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Barcelona prohibeix nous supermercats fantasma i 

limita l’obertura de macrocuines a les zones industrials 

 
» Aprovat inicialment un pla d’usos pioner per regular aquesta nova tipologia 

d’activitats i el repartiment a domicili, que han proliferat arran de la pandèmia, i per 

fer-les compatibles amb els comerços de proximitat i la vida quotidiana 

 

» Els barris i els teixits urbans, blindats: no s’admetrà cap supermercat fantasma 

enlloc i les macrocuines només s’acceptaran en sòls industrials i amb condicions 

molt restrictives per evitar problemes de convivència i preservar el dia a dia del 

veïnat 

 

» Per poder fer entrega a domicili, es fixa l’obligació per a una sèrie d’establiments de 

disposar d’espais interiors d’espera per als repartidors i per aparcar els vehicles per 

tal de no generar molèsties ni saturació de la via pública 

 

» Ara, s’obre un període d’exposició pública de dos mesos i s’iniciarà un procés 

participatiu per recollir les aportacions del veïnat, entitats comercials i grups polítics 

de cara a l’aprovació definitiva del document 

 

Barcelona impulsa una regulació innovadora de les cuines i supermercats fantasma i les 

activitats vinculades a l’entrega de comandes a domicili. La Comissió de Govern ha aprovat 

inicialment un Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili que posa 

ordre a l’auge que han viscut aquests negocis els últims mesos per protegir el model comercial 

de proximitat i les botigues de barri i la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Els punts destacats 

de la proposta són la prohibició dels supermercats fantasma a tota la ciutat i la limitació de les 

macrocuines a les zones industrials amb condicions molt restrictives. 

 

La normativa arriba en un context de canvi d’hàbits de la ciutadania. El comerç electrònic i les 

entregues a domicili de compres, aliments i menjars preparats han tingut un creixement molt alt, 

i s’ha accelerat els últims dos anys arran de la pandèmia i els confinaments. Això ha fet 

proliferar les activitats dedicades a aquests serveis, que habitualment no estan oberts al públic i 

suposen un moviment important de repartidors en l’entorn immediat.  

 

 

 

 

 

 

Principalment són les conegudes com a cuines fantasma o macrocuines, que agrupen diverses 

cuines industrials en espais normalment grans i opacs només dedicats a fer comandes per 
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repartir que creen problemes d’olors i sorolls; i els black stores o supermercats fantasma, que 

són magatzems d’aliments on es preparen les compres online per entregar-les a domicili. Tots 

dos tipus d’establiments ja han generat rebuig veïnal i tensions per la mobilitat i per l’ús molt 

intensiu de l’espai públic que se’n deriva. També han aparegut establiments dedicats a rebre i 

guardar mercaderies per després vendre-les i lliurar-les a domicili. 

 

Fa un any, es va aprovar una suspensió de llicències vinculades a les macrocuines per 

començar a avançar cap a un nou marc normatiu. Ara, el Govern municipal ha elaborat una 

proposta de pla d’usos –treballada amb el grup municipal d’ERC– que incorpora les activitats 

d’entrega de comandes a domicili no previstes fins ara i posa al dia les que ja existien. Tot, amb 

uns objectius molt clars: protegir el comerç de proximitat, equilibrar l’ús dels espais urbans i 

garantir un model comercial sostenible. Es tracta de fer compatibles les noves activitats 

econòmiques amb el dia a dia dels residents i amb el dret a l’habitatge. 

 

Per aconseguir-ho, el pla ordena tres tipus d’activitats principals: les cuines industrials i/o 

agrupades, és a dir, les cuines fantasma o macrocuines que fins ara no estaven tipificades; els 

supermercats fantasma i magatzems fantasma, que s’estableixen com a nova tipologia; i els 

establiments de plats preparats, ja regulats fins ara. I no és d’aplicació en sòls d’equipament. 

 

Pel que fa a la implantació de nous locals vinculats a aquests tipus d’activitats, la nova 

regulació vol impedir que els supermercats i magatzems fantasma i les cuines fantasma 

s’implantin als barris i, per tant, blinda les zones urbanes i els teixits tradicionals. Per 

aconseguir-ho, els supermercats fantasma –magatzems amb repartiment a domicili– no 

s’admeten a tota la ciutat, i les cuines fantasma –cuines industrials i/o agrupades– només 

s’accepten en sòls industrials i amb condicions molt restrictives, ja que s’hauran de situar en 

carrers de més de 25 m d’ample i separats per un radi de 400 m de distància respecte a altres 

establiments del mateix tipus. Tampoc es podran implantar nous magatzems temporals de 

mercaderies no perilloses oberts al públic, que solen ser espais amb armariets on deixar 

equipatges, bosses, maletes o similars i acostumen a tenir usos turístics. 

 

Per als establiments de plats preparats, es fixen una sèrie de paràmetres per assegurar-ne un 

creixement controlat. Van lligats a la superfície del local, la densitat d’activitats en un mateix 

àmbit i el tipus de sòl i l’amplada de carrer on es poden ubicar. Així, es limita el número de nous 

locals de plats preparats a un establiment dins un radi de 100 m, i a més, els de més de 100 

m2 no podran estar en carrers de menys de 7 m d’ample ni superar els 300 m2.  
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Un altre dels eixos bàsics del document és cuidar l’espai públic i evitar-hi el desordre i la 

saturació que pot produir l’anar i venir constant de repartidors que molt sovint va associat a 

l’entrega a domicili d’aquestes activitats. Per això, s’internalitzen en els propis establiments les 

necessitats de mobilitat del servei a domicili, i hi haurà una sèrie d’establiments que hauran de 

regularitzar l’activitat de repartiment a través d’una autorització. 

 

Això serà d’aplicació també als establiments de restauració, en funció de la mida i ubicació. Per 

tant, determinats restaurants que han pogut repartir àpats a domicili durant la pandèmia de 

forma extraordinària hauran de disposar d’un permís específic per a aquesta activitat 

complementària, i l’hauran de sol·licitar durant els dos anys següents a l’entrada en vigor del 

pla. 

 

El permís suposarà disposar d’espais d’espera per als repartidors i els vehicles de repartiment, i 

la mida dels espais serà proporcional a la superfície de l’establiment. Les macrocuines hauran 

de reservar 10 m2 per estació de cocció o per cada 100 m2 de superfície, i els plats preparats 

de més de 100 m2 hauran de dedicar-hi 5 m2 per cada 100 m2 de local. 

 

En el cas dels restaurants, els de menys de 150 m2 ubicats en carrers de més de 7 m d’ample 

que formin part de la xarxa d’eixos verds o siguin de prioritat per a vianants o prioritat invertida 

hauran de reservar 3 m2 per cada 100 m2 de local, i els de més de 150 m2 caldrà que tinguin 5 

m2 per cada 100 m2. La resta podran disposar del permís sense haver de reservar l’espai. 

 

 
 

Un cop aprovat inicialment el pla, ara s’obre un període d’exposició pública de dos mesos i es 

durà a terme un procés participatiu per recollir les aportacions del veïnat, entitats i grups 

polítics. Es tractarà d’integrar millores al document per tal de dur-lo a aprovació definitiva. 


