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Gràcies a l’estratègia des-
plegada pel Gremi de Res-
tauració, els comerços amb 
degustació situats a la ciutat 
de Barcelona continuaran 
sense poder servir begudes 
alcohòliques, independen-
tment de la seva graduació. 
Així ha quedat reflectit a la 
nova Llei de comerç que el 
Parlament de Catalunya va 
aprovar a fins de juliol i que 
ja es troba en vigor. Fins 
ara, no existia cap llei au-
tonòmica sobre la degus-
tació, de manera que cada 
ajuntament tenia llibertat 
per aprovar les normes que 
considerés més adequades. 
El consistori barceloní, de 
fet, fou pioner a regular 
els comerços amb degus-
tació: l’any 2011, a través 
de l’Ordenança de comerç 
alimentari, va assentar un 

L’acció del Gremi evita que els 
comerços amb degustació de 

Barcelona puguin servir alcohol

precedent sobre el caràcter clarament 
complementari que les zones de degus-
tació havien de tenir en el conjunt de 
l’establiment de comerç on s’ubicaven. 
S’admetia la degustació però de manera 
molt restrictiva. Reobert el debat i tras-

restauració els comerços 
amb degustació, que fun-
cionen com a veritables 
cafeteries encobertes on la 
venda de pa o de productes 
de brioxeria ha esdevingut 
residual. Això no obstant, 
gràcies a l’acció del Gre-
mi, alguns aspectes de la 
regulació autonòmica no 
seran d’aplicació a la ciu-
tat de Barcelona, on con-
tinuarà regint l’Ordenança 
de comerç alimentari. A 
Barcelona, per tant, les 
zones de degustació no 
podran superar els 20 m2 
(independentment de la su-
perfície total del local) i no 
es podran servir begudes 
alcohòliques (tampoc les 
de baixa graduació: cerve-
sa, cava, vi, etc.). D’aquesta 
manera, la Llei del comerç 
posa fi al qüestionament 

lladat a l’àmbit autonòmic, la llei preveia 
incrementar la superfície de les zones 
de degustació i permetre-hi la venda de 
begudes alcohòliques, cosa que hagués 
aprofundit significativament la com-
petència deslleial que suposen per a la 

de l’Ordenança barcelonina, que durant 
els darrers anys ha rebut atacs constants 
per part dels gremis d’alimentació. El 
marc normatiu de la degustació és ara 
definitiu i haurà d’ésser observat, per 
tant, per tots els operadors.  

El Gremi denuncia que la venda de pa o brioxeria ha esdevingut residual a la degustació.

Les claus del marc 
normatiu de la degustació 
a la ciutat de Barcelona

La Llei del comerç ha evitat violentar 
l’Ordenança de comerç alimentari de Barcelona 
de l’any 2011, que continuarà aplicant-se. 

1 La superfície de la zona de degustació 
no pot superar els 20 m2.  

2 No és permesa la venda de begudes 
alcohòliques, tampoc les de baixa 
graduació.

3 No es poden anunciar o servir dinars, 
sopars o menús. 

4 S’han de complir les condicions 
d’accessibilitat i el nombre de serveis 
sanitaris. 

5 Únicament es poden degustar els pro-
ductes de l’especialitat que es troben a 
la venda. 

6 S’exigeix l’obtenció del carnet d’artesà 
alimentari o de mestre artesà.
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