi territorial.

A les comarques en situació estimada d’excés d’oferta per a cada un dels sectors ana-
litzats: aparells electrodomèstics i electrònica de consum (10%), articles i complements
esportius (15%), equipament de la persona (5%) i articles de lleure i cultura (8%), per a
l’any 2009 no es preveu, de manera general, cap creixement en format superfície espe-
cialitzada.

A la resta de comarques es preveu que el creixement es canalitzi en format de superfí-
cie especialitzada, sempre que aquesta tipologia no absorbeixi més del corresponent als
percentatges de despesa comercialitzable comarcal estimada pel 2009, per a cada un
dels sectors analitzats.

Els creixements resultants a cadascuna de les comarques s’ha canalitzat cap els muni-
cipis susceptibles d’acollir la implantació d’un establiment comercial d’aquestes carac-
terístiques.

6. Determinacions específiques per al municipi de Barcelona. 

De conformitat amb allò que es preveu a la disposició addicional segona de la Llei
18/2005, la comissió paritària Generalitat de Catalunya–Ajuntament de Barcelona ha
adoptat per aquest municipi una metodologia específica, escaient a les especials carac-
terístiques quantitatives i qualitatives de la demanda que es deriven de la capitalitat del
país.

S’ha fixat un creixement màxim de superfície de venda, de 20.000 m2 en format super-
mercat, 41.433 m2 en format de gran establiment comercial, i 25.000 m2 en format de
superfície especialitzada subjecta a dimensionament, el qual serà desenvolupat per
l’Ajuntament de Barcelona a través del seu planejament comercial.

La distribució territorial dels creixements queda reflectida a l’annex 1.5.

Article 11. Excepcions al dimensionament per a noves implantacions i amplia-
cions d’establiments comercials

11.1 Els criteris de dimensionament de noves implantacions de l’article 10 no són apli-
cables en els casos següents:
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a) En la implantació i ampliació de grans establiments comercials dedicats essencialment
a la venda d’automòbils, embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per
a la construcció i articles de sanejament i de centres de jardineria. Tampoc són aplica-
bles els criteris d’ubicació en la implantació d’establiments de venda de carburants. En
cas de que es tracti d’una ampliació, l’àrea d’influència es considerarà en funció de la
superfície ampliada.

b) En la implantació i ampliació d’establiments exclusivament de ferreteria i bricolatge,
sempre que la dotació dels establiments comercials del mateix sector amb superfícies
de venda superiors a 1.000 m2 no sobrepassi la relació de 50 m2 de superfície de venda
per 1.000 habitants de l’àrea d’influència de l’establiment projectat. En cas de que es
tracti d’una ampliació, l’àrea d’influència es considerarà en funció de la superfície
ampliada.

c) En la implantació i ampliació d’establiments exclusivament de mobiliari, parament i
tèxtil de la llar, sempre que la dotació dels establiments comercials del mateix sector amb
superfícies de venda superiors a 1.000 m2 no sobrepassi la relació de 80 m2 de superfí-
cie de venda per 1.000 habitants de l’àrea d’influència de l’establiment projectat. En cas
de que es tracti d’una ampliació, l’àrea d’influència es considerarà en funció de la super-
fície ampliada.

d) En la implantació d’establiments comercials en format supermercat dins de mercats
municipals. No obstant, no podran acollir-se a aquesta excepció aquells establiments
que superin els llindars previstos a l’article 3.1 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre,
d’equipaments comercials, ni aquells la superfície de venda dels quals representi més del
70% de la superfície de venda total destinada a oferta de productes quotidians en el
conjunt del mercat.

e) En la implantació d’establiments col·lectius del tipus galeria comercial que compleixin
els requisits d’ubicació previstos a l’article 4.1. de la Llei 18/2005, sempre que la super-
fície de venda no superi en total els 5.000 m2, inclosa si s’escau, la preexistent. L’oferta
comercial haurà d’incloure exclusivament petits establiments comercials, llevat de les
galeries que s’implantin en municipis en els quals no es pugui materialitzar cap creixe-
ment en format de gran establiment per manca de dimensionament. En aquest darrer
supòsit, la distribució de l’establiment col·lectiu de tipus galeria comercial podrà comp-
tar, com a màxim, amb dos establiments individuals mitjans, sempre que la superfície de
venda de cadascun d’ells no superi els 1.300 m2.

Les galeries comercials que s’hagin acollit a aquesta excepció podran afegir a la seva
superfície de venda màxima, un establiment de tipus supermercat, sempre que el dimen-
sionament del municipi on es produeixi la implantació permeti aquest creixement per a
aquest format. Els establiments comercials que s’hagin acollit a aquesta excepció no
podran destinar, ni inicialment ni posteriorment, més d’un 35% de la seva superfície de
venda a establiments d’una empresa o un mateix grup d’empreses.

11.2 Els criteris de dimensionament de l’article 10 no són aplicables en l’ampliació de
mitjans i petits establiments comercials en els casos següents:

11.2.1 En l’ampliació de mitjans i petits establiments comercials, subjectes al dimensio-
nament abans o després de l’ampliació, quan es compleixin els requisitis següents:
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a) que l’establiment que s’amplia tingui una antiguitat superior als 10 anys;

b) que la superfície de venda final no signifiqui la transformació en un gran establiment
comercial;

c) que el creixement sigui inferior al 30% de la superfície de venda preexistent;

d) que estigui situat dins de la trama urbana consolidada;

e) que no hagi efectuat cap altra ampliació en els últims 8 anys.

11.2.2 En l’ampliació d’establiments subjectes a dimensionament, abans o després de
l’ampliació, únicament s’exigirà disponibilitat en l’àmbit territorial d’anàlisi corresponent
en la mesura necessària per a donar cobertura a la superfície ampliada. No obstant,
quan l’establiment no estigui subjecte abans de l’ampliació al dimensionament, només
es descomptarà la part de l’ampliació que hi quedi subjecta.

Sens perjudici de l’establert en el paràgraf anterior, totes les ampliacions hauran de com-
plir estrictament els criteris d’ubicació que els corresponguin en funció del que s’esta-
bleix a l’article 4 de la Llei 18/2005.

11.2.3 En l’ampliació d’un mitjà establiment comercial, en format supermercat, mitjan-
çant l’annexió d’un o varis establiments comercials individuals petits, adjacents al super-
mercat i fora de la línia de caixes, dedicats a la venda de productes d’ús no quotidià,
sempre que no es transformi en un gran establiment comercial.

11.3 Els criteris de dimensionament de l’article 10 no són aplicables en l’ampliació de
grans establiments comercials en els casos següents:

a) Per als grans establiments comercials descrits a l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei
18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercial, es preveu que pel període
2006-2009 es pugui portar a terme una ampliació de la seva superfície de venda d’un
màxim de 5.000 m2 per àmbit funcional territorial del Pla Territorial General de Catalunya
per al conjunt de formats.

b) Igualment, es considera que per als grans establiments comercials que regulen els
apartats 2 i 3 de l’article 5, encara que no hagi dimensionament disponible per al seu
àmbit territorial, es pugui materialitzar una ampliació de la seva superfície de venda, sem-
pre que es compleixen els requisits que el mateix article imposa.

11.4 Els criteris de dimensionament de l’article 10 no són aplicables en el trasllat de
grans i mitjans establiments comercials, sempre que es localitzin en el mateix municipi,
es comercialitzi el mateix tipus de productes i l’activitat s’hagi desenvolupat durant un
període superior a 5 anys. La nova ubicació haurà d’estar dintre de la trama urbana con-
solidada i el sol·licitant ha d’acreditar ser titular dels drets d’explotació de l’establiment i
haver exercit de manera efectiva l’activitat de l’establiment comercial que es tanca durant
un període mínim de dos anys.

11.5 En cas que una empresa pretengui efectuar un trasllat d’un establiment i simultà-
niament procedir a la seva ampliació, per a la seva autorització caldrà que es complei-
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xin tots i cadascun dels requisits per a autoritzar cadascuna de les operacions de forma
individual.

Article 12. Excepcions per necessitats no comptabilitzades en el dimensionament

La superfície corresponent a necessitats d’oferta no comptabilitzades inicialment en vir-
tut de l’aplicació dels criteris de dèficits i superàvits d’àmbits territorials i de simplificació
de restes que es descriu a la memòria, podrà recuperar-se i acumular-se per tal d’incre-
mentar el dimensionament disponible per al format d’hipermercat i en l’àmbit territorial
d’anàlisi de que es tracti, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) Els increments que resultin per a un àmbit territorial d’anàlisi només podran materia-
litzar-se en ubicacions que compleixin els requisits de l’article 4.1 de la llei 18/2005, de
27 de desembre, d’equipaments comercials.

b) Quan l’increment resultant de la recuperació i acumulació de restes superi els 10.000
m2 de superfície de venda per a un mateix àmbit, només podrà afegir-se aquesta super-
fície al dimensionament disponible.

c) En els casos en què l’increment superi 7.500 m2 per a un mateix àmbit, aquest haurà
de materialitzar-se en un mínim de dos projectes, cap dels quals podrà superar el 50%
de l’increment previst.

Aquestes previsions es recullen a l’annex 1.2.

Article 13. Concurrència de sol·licituds i criteris per a l’avaluació

13.1 En aplicació d’allò que es preveu a l’art 13.5 de la Llei 18/2005, les sol·licituds per
a la implantació dels formats gran magatzem i centre comercial que hagin d’acollir-se als
dimensionaments disponibles hauran de presentar-se dins els períodes que s’establiran
a tal efecte mitjançant Resolució de la Direcció General de Comerç, que serà publicada
al DOGC. Hauran de realitzar-se dues convocatòries, una durant l’any 2006 i l’altra
durant l’any 2008. El període que s’estableixi per a la presentació de sol·licituds no podrà
ser inferior a un mes.

En aplicació d’allò que preveu la disposició transitòria sisena de la Llei 18/2005, la con-
currència no afecta les sol·licituds que s’emparin en el dimensionament assolit en un
POEC aprovat amb anterioritat a la seva entrada en vigor. En concordança, no podran
concórrer en aquestes convocatòries projectes localitzats en municipis que disposin
d’un POEC vigent que possibiliti una implantació en format gran magatzem o centre
comercial no subjecta al dimensionament del PTSEC.

13.2 La concurrència de sol·licituds serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat amb
indicació del nom de les empreses concurrents, la localitat on es preveu cada implanta-
ció i la corresponent superfície de venda projectada.

13.3 Els expedients concurrents es tramitaran simultàniament i seran objecte d’anàlisi
conjunta.
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13.4 Per al cas que dos o més projectes compleixin suficientment i en condicions equi-
parables amb els criteris de valoració previstos a l’article 10 de la Llei 18/2005 i no exis-
teixi dimensionament que permeti l’atorgament de la llicència per a tots ells, s’establei-
xen subsidiàriament els criteris de selecció en ordre de prelació següents:

a) Quan no es pugui prioritzar, es considerarà preferent, si és el cas, el projecte presen-
tat per un operador que no disposi de cap establiment en el municipi on pretengui ubi-
car la nova implantació en el format de que es tracti.

b) Quan no es pugui prioritzar en base a cap dels tres criteris precedents, es considera-
rà prioritari el projecte que incorpori un conveni amb l’administració local corresponent
pel qual la implantació de l’establiment comercial vagi acompanyada d’actuacions d’ur-
banisme comercial i projectes que millorin les infrastructures d’equipament municipal en
els principals eixos comercials del municipi, els quals hauran de ser finançats en tot o en
part per l’operador comercial. En cas que els dos projectes concurrents incorporin
aquest tipus d’actuacions s’atorgarà la llicència a l’operador l’oferta econòmica del qual
sigui més elevada.

c) Quan no es pugui prioritzar en base a cap dels quatre criteris precedents, es conside-
rarà prioritari el projecte que prevegi una menor superfície de venda.

13.5 Analitzades conjuntament les sol·licituds en el marc de la Comissió d’equipaments
comercials, la persona titular de la Subdirecció d’ordenació i planificació elaborarà la
corresponent proposta de resolució que serà notificada a totes les empreses concu-
rrents per tal que dins el termini màxim de 15 dies puguin realitzar les al·legacions que
considerin pertinents.

13.6 La persona titular de la Direcció General de Comerç, vista la proposta de resolució
i les al·legacions que, si s’escau, s’hi presentin, dictarà resolució motivada tenint en
compte els criteris de valoració de l’article 10 de la Llei 18/2005, així com els requisits
precedents.

13.7 Aplicats els criteris d’avaluació en la forma prevista en aquest article, es denegaran
aquelles sol·licituds per a les quals no existeixi dimensionament disponible que permeti
la seva autorització.

13.8 Als efectes del que es determina en aquest article, s’ha d’entendre que un opera-
dor es troba implantat en un determinat àmbit territorial quan explota establiments
comercials del mateix format objecte d’anàlisi corresponents a una empresa o grup
d’empreses, segons la definició establerta a l’article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol,
del mercat de valors, amb independència de l’ensenya comercial sota la que es desen-
volupi l’activitat comercial.

Article 14. Criteris d’ubicació i d’aplicació gradual del dimensionament

14.1 No s’autoritzaran implantacions comercials subjectes al PTSEC en sòl no urbanit-
zable.

14.2 No s’autoritzaran implantacions comercials subjectes a llicència comercial en els
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sectors industrials, excepte si estan directament relacionades amb el desenvolupament
de l’activitat industrial pròpia del sector o bé estan recollides a l’article 11.1.a).b) i c).

14.3 Quan els dimensionaments previstos per als àmbits territorials d’anàlisis siguin
superiors als 34.000 m2 de superfície de venda pel format gran magatzem, als 20.000
m2 pel format centre comercial i als 7.500 m2 pel format hipermercat, la seva materialit-
zació es farà en més d’un projecte, el primer dels quals no podrà absorbir més del 50%
del dimensionament disponible. En els casos de superfícies especialitzades, no es podrà
materialitzar en un únic projecte més de 2.500 m2 del dimensionament corresponent al
seu àmbit funcional.

14.4 Quan en aplicació d’allò que es preveu en l’apartat anterior hagi de fragmentar-se
la superfície disponible, el dimensionament que no pugui materialitzar-se en un primer
projecte només podrà emparar noves sol·licituds de llicència comercial transcorreguts
dos anys des de l’entrada en vigor del PTSEC.

14.5 No s’atorgarà cap llicència comercial per a la implantació o ampliació d’un gran
establiment comercial a aquelles empreses que, durant el període de vigència d’aquest
PTSEC ja hagin obtingut llicència per a un mateix format i àmbit territorial d’anàlisi.

L’apartat anterior serà també aplicable si l’empresa sol·licitant pertany a un grup d’em-
preses d’acord amb la definició establerta a l’article 4 de la llei 24/1988, de 28 de juliol,
del mercat de valors, amb independència de l’ensenya comercial sota la que es desen-
volupi l’activitat comercial.

Article 15. Criteris per a la gestió del dimensionament

15.1 Les implantacions de Centres comercials reduiran del seu propi dimensionament la
superfície de venda dels mitjans i petits establiments que el conformin. En aquests
casos, quan el centre comercial incorpori grans establiments comercials individuals, el
dimensionament es reduirà respecte a allò previst per a cada un dels formats correspo-
nents. Aquestes tipologies d’establiments, quan s’integrin en un centre comercial només
podran incrementar fins a un 50% la superfície de venda.

15.2 Les implantacions catalogades com a Gran magatzem només es podran autoritzar
quan existeixi un dimensionament al PTSEC específicament previst per a aquest format
que possibiliti la totalitat del projecte. Addicionalment, podran incorporar a la superfície
prevista un establiment en format supermercat, que es descomptarà de les previsions de
supermercat del municipi en el cas de disposar-ne. A banda d’això, i amb independèn-
cia de les seccions o establiments que s’hi integrin, el gran magatzem en cap cas podrà
incrementar la seva superfície amb el dimensionament previst per als formats d’hiper-
mercat o superfície especialitzada.

Article 16. Criteris per a la implantació dels centres comercials de fabricants

16.1 Durant el període 2006-2009, mentre que no es revisi el PTSEC, es podran auto-
ritzar implantacions de centres comercials de fabricants sempre que no es superi la
dotació de 5 m2 de superfície de venda per cada 1.000 habitants i la implantació no
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superi els 10.000m2 de superfície de venda.

Aquest creixement no reduirà l’establert a l’annex 1.

16.2 Durant els dos primers anys de vigència del PTSEC només podrà autoritzar-se un
únic projecte de centre comercial de fabricants. En la seva autorització es tindrà en
compte la seva localització en comarques amb un pes específic important de la indús-
tria tèxtil i amb una especial incidència de la seva evolució. Així mateix es valorarà la
inclusió, qualsevulla que sigui la seva ubicació, com a mínim, un 30% de restes d’estocs
de les fàbriques existents a la seva àrea d’influència.

Article 17. Determinació gràfica de les trames urbanes consolidades i les con-
centracions comercials

17.1 D’acord amb els articles 2.5 i 4.4 de la llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipa-
ments comercials, es delimita com a annex gràfic amb caràcter normatiu el perímetre
corresponent a les trames urbanes consolidades de tots els municipis de més de 25.000
habitants i de les capitals de comarca i relaciona les concentracions comercials identifi-
cades, que s’incorporen als plànols normatius del pla.

A l’annex 3 s’enumeren els municipis que han estat objecte de delimitació al PTSEC, i a
l’annex 4 s’identifiquen les concentracions comercials existents a Catalunya en el
moment d’entrada en vigor d’aquest Decret. 

Als efectes de determinar la distància mínima que ha de ser considerada per a la deter-
minació de l’existència d’una concentració comercial, en els casos en què existeixin
barreres físiques significatives, la distància entre establiments es calcularà tenint en
compte l’itinerari més curt possible en cotxe. En aquest sentit, es considerarà barrera
física significativa les vies de tren, els rius, així com les carreteres i les rieres d’amplada
superior a 12 metres.

17.2 Les trames urbanes consolidades de la resta de municipis de menys de 25.000
habitants i que compten amb una concentració comercial també es delimiten gràfica-
ment als plànols normatius del pla.

Article 18. Definició de trama urbana

18.1 Als efectes de determinar la localització d’un establiment en l’aplicació de l’art. 4 de
la llei, i per a establir quan es produeix l’existència de concentracions comercials defini-
des per l’apartat 4 de l’article 2 de la Llei, 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments
comercials s’entén per trama urbana consolidada, les àrees on, d’acord amb el planeja-
ment urbanístic vigent, resideix la població majoritàriament, la continuïtat dels edificis
residencials plurifamiliars i les trames comercials inserides amb els usos residencials.

18.2 S’ha d’entendre per trames comercials inserides amb els usos residencials, la dis-
tribució dels establiments comercials integrada amb els usos residencials dominants en
la zona, amb la presència de locals situats als baixos dels edificis residencials o en edi-
ficacions independents sempre que configurin una ordenació urbanística unitària.
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Article 19. Modificació de les delimitacions establertes al PTSEC

19.1 Les delimitacions de les trames urbanes consolidades establertes al PTSEC a que
fan referència els articles anteriors podran ser modificades per incorporar sectors de pla-
nejament urbanístic que disposin del planejament derivat aprovat definitivament i vigent.

Es considerarà element essencial en aquesta delimitació que el sector de planejament
prevegi com a mínim dos-cents cinquanta habitatges, amb tipologia d’eixampla plurifa-
miliar i amb una densitat superior a quaranta habitatges per hectàrea.

En aquests sectors incorporats a la nova delimitació de la TUC no es podran atorgar lli-
cències comercials per a implantacions que la requereixin fins que les obres d’urbanitza-
ció dels sectors es trobin executades. En aquells casos en què un sector es trobi dividit
en més d’un polígon d’actuació urbanística, només es podran atorgar llicències comer-
cials, per a implantacions que les requereixin, a projectes localitzats en els polígons que
incorporin com a mínim 250 habitatges amb tipologia plurifamiliar i amb una densitat
superior a quaranta habitatges per hectàrea.

2. Mitjançant Ordre del Conseller, el Departament competent en matèria de Comerç,
promourà d’ofici o a instància de l’Ajuntament interessat que ho sol·liciti, una modifica-
ció de la delimitació de la trama urbana consolidada dels municipi pels quals s’hagi efec-
tuat la delimitació gràfica de la trama urbana consolidada al PTSEC, per incorporar els
sectors de planejament indicats a l’apartat anterior. En el tràmit d’aprovació de l’Ordre
esmentada caldrà donar audiència a l’Ajuntament corresponent i escoltar la Comissió
d’Equipaments Comercials. En els casos en que la iniciativa per a la delimitació provin-
gui de l’Ajuntament, caldrà que aquesta es prengui per acord del ple del consistori.

3. En tot cas, en els procediments d’atorgament de llicència comercial de la Generalitat,
caldrà que, quan es tracti d’implantacions ubicades en zones que hagin estat objecte de
delimitació de la Trama Urbana Consolidada mitjançant el mecanisme de l’apartat ante-
rior, l’informe preceptiu que emet l’Ajuntament justifiqui que el terreny on es projecta l’es-
tabliment comercial està inclòs en un sector que compleix els requisits que es descriuen
a l’apartat primer d’aquest article.

4. Per a la tramitació de Ordre del Conseller del Departament competent en matèria de
Comerç per a la modificació de la Trama urbana consolidada, quan es tracti d’una
sol·licitud a instància d’un Ajuntament, caldrà que s’aporti la documentació següent:

a) Memòria justificativa de la proposta.

b) Plànols a escala 1:5000 de la zona a incorporar a la TUC.

c) Expedient administratiu aprovat pel ple de l’ajuntament.

El conseller o consellera competent en matèria de comerç, ha d’aprovar/publicar l’Ordre
amb la delimitació definitiva en el termini de tres mesos, a partir de la data de formalitza-
ció de l’expedient complet per la Generalitat. Transcorregut aquest termini sense haver
aprovat l’Ordre, la delimitació s’entendrà efectuada en els termes previstos a la propos-
ta efectuada per l’Ajuntament.
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En aquells municipis que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest PTSEC, tinguin
zones que compleixen les condicions establertes a l’art.19 per modificar la TUC, podran
tramitar la modificació de la seva trama pel procediment abreujat durant els primers tres
mesos de vigència del PTSEC. En la tramitació de la delimitació de les TUC per aquest
procediment no serà requisit indispensable que la proposta sigui estudiada per la
Comissió d’equipaments comercials. Transcorregut el termini d’un mes sense l’aprova-
ció/la publicació de l’Ordre, la delimitació s’entendrà efectuada en els termes previstos
a la proposta efectuada per l’Ajuntament.

Article 20. Delimitació de la Trama Urbana Consolidada d’aquells municipis amb
poblacions inferiors a 25.000 habitants i que no siguin capital de Comarca

Alternativament als supòsits anteriors, el Departament competent en matèria de Comerç
podrà promoure, d’ofici o a instància de l’ajuntament interessat, la delimitació de la trama
urbana consolidada dels municipis pels quals no s’hagi efectuat la delimitació gràfica de
la trama urbana consolidada al PTSEC. Per portar a terme aquesta delimitació s’haurà
de tenir en compte els criteris establerts a l’article 18 d’aquest decret, així com l’esta-
blert a l’article 19 pel que fa a la seva tramitació.

Article 21. Delimitació de les Trames Urbanes Consolidades als Programes
d’orientació dels equipaments comercials

En concordança amb els articles 19 i 20, l’aprovació definitiva del Programa d’orientació
dels equipaments comercials que incorporin la delimitació gràfica de la trama urbana
consolidada d’un municipi o la modificació de la seva delimitació, es portarà a terme mit-
jançant una Ordre del conseller competent en matèria de Comerç d’acord amb els cri-
teris que es preveuen als articles anteriors. Quan el POEC plantegi la delimitació inicial
de la trama urbana consolidada del municipi o la seva modificació, la seva aprovació
definitiva per part del Departament competent en matèria de comerç, si s’escau, es farà
mitjançant Ordre en la qual es farà esment explícit de la delimitació o de la modificació
corresponent i s’annexarà el seu dibuix sobre plànol.

Article 22. Admissió a tràmit de les llicències comercials de la Generalitat

Es considera requisit indispensable per a l’admissibilitat a tràmit d’una sol·licitud de lli-
cència comercial de la Generalitat la prèvia delimitació de la trama urbana consolidada
del municipi que es tracti, mitjançant qualsevol de les formes establertes al present
Decret. Aquesta obligació no serà exigible quan l’establiment projectat s’aculli a alguna
de les excepcions previstes a l’apartat 8 de l’art. 4 de la llei esmentada.

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
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