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1. MEMÒRIA 
 
 
 
1.1 ANTECEDENTS 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de La Jonquera va ser aprovat definitivament per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de data 28 de juliol de 2004, i el seu Text 
Refós es va verificar en data 23 de desembre de 2004. El Pla va entrar en vigor amb la seva 
publicació en el DOGC el 15 d’abril de 2005.  
 
L’anterior modificació puntual que es va redactar va ser la núm. 8 que no ha estat aprovada perquè el 
Ple Municipal del 28-03-2019 va acordar deixar-la sobre la taula. 
 
L’última modificació puntual del POUM aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona el 26-07-2018 ha estat la núm. 7.  
 
Aquesta modificació núm. 7 inicialment estava formada per 4 modificacions puntuals que afectaven al 
PA-12 (7A), la desafectació d’equipaments (7B), l’ajust de límits de l’aparcament del Portús (7C) i la 
regularització dels usos religiós i tallers (7D).  Posteriorment es van eliminar les modificacions 7C i 
7D i el document que es va aprovar definitivament afectava exclusivament al PA-12 (7A) i la 
desafectació d’equipaments (7B). 
 
El Ple del 12-07-2018 va acordar dividir l’expedient de modificació puntual núm. 7 del POUM en dos 
apartats. El primer amb la denominació Modificació puntual núm. 7 (I) del POUM que incloïa 7A i 7B; i 
el segon que inclouria l’ajust de límits de l’aparcament del Portús (7C) i la regularització dels usos 
religiós i tallers (7D) i continuaria amb la denominació Modificació puntual núm. 7 (II) del POUM. 
 
Com sigui que l’aprovació definitiva per la C.T.U.G. no recull aquesta denominació sinó que 
simplement anomena el primer document Modificació puntual núm. 7 del POUM, i com sigui que han 
transcorregut 20 mesos dels acords esmentats, l’ajuntament opta per denominar l’actual document 
Modificació puntual núm. 9 del POUM, incloure-hi la correcció d’una errada, i iniciar novament la seva 
tramitació.  
 
Les modificacions 7C i 7D que ara es reprenen com a 9A i 9B incorporen les prescripcions requerides 
per la C.T.U.G. el 20-06-2018, que es detallen a les descripcions respectives. 
La correcció d’errada que ara s’inclou com a 9C afecta exclusivament un article de la normativa, que 
és enumeratiu.  
 
 
1.2 PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ 
 
La present modificació puntual la promou l’ajuntament i la redacta l’arquitecta municipal Mar Pèlach 
Pàniker, tècnica competent per a la seva redacció en virtut del que disposa la disposició addicional 
tretzena del text Refós de la llei d’Urbanisme, amb la col·laboració de la resta dels serveis tècnics 
municipals. 
 
La tramitació es subjecta a allò establert a l’article 85 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i a l’article 
117 del seu Reglament. 
 
 
1.3  OBJECTE D'AQUEST DOCUMENT 
 
L’objecte d’aquest document és la descripció de 3 modificacions puntuals del planejament que 
queden descrites i justificades més endavant.  
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 1.4 ÀMBIT TERRITORIAL 
 
L’àmbit d’aplicació queda definit a cada una de les modificacions. 
  
 
1.5 MARC JURÍDIC 
 
La legislació general aplicable en matèria urbanística es recull en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme; en el Decret Legislatiu 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme, i en el Reial Decret Legislatiu 
2/2008,  de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei del sòl. 
 
 
1.6  NECESSITAT I JUSTIFICACIÓ D'AQUEST DOCUMENT 
 
La necessitat i justificació de cada una de les modificacions que formen aquest document queda 
definit separadament a continuació. 
 
 
1.7 COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA  
 
El present document s’ajusta a la legislació urbanística.  
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MODIFICACIÓ 9A 

 
Ajust de límits de l’àrea d’aparcament de El Portús 

 
 

9A.0 ANTECEDENTS 
 
Aquesta modificació es va aprovar inicialment amb la denominació 7C en el Ple Municipal del 24-10-
2017 i es va aprovar documentació complementària el 30-11-2017. 
 
Va estar exposada al públic del 08-11-2017 fins el 30-12-2017 sense que es presentessin 
al·legacions en contra. 
 
Es va aprovar provisionalment en el Ple Municipal del 25-01-2018 i es va trametre a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona per la seva aprovació definitiva. 
 
Aquesta va acordar, en sessió de 20-06-2018, suspendre la tramitació fins incorporar la prescripció 
següent:  

- Si l’objectiu és ampliar el sostre, caldria donar compliment als articles 99 i 100 del TRLLU, en 
cas contrari, caldria qualificar la nova zona com a verd privat. 

 
En el present document s’opta per la segona opció, que és qualificar la nova zona d’espai privat no 
edificable. 
 
 
9A.1 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA INICIATIVA 
 
El planejament vigent destina uns terrenys a sistema d’aparcament dins del sistema de 
comunicacions del sòl urbà, entre els carrers Fàtima i Dr. Subirós del Portús.  
 
Es proposa modificar el límit Oest d’aquest àrea per tal d’ajustar-lo a la realitat física i també a  la 
delimitació de propietats. 
 
Això afecta: 
 

- exclusió de 51 m2 d’un pati existent. No és d’interès públic expropiar-lo per incorporar-lo a 
l’aparcament tant per les seves reduïdes dimensions com pel seu nivell, doncs es troba uns 
3m més avall. La seva transformació resultaria molt costosa i el resultat no suposaria cap 
increment de les places d’aparcament, a mes de crear un problema per a la ventilació i 
il·luminació de la planta baixa de l’edifici existent. 
 

- Inclusió de 12 m2 de l’aparcament actual que el planejament erròniament assenyala com 
edificables. 

 
 
9A.2 OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 
 
És convenient  modificar aquest límit Oest de l’àrea d’aparcament per d’ajustar-lo a la realitat física i 
a  la delimitació de propietats. 
 
És oportú modificar aquest límit per respondre a la sol·licitud del propietari de l’edifici afectat 
mitjançant escrit del 2 de març de 2017, que s’adjunta com a annex I. 
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9A.3 ÀMBIT TERRITORIAL 
 
Els terrenys objecte d'aquesta modificació afecten part de les dues finques cadastrals següents, que 
es grafíen al plànol adjunt.  

 
Ref, cadastral  superfície afectada Titular cadastral 

9011304DH8091S   51 m2   Pierre i Felip Parajuà Vidal 
9011302DH8091S   12 m2   ajuntament de La Jonquera   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9A.4 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9A.4 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
Una part dels terrenys qualificats com aparcament està urbanitzada i destinada a aparcament 
descobert. Aquesta part urbanitzada limita al Oest amb un mur en línia recta que correspon al límit de 
propietats però que no coincideix amb la delimitació del planejament. 
 
La totalitat dels terrenys qualificats d’aparcament al POUM afecten quatre parcel·les cadastrals, de la 
següent manera:  

 

  

POUM 
 VIGENT 

POUM 
MODIFICAT 

 

Ref. Cadastral adreça 

Superf. 
Cadastral 

m2 

Clau Ap 
m2 

Clau 3 
m2 

Clau Ap 
m2 

Clau 3 
m2 

a 9011301DH8091S c. Dr. Subirós, 8 442 442 0 442 0 

b 9011302DH8091S      c. Fàtima, 8 1158 1095 12 1107 0 

c 9011304DH8091S c. Dr. Subirós, 6 435 51 384 0 435 

d 17093A00100030 polígon 1 parcel•la 30   1089 873 0 873 0 

 

   
2461 

 
2422  
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POUM VIGENT + CADASTRE      esc. 1/1.000 
 
 
L’article 101 del POUM regula les condicions específiques d’aquesta àrea d’aparcament, i estableix 
que el sistema d’actuació serà el d’expropiació.  
 
Actualment hi ha un aparcament descobert urbanitzat i en funcionament a la totalitat de les parcel·les 
b) i d) del quadre anterior. Inclou un rectangle de 12 m2 qualificat com a zona edificable 
d’aprofitament privatiu (zona d’edificació entre mitgeres, clau 3) dins de la parcel·la b).  Aquest 
rectangle no es distingeix  en la realitat física.   
 
La parcel·la c) està qualificada com aparcament exclusivament en el pati posterior, la resta de la finca 
l’ocupa un edifici construït l’any 1980 de PB+2PP amb accés pel carrer Dr. Subirós, 6 i en règim de 
divisió horitzontal.   
El pati te 51 m2 i s’hi accedeix per la planta baixa, que hi té vàries finestres. Mesura menys de 4m 
d’amplada i es troba al nivell del carrer Dr. Subirós, que és bastant mes baix que l’aparcament 
existent.  
No es troba edificat sobre rasant, únicament conté soterrada una petita construcció auxiliar. 
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S’adjunta a l’annex I la sol·licitud del propietari. 
 
 
Així, la proposta d’ajust de límits consisteix en: 
 

- Incloure dins l’àrea de l’aparcament els 12 m2 de la parcel·la b) que físicament ja hi són 
inclosos. 
 

- Excloure de l’àrea de l’aparcament els 51 m2 de la parcel·la c) que formen el pati de l’edifici 
existent a carrer Dr. Subirós, 6 i qualificar-los com a espai privat lliure d’edificació dins la 
zona en la qual es troba l’edifici existent a la parcel·la així com tot el sòl privat del Portús, que 
és zona d’edificació entre mitgeres, clau 3. Aquest espai vindrà regulat per l’art.130 de la 
normativa, que hi fa referència en el seu últim paràgraf. 

 
 
Aquest ajust del límit Oest disminueix en 39 m2 la superfície total del sòl destinat a aparcament, el 
que suposa un 1,5 % de la seva superfície total.  
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9A.5 DETERMINACIONS VIGENTS OBJECTE DE MODIFICACIÓ 
 
 
La modificació es reflecteix exclusivament en el plànol normatiu de Zonificació detallada del sòl urbà i 
urbanitzable n4.5, que classifica el sòl urbà. 
 
PLÀNOL ZONIFICACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE  n4.5  
VIGENT 
 
 

 
ESCALA 1/1.000 
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9A.6 DETERMINACIONS MODIFICADES 

 

 
La modificació es reflecteix en el plànol normatiu de Zonificació detallada del sòl urbà i urbanitzable 
n4.5, que classifica el sòl urbà 
 
PLÀNOL ZONIFICACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE  n4.5 
MODIFICACIÓ 9A 
 
 

 
ESCALA 1/1.000 
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MODIFICACIÓ 9B  
 
Usos religiós i tallers 
 
 

 
9B.0 ANTECEDENTS 
 
Aquesta modificació es va aprovar inicialment amb la denominació 7D en el Ple Municipal del 24-10-
2017 i es va aprovar documentació complementària el 30-11-2017. 
 
Va estar exposada al públic del 08-11-2017 fins el 30-12-2017 sense que es presentessin 
al·legacions en contra. 
 
Es va aprovar provisionalment en el Ple Municipal del 25-01-2018 i es va trametre a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona per la seva aprovació definitiva. 
 
Aquesta va acordar, en sessió de 20-06-2018, suspendre la tramitació fins incorporar la prescripció 
següent:  
 

- Cal obtenir l’informe favorable en matèria d’afers religiosos. 
 
El 13-06-2018 es va sol·licitar informe a la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat, que 
el va emetre el 22-08-2018.  
En aquest informe es requereix la presentació d’un Informe d’avaluació i de justificació de les 
necessitats quantitatives i de la localització de sòl per a la implantació de centres de culte en el 
municipi, on es detallin, si escau, els estudis específics que s’hagin elaborat en fase de preparació 
del Pla d’ordenació urbanística municipal, així com els suggeriments o les al·legacions que a aquest 
efecte  hagin formulat les esglésies, les confessions i les comunitats religioses en el decurs del 
procés de participació ciutadana que es desenvolupi amb motiu de la formulació d’aquests plans i en 
el tràmit o tràmits d’informació pública, d’acord amb l’article 3 del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de 
desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol. 
 
El 09-12-2019 l’empresa Lavola Anthesis, redactora de dit informe per encàrrec d’Alcaldia del 06-06-
2019, presentà a l’ajuntament un informe d’Avaluació de les necessitats quantitatives i de localització 
de sòl per a la implantació de centres de culte en el municipi, que s’adjunta com annex II. 
 
La present modificació recull les propostes de dit informe. 
 
 

9B.1  JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA INICIATIVA 
 
La necessitat i justificació d’aquest document ve determinada per la voluntat de la corporació de 
regular millor els usos religiós i de garatges i tallers, amb criteris de localització i de compatibilitat 
amb l’ús residencial.  
 
 
9B.2 OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ  
 
L’oportunitat i conveniència d’aquest document ve determinada per les creixents sol·licituds i també 
per la presència d’activitats que poden generar o ja generen molèsties a veïns i a usuaris. 
 
 
9B.3 ÀMBIT TERRITORIAL  
 
L’àmbit territorial és la totalitat del sòl urbà i urbanitzable del municipi de La Jonquera. 
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9B.4 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
La proposta afecta l’ús religiós i els usos dels diferents tipus de tallers. 
 
 
ÚS RELIGIÓS 
 
D’acord amb l’art. 47.18 del POUM, de definició d’usos, aquest ús compren les activitats relacionades 
amb els diferents cultes religiosos en esglésies, temples o similars. 
 
Considera el consistori que aquestes activitats, per raó del seu aforament i dels seus horaris, no 
resulten compatibles amb l’ús residencial. 
Per tant es vol limitar la seva implantació als terrenys on l’ús residencial no sigui dominant. 
 
Pel que fa al sòl urbà, actualment s’hi poden establir centres de culte només a les zones següents: 
casc antic (clau 1), eixample (clau 2), edificació entre mitgeres (clau 3) i blocs aïllats (clau 4).  
Es proposa admetre la seva implantació només a les zones on l’ús residencial no és dominant, que 
són les següents: comercial (clau 7), industrial (clau 8) i també als sòls urbanitzables per activitats 
econòmiques i industrials.  
 
Això afecta als articles 123, 128, 132 i 137 que regulen els usos de les zones 1, 2, 3 i 4 
respectivament. També als articles 149 i 154, que regulen els usos de les zones 7 i 8, i l’article 191 
referent als usos dels sectors de sòl urbanitzable per activitats econòmiques i industrials.  
 
Pel que fa als equipaments, actualment s’hi admet l’ús religiós a les finques assenyalades amb blau a 
la fig. 3.4 de l’informe d’Avaluació de les necessitats quantitatives i de localització de sòl per a la 
implantació de centres de culte en el municipi. 
 
Seguint les seves recomanacions s’incorpora la possibilitat d’implantació de centres de culte i edificis 
d’ús religiós a un seguit d’espais d’equipaments comunitaris encara no desenvolupats o susceptibles 
de canviar el seu ús, que són les 5 finques assenyalades amb color verd  a la fig. 3.4 de dit informe. 
Queda reflectit en els plànols normatius N4 de zonificació detallada Urbà i Urbanitzable, 
concretament als fulls n4.2, n4.3 i n4.4. 
 
Aquestes finques són: av. 6 d’octubre núm. 8, carrer Carmanxel, s/n  i carretera N-II núms. 70, 72, i 
74  
 
 
USOS DE TALLERS 
 
 
L’art. 47.18 del POUM, de definició d’usos, estableix:  
 

47.20.- Garatges i tallers de manteniment de vehicles lleugers. Compren els usos destinats al 
manteniment de vehicles lleugers en el ram mecànic i d’electricitat, que son compatibles amb l’ús 
residencial. (rentat, oli, pneumàtics, accessoris ...) 

Aquest ús s’admet actualment a les zones següents del sòl urbà: casc antic (clau 1), eixample (clau 
2), edificació entre mitgeres (clau 3), blocs aïllats (clau 4), comercial (clau 7), industrial (clau 8) i 
també als sòls urbanitzables per activitats econòmiques i industrials. 
 
Es proposa no admetre’l on l’ús residencial és dominant per la incompatibilitat que suposa, sobretot 
en quant a l’ocupació i l’ús de la vialitat i de l’espai públic. És a dir, excloure’l de les zones 1, 2, 3 i 4, 
el que afecta als articles 123, 128, 132 i 137 que en regulen els usos respectius. 
 
Es modifica la seva descripció per fer-la més genèrica i més ajustada a la realitat actual. Això afecta 
a l’article 47.20 
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47.22.- Taller artesanal. Comprèn aquells tallers compatibles amb l’ús residencial de caràcter 
individual o familiar que no produeixen efectes molestos sobre l’entorn, i que compleixen tots els 
paràmetres per ésser considerables les activitats que en ells es desenvolupen com quasi – innòcues 
(la seva potència màxima de motor és de 3 cavalls), d’acord amb la corresponent Ordenança 
Municipal reguladora de les activitats, obres i instal·lacions. 

 
Es proposa modificar la seva descripció per ajustar-la més a la realitat i establir una potència màxima 
de 5 Kw. Es corregeix una errada gramatical i s’anul·la la vinculació a l’ordenança municipal. Això 
afecta a l’article 47.22 

 

47.23.- Taller. Comprèn aquells tallers que no resulten compatible amb l’ús residencial ja que 
produeixen efectes molestos sobre l’entorn. 

En aquesta categoria s’inclouen els tallers de fusteria, fusteria metàl·lica, serralleria, ferreria, arts 
gràfiques, reparació de maquinària industrial, tapisseria, matriceria, marroquineria, obradors de pa, 
emmagatzematge de materials diversos i altres activitats anàlogues. 

 
Es proposa anul·lar el segon paràgraf, doncs no s’ajusta a la realitat, i precisar que es defineix tan 
sols per no ser taller artesanal, que és la categoria anterior. Això afecta a l’article 47.23 
 
 
 
9B.5 DETERMINACIONS VIGENTS OBJECTE DE MODIFICACIÓ 
 
 
Els articles afectats per la modificació de la regulació d’usos són els 47, 123, 128, 132, 137, 149, 154 
i 191 
Aquests articles tenen actualment la següent redacció: 
 

Art. 47 Definició dels usos 

Per raó de la seva funció es distingeixen els usos següents: 

1.- Habitatge.  Es el referent a l’allotjament familiar i es distingeix entre ús unifamiliar i plurifamiliar. 

S’entén per ús de habitatge unifamiliar, l’habitatge corresponent a cada unitat familiar, amb edifici i 
amb accés independent. 

S’entén per ús de d’habitatge plurifamiliar el de diferents allotjaments corresponents a diferents 
unitats familiars situades en un mateix edifici, amb accessos i elements comuns. 

2.- Habitatge rural. Es aquell habitatge lligat a l’explotació del sòl rústic en el qual està ubicat. 

3.- Turisme rural. Comprèn els allotjaments col·lectius en habitatges rurals. 

4.- Allotjament col·lectiu. Comprèn els allotjaments col·lectius, exceptuats els hotelers i equipaments 
comunitaris, destinats a residència d’una pluralitat o comunitat de persones, com per exemple: 
residències de la 3era edat, albergs de joventut, cases de colònies, residències religioses, etc. ... 

5.- Residencial mòbil. Comprèn l’ús residencial en espais no edificats, com ara càmpings o similars, 
en el que es realitzen funcions d’allotjament temporal. S’inclou les funcions  d’aparcament de “mòbil 
homes”, “roulottes” o similars dins aquest ús. 

6.- Hoteler.  L’ús hoteler correspon als serveis relacionats amb  l’allotjament temporal com hotels, 
motels, pensions, apart-hotels, i en general tots els establiments d’hosteleria definits en la seva 
legislació específica. 
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7.- Restauració. Comprèn els locals i establiments del sector de la restauració com son restaurants, 
bars, cafeteries, i similars. 

8.- Recreatiu. Comprèn les activitats relacionades amb l’oci, i l’espectacle, no incloses en cap altre 
qualificació. 

9.- Comercial. La seva definició i classificació s’ajusta a l’establert a la Llei 17/2000, de 29 de 
desembre d’equipaments comercials. 

L’ús comercial comprèn els locals i les instal·lacions, coberts o sense cobrir, oberts al públic que són 
a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la venda al detall. En resten 
exclosos els establiments dedicats exclusivament a la venda a l’engròs. Els establiments poden ser 
de caràcter individual i col·lectiu. 

Els establiments comercials de caràcter col·lectiu són integrats per un conjunt d’establiments 
individuals situats en un o diversos edificis, en els quals, amb independència de les activitats 
respectives que puguin exercir-se d’una manera empresarialment independent, concorren tots o 
alguns dels elements següents: accés comú des de la via pública, d’ús exclusiu i preferent dels 
establiments o de llurs clients, aparcaments privats compartits o serveis comuns per als clients. 

10.- Grans i mitjans establiments comercials. La seva autorització s’ajustarà a l’establert a la Llei 
17/2000, de 29 de desembre d’equipaments comercials i a allò que determina la normativa del Pla 
Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials. 

Els tipus d’establiments que s’han de tenir en compte pel municipi de La Jonquera són els següents: 

- Grans establiments comercials industrials o col·lectius, són aquells que tenen una superfície 
de venda igual o superior als 800 m2. 

- Els establiments comercials dedicats especialment a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, 
de maquinària, de material per a la construcció i articles de sanejament, de mobiliari, 
d’articles de ferreteria, i els centres de jardineria, són grans establiments comercials quan 
tenen una superfície de venda superior als 2.500 m2. Si es dona el supòsit que constitueixin 
un de col·lectiu, sense superar individualment els 2.500 m2 de superfície de venda, el conjunt 
és un gran establiment comercial si supera els 5.000 m2 de superfície de venda. 

- Establiments comercials mitjans, individuals o col·lectius, són aquells que tenen una 
superfície de venda igual o superior als 400 m2. 

11.- Magatzems.  L’ús de magatzems compren els locals destinats al dipòsit de mercaderies i/o 
venda al por major. 

12.- Oficines. L’ús d’oficines compren les activitats administratives, serveis professionals, financers, 
d’assegurances, o similars efectuats en oficines obertes al públic o en despatxos particulars.  

13.- Públic administratiu. L’ús  compren els centres o edificis destinats a organismes de 
l’Administració pública. 

14.- Sanitari-assistencial. L’ús sanitari-assistencial compren les activitats de tractament i 
allotjament de malalts i, en general les relacionades amb la sanitat, la higiene i assistència. 

15.- Educatiu.  L’ús educatiu compren les activitats formatives i d’ensenyament que s’imparteixen en 
centres públics o privats. 

16.- Esportiu.  L’ús esportiu compren l’ensenyament i la pràctica d’activitats esportives en 
instal·lacions a l’aire lliure o en edificacions específiques per a aquest ús. Inclou escoles de gimnasia 
rítmica, dansa i similars. 
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17.- Socio-cultural. L’ús socio-cultural compren les activitats culturals i de relació social, 
desenvolupades usualment en edificis específics per aquest fi tal com centres culturals, cívics, 
museus, biblioteques, espais d’exposicions, teatres, cinemes, auditoris i similars. 

18.- Religiós. Compren les activitats relacionades amb els diferents cultes religiosos en esglésies , 
temples o similars. 

19.- Estacions de servei i garatges oberts al públic. Compren les instal·lacions destinades a la venda 
de carburants, així com els usos complementaris relacionats amb la pròpia instal·lació. 

20.- Garatges i tallers de manteniment de vehicles lleugers. Compren els usos destinats al 
manteniment de vehicles lleugers en el ram mecànic i d’electricitat, que son compatibles amb l’ús 
residencial. (rentat, oli, pneumàtics, accessoris ...) 

21.- Industrial.   Compren les indústries de qualsevol tipus i categoria, els magatzems connexes a les 
mateixes i els tallers de reparació i planxisteria, així com els de reparació i manteniment de camions 
o vehicles pesats. 

La definició de categories, situació i compatibilitats amb l’ús d’habitatge, s’especifica en el capítol 
següent (arts. 50 a 54). 

22.- Taller artesanal. Comprèn aquells tallers compatibles amb l’ús residencial de caràcter individual 
o familiar que no produeixen efectes molestos sobre l’entorn, i que compleixen tots els paràmetres 
per ésser considerables les activitats que en ells es desenvolupen com quasi – innòcues (la seva 
potència màxima de motor és de 3 cavalls), d’acord amb la corresponent Ordenança Municipal 
reguladora de les activitats, obres i instal·lacions. 

23.- Taller. Comprèn aquells tallers que no resulten compatible amb l’ús residencial ja que 
produeixen efectes molestos sobre l’entorn. 

En aquesta categoria s’inclouen els tallers de fusteria, fusteria metàl·lica, serralleria, ferreria, arts 
gràfiques, reparació de maquinària industrial, tapisseria, matriceria, marroquineria, obradors de pa, 
emmagatzematge de materials diversos i altres activitats anàlogues. 

24.- Noves tecnologies. Comprèn aquells usos de producció i serveis, que incorporen un alt contingut 
en investigació, i/o venen relacionades amb els anomenats sectors tecnològics i de 
telecomunicacions. 

25.- club social de cannabis. Comprèn els clubs i associacions de cannabis en tant que associacions 
sense ànim de lucre que s’autoabasteixen i distribueixen cannabis entre els seus socis. 

26.- Prostitució.  Comprèn els establiments públics on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual a 
canvi d’una contraprestació econòmica. 

27.- Discoteca. Comprèn els establiments destinats a discoteca, sala de ball, sala de festes amb 
espectacle i sala de concert, segons la definició del Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, decret 112/2010 de 31 d’agost. 

 
CAPÍTOL SEGON – ZONA DE CASC ANTIC (Clau 1) 

Art. 123. Condicions d’us 

Els usos permesos a la zona de casc antic són els següents: 

Habitatge 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Comercial, (fins a una superfície màxima de 200 m2 de sostre)    
Magatzems, (fins a una superfície màxima de 250 m2 de sostre)    
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Oficines  
Públic administratiu 
Sanitari-assistencial  
Educatiu   
Socio-cultural  
Religiós 
Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
Taller artesanal 
 
 

CAPÍTOL TERCER – ZONA D’EIXAMPLA (Clau 2) 

Art. 128. Condicions d'ús. 

Els usos permesos a la zona d'eixample són els següents: 

Habitatge 
Allotjament col·lectiu.  
Hoteler.   
Restauració.  
Comercial, (fins a una superfície màxima de 400 m2 de venda)    
Magatzems, (fins a una superfície màxima de 250 m2 de sostre)    
Oficines  
Públic administratiu 
Sanitari-assistencial  
Educatiu   
Socio-cultural  
Religiós.  
Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
Taller artesanal 

 

CAPÍTOL QUART – ZONA D’EDIFICACIÓ ENTRE MITGERES (Clau 3) 

Art. 132 Condicions d'ús 

Els usos permesos a la zona d'ordenació amb edificació plurifamiliar entremitgeres, són els següents: 

Habitatge 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Comercial, (d’acord amb la Llei 17/2000 d’Equipaments Comercials ) 
Magatzems 
Oficines  
Públic administratiu 
Sanitari-assistencial  
Educatiu   
Esportiu (en edificis d'habitatges únicament en planta baixa) 
Socio-cultural  
Religiós 
Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
Taller artesanal 

 
CAPÍTOL CINQUÈ – ZONA DE BLOCS AÏLLATS (Clau 4) 

Art. 137 Condicions d'ús 

Els usos permesos a la zona de blocs aïllats són els següents: 
 
Habitatge 
Allotjament col·lectiu 
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Hoteler 
Restauració 
Comercial (d’acord amb la Llei 17/2000 d’equipaments comercials) 
Magatzems 
Oficines  
Públic administratiu 
Sanitari-assistencial  
Educatiu   
Esportiu (en edificis d'habitatges únicament en planta baixa) 
Socio-cultural  
Religiós 
Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
Taller artesanal 

 
 
CAPÍTOL VUITÈ – ZONA COMERCIAL (Clau 7) 

Art. 149. Condicions d'ús 

1. Els usos permesos a la zona comercial són els següents: 
- Hoteler 
- Restauració 
- Recreatiu 
- Comercial 
- Grans i mitjans establiments comercials. L’autorització d’establiments comercials, s’ajustarà 
a l’establert a la Llei 17/2000 d’equipaments comercials i allò que determina la normativa del 
PTSEC 
- Magatzems 
- Oficines 
- Públic administratiu 
- Esportiu 
- Estacions de serveis d’acord amb la regulació fixada en el capítol SETÈ-TÍTOL III d’aquesta 
Normativa 
- Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
- Taller artesanal 
- Taller 
- Noves tecnologies 

 
2. S'admet l'habitatge de 70m2 útils com a màxim lligat a la vigilància i servei de l'establiment. 
 
 
CAPÍTOL NOVÈ – ZONA INDUSTRIAL (Clau 8) 

Art. 154. Condicions d’ús  

Condicions d’ús  

1. Els usos permesos a tota la zona industrial, i que prevalen sobre els subzones i Plans Parcial 
vigents, són: 

- Hoteler 
- Restauració 
- Recreatiu 
- Comercial 
- Grans i mitjans establiments comercials. L’autorització d’establiments comercials, s’ajustarà 
a l’establert a la Llei 17/2000 d’equipaments comercials 
- Magatzems 
- Oficines 
- Públic administratiu 
- Esportiu 
- Estacions de serveis d’acord amb la regulació fixada en el capítol SETÈ-TÍTOL III d’aquesta 
Normativa 
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- Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
- Industrial fins a 3ª categoria, i estacions de serveis d’acord amb la regulació fixada en el 
capítol SETÈ-TÍTOL III d’aquesta Normativa 
- Taller artesanal 
- Taller 
- Noves tecnologies 
- Club social de cannabis 
- Prostitució 
- Discoteca 

 
2. S'admet l'habitatge, lligat a la vigilància i servei de l'establiment, de 70 m2. útils màxim. 
 
TÍTOL VIII. REGULACIÓ DETALLADA DE SÒL URBANITZABLE 
CAPÍTOL PRIMER – DISPOSICIONS COMUNES 

Art. 191. Sectors d’activitats econòmiques i industrials. Usos admesos. 

1. Els usos permesos a tots els sectors, i que prevalen sobre els Plans Parcials aprovats, són els 
següents: 

- Industrial fins a 3ª categoria. 
- Oficines  
- Hoteler.  
- Restauració.  
- Recreatiu. 
- Comercial.  
- Grans i mitjans establiments comercials. L’autorització d’establiments comercials, s’ajustarà 
a l’establert a la Llei 17/2000 d’equipaments comercials i a allò que determina la normativa 
del PTSEC. 
- Magatzems.    
- Públic administratiu 
- Esportiu 
- Estacions de serveis d’acord amb la regulació fixada en el capítol SETÈ-TÍTOL III d’aquesta 
Normativa. 
- Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
- Taller artesanal 
- Taller 
- Noves tecnologies 
- Club social de cannabis 
- Prostitució 
- Discoteca 

 

2.S'admet l'habitatge de 70 m2 útils com a màxim, lligat a la vigilància i servei de l'establiment. 
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POUM VIGENT + CADASTRE (Av. 6 d'octubre núm. 8)       esc. 1/1.000 
Plànol N4.2 
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POUM VIGENT + CADASTRE (c. Carmanxel)      esc. 1/1.000 
Plànol N4.3 
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POUM VIGENT + CADASTRE (carretera N-II núms. 70, 72 i 74)      esc. 1/2.000 
Plànol N4.4 
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9B.6 DETERMINACIONS MODIFICADES 
 
 
Els articles modificats per la regulació d’usos són els 47, 123, 128, 132, 137, 149, 154 i 191, 
S’assenyalen amb groc les modificacions per facilitar la comprensió. 
 
 

Art. 47 Definició dels usos 

Per raó de la seva funció es distingeixen els usos següents: 

1.- Habitatge.  Es el referent a l’allotjament familiar i es distingeix entre ús unifamiliar i plurifamiliar. 

S’entén per ús de habitatge unifamiliar, l’habitatge corresponent a cada unitat familiar, amb edifici i 
amb accés independent. 

S’entén per ús de d’habitatge plurifamiliar el de diferents allotjaments corresponents a diferents 
unitats familiars situades en un mateix edifici, amb accessos i elements comuns. 

2.- Habitatge rural. Es aquell habitatge lligat a l’explotació del sòl rústic en el qual està ubicat. 

3.- Turisme rural. Comprèn els allotjaments col·lectius en habitatges rurals. 

4.- Allotjament col·lectiu. Comprèn els allotjaments col·lectius, exceptuats els hotelers i equipaments 
comunitaris, destinats a residència d’una pluralitat o comunitat de persones, com per exemple: 
residències de la 3era edat, albergs de joventut, cases de colònies, residències religioses, etc. ... 

5.- Residencial mòbil. Comprèn l’ús residencial en espais no edificats, com ara càmpings o similars, 
en el que es realitzen funcions d’allotjament temporal. S’inclou les funcions  d’aparcament de “mòbil 
homes”, “roulottes” o similars dins aquest ús. 

6.- Hoteler.  L’ús hoteler correspon als serveis relacionats amb  l’allotjament temporal com hotels, 
motels, pensions, apart-hotels, i en general tots els establiments d’hosteleria definits en la seva 
legislació específica. 

7.- Restauració. Comprèn els locals i establiments del sector de la restauració com son restaurants, 
bars, cafeteries, i similars. 

8.- Recreatiu. Comprèn les activitats relacionades amb l’oci, i l’espectacle, no incloses en cap altre 
qualificació. 

9.- Comercial. La seva definició i classificació s’ajusta a l’establert a la Llei 17/2000, de 29 de 
desembre d’equipaments comercials. 

L’ús comercial comprèn els locals i les instal·lacions, coberts o sense cobrir, oberts al públic que són 
a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la venda al detall. En resten 
exclosos els establiments dedicats exclusivament a la venda a l’engròs. Els establiments poden ser 
de caràcter individual i col·lectiu. 

Els establiments comercials de caràcter col·lectiu són integrats per un conjunt d’establiments 
individuals situats en un o diversos edificis, en els quals, amb independència de les activitats 
respectives que puguin exercir-se d’una manera empresarialment independent, concorren tots o 
alguns dels elements següents: accés comú des de la via pública, d’ús exclusiu i preferent dels 
establiments o de llurs clients, aparcaments privats compartits o serveis comuns per als clients. 

10.- Grans i mitjans establiments comercials. La seva autorització s’ajustarà a l’establert a la Llei 
17/2000, de 29 de desembre d’equipaments comercials i a allò que determina la normativa del Pla 
Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials. 
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Els tipus d’establiments que s’han de tenir en compte pel municipi de La Jonquera són els següents: 

- Grans establiments comercials industrials o col·lectius, són aquells que tenen una superfície 
de venda igual o superior als 800 m2. 

- Els establiments comercials dedicats especialment a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, 
de maquinària, de material per a la construcció i articles de sanejament, de mobiliari, 
d’articles de ferreteria, i els centres de jardineria, són grans establiments comercials quan 
tenen una superfície de venda superior als 2.500 m2. Si es dona el supòsit que constitueixin 
un de col·lectiu, sense superar individualment els 2.500 m2 de superfície de venda, el conjunt 
és un gran establiment comercial si supera els 5.000 m2 de superfície de venda. 

- Establiments comercials mitjans, individuals o col·lectius, són aquells que tenen una 
superfície de venda igual o superior als 400 m2. 

11.- Magatzems.  L’ús de magatzems compren els locals destinats al dipòsit de mercaderies i/o 
venda al por major. 

12.- Oficines. L’ús d’oficines compren les activitats administratives, serveis professionals, financers, 
d’assegurances, o similars efectuats en oficines obertes al públic o en despatxos particulars.  

13.- Públic administratiu. L’ús  compren els centres o edificis destinats a organismes de 
l’Administració pública. 

14.- Sanitari assistencial. L’ús sanitari-assistencial compren les activitats de tractament i allotjament 
de malalts i, en general les relacionades amb la sanitat, la higiene i assistència. 

15.- Educatiu.  L’ús educatiu compren les activitats formatives i d’ensenyament que s’imparteixen en 
centres públics o privats. 

16.- Esportiu.  L’ús esportiu compren l’ensenyament i la pràctica d’activitats esportives en 
instal·lacions a l’aire lliure o en edificacions específiques per a aquest ús. Inclou escoles de gimnasia 
rítmica, dansa i similars. 

17.- Socio-cultural. L’ús socio-cultural compren les activitats culturals i de relació social, 
desenvolupades usualment en edificis específics per aquest fi tal com centres culturals, cívics, 
museus, biblioteques, espais d’exposicions, teatres, cinemes, auditoris i similars. 

18.- Religiós. Compren les activitats relacionades amb els diferents cultes religiosos en esglésies , 
temples o similars. 

19.- Estacions de servei i garatges oberts al públic. Compren les instal·lacions destinades a la venda 
de carburants, així com els usos complementaris relacionats amb la pròpia instal·lació. 

20.- Garatges i tallers de manteniment de vehicles lleugers. Compren els usos destinats al 
manteniment de vehicles lleugers en el ram mecànic i d’electricitat, que són compatibles amb l’ús 
residencial (rentat, oli, pneumàtics, accessoris...). 

21.- Industrial.   Compren les indústries de qualsevol tipus i categoria, els magatzems connexes a les 
mateixes i els tallers de reparació i planxisteria, així com els de reparació i manteniment de camions 
o vehicles pesats. 

La definició de categories, situació i compatibilitats amb l’ús d’habitatge, s’especifica en el capítol 
següent (arts. 50 a 54). 

22.- Taller artesanal. Comprèn aquells tallers compatibles amb l’ús residencial de caràcter individual 
o familiar que no produeixen efectes molestos sobre l’entorn, i que compleixen tots els paràmetres 
per ésser consideradesbles les activitats que en ells es desenvolupen com quasi – innòcues (la seva 
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potència màxima 5 KW de motor és de 3 cavalls), d’acord amb la corresponent Ordenança Municipal 
reguladora de les activitats, obres i instal·lacions.  

23.- Taller. Comprèn aquells tallers que no resulten compatible amb l’ús residencial ja que 
produeixen efectes molestos sobre l’entorn i que no poden ser considerats taller artesanal. 

En aquesta categoria s’inclouen els tallers de fusteria, fusteria metàl·lica, serralleria, ferreria, arts 
gràfiques, reparació de maquinària industrial, tapisseria, matriceria, marroquineria, obradors de pa, 
emmagatzematge de materials diversos i altres activitats anàlogues. 

24.- Noves tecnologies. Comprèn aquells usos de producció i serveis, que incorporen un alt contingut 
en investigació, i/o venen relacionades amb els anomenats sectors tecnològics i de 
telecomunicacions. 

25.- club social de cannabis. Comprèn els clubs i associacions de cannabis en tant que associacions 
sense ànim de lucre que s’autoabasteixen i distribueixen cannabis entre els seus socis. 

26.- Prostitució.  Comprèn els establiments públics on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual a 
canvi d’una contraprestació econòmica. 

27.- Discoteca. Comprèn els establiments destinats a discoteca, sala de ball, sala de festes amb 
espectacle i sala de concert, segons la definició del Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, decret 112/2010 de 31 d’agost. 

 

 
CAPÍTOL SEGON – ZONA DE CASC ANTIC (Clau 1) 

Art. 123. Condicions d’us 

Els usos permesos a la zona de casc antic són els següents: 

Habitatge 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Comercial, (fins a una superfície màxima de 200 m2 de sostre)    
Magatzems, (fins a una superfície màxima de 250 m2 de sostre)    
Oficines  
Públic administratiu 
Sanitari-assistencial  
Educatiu   
Socio-cultural 
 Religiós 
Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
Taller artesanal 
 
 

CAPÍTOL TERCER – ZONA D’EIXAMPLA (Clau 2) 

Art. 128. Condicions d'ús. 

Els usos permesos a la zona d'eixample són els següents: 

Habitatge 
Allotjament col·lectiu.  
Hoteler.   
Restauració.  
Comercial, (fins a una superfície màxima de 400 m2 de venda)    
Magatzems, (fins a una superfície màxima de 250 m2 de sostre)    
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Oficines  
Públic administratiu 
Sanitari-assistencial  
Educatiu   
Socio-cultural  
 Religiós 
Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
Taller artesanal 

 

CAPÍTOL QUART – ZONA D’EDIFICACIÓ ENTRE MITGERES (Clau 3) 

Art. 132 Condicions d'ús 

Els usos permesos a la zona d'ordenació amb edificació plurifamiliar entremitgeres, són els següents: 

Habitatge 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Comercial, (d’acord amb la Llei 17/2000 d’Equipaments Comercials ) 
Magatzems 
Oficines  
Públic administratiu 
Sanitari-assistencial  
Educatiu   
Esportiu (en edificis d'habitatges únicament en planta baixa) 
Socio-cultural  
 Religiós 
Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
Taller artesanal 

 
 
CAPÍTOL CINQUÈ – ZONA DE BLOCS AÏLLATS (Clau 4) 

Art. 137 Condicions d'ús 

Els usos permesos a la zona de blocs aïllats són els següents: 
 
Habitatge 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Comercial (d’acord amb la Llei 17/2000 d’equipaments comercials) 
Magatzems 
Oficines  
Públic administratiu 
Sanitari-assistencial  
Educatiu   
Esportiu (en edificis d'habitatges únicament en planta baixa) 
Socio-cultural  
 Religiós 
Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
Taller artesanal 

 
 
CAPÍTOL VUITÈ – ZONA COMERCIAL (Clau 7) 

Art. 149. Condicions d'ús 

1. Els usos permesos a la zona comercial són els següents: 
- Hoteler 
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- Restauració 
- Recreatiu 
- Comercial 
- Grans i mitjans establiments comercials. L’autorització d’establiments comercials, s’ajustarà 
a l’establert a la Llei 17/2000 d’equipaments comercials i allò que determina la normativa del 
PTSEC 
- Magatzems 
- Oficines 
- Públic administratiu 
- Esportiu 
- Estacions de serveis d’acord amb la regulació fixada en el capítol SETÈ-TÍTOL III d’aquesta 
Normativa 
- Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
- Taller artesanal 
- Taller 
- Noves tecnologies 
- Religiós 

 
2. S'admet l'habitatge de 70m2 útils com a màxim lligat a la vigilància i servei de l'establiment. 
 
 
CAPÍTOL NOVÈ – ZONA INDUSTRIAL (Clau 8) 

Art. 154. Condicions d’ús  

Condicions d’ús  

1. Els usos permesos a tota la zona industrial, i que prevalen sobre els subzones i Plans Parcial 
vigents, són: 

- Hoteler 
- Restauració 
- Recreatiu 
- Comercial 
- Grans i mitjans establiments comercials. L’autorització d’establiments comercials, s’ajustarà 
a l’establert a la Llei 17/2000 d’equipaments comercials 
- Magatzems 
- Oficines 
- Públic administratiu 
- Esportiu 
- Estacions de serveis d’acord amb la regulació fixada en el capítol SETÈ-TÍTOL III d’aquesta 
Normativa 
- Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
- Industrial fins a 3ª categoria, i estacions de serveis d’acord amb la regulació fixada en el 
capítol SETÈ-TÍTOL III d’aquesta Normativa 
- Taller artesanal 
- Taller 
- Noves tecnologies 
- Club social de cannabis 
- Prostitució 
- Discoteca 
- Religiós 

 
2. S'admet l'habitatge, lligat a la vigilància i servei de l'establiment, de 70 m2. útils màxim. 
 
 
TÍTOL VIII. REGULACIÓ DETALLADA DE SÒL URBANITZABLE 
CAPÍTOL PRIMER – DISPOSICIONS COMUNES 
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Art. 191. Sectors d’activitats econòmiques i industrials. Usos admesos. 

1. Els usos permesos a tots els sectors, i que prevalen sobre els Plans Parcials aprovats, són els 
següents: 

- Industrial fins a 3ª categoria. 
- Oficines  
- Hoteler.  
- Restauració.  
- Recreatiu. 
- Comercial.  
- Grans i mitjans establiments comercials. L’autorització d’establiments comercials, s’ajustarà 
a l’establert a la Llei 17/2000 d’equipaments comercials i a allò que determina la normativa 
del PTSEC. 
- Magatzems.    
- Públic administratiu 
- Esportiu 
- Estacions de serveis d’acord amb la regulació fixada en el capítol SETÈ-TÍTOL III d’aquesta 
Normativa. 
- Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
- Taller artesanal 
- Taller 
- Noves tecnologies 
- Club social de cannabis 
- Prostitució 
- Discoteca 
- Religiós 

 

3.S'admet l'habitatge de 70 m2 útils com a màxim, lligat a la vigilància i servei de l'establiment. 
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POUM PROPOSTA (Av. 6 d'octubre núm. 8)      esc. 1/1.000 
Plànol N4.2 
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POUM PROPOSTA (c. Carmanxel)      esc. 1/1.000 
Plànol N4.3 
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POUM PROPOSTA (carretera N-II núms. 70, 72 i 74)      esc. 1/2.000 
Plànol N4.4 
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MODIFICACIÓ 9C  
 
Correcció d’errada a l’article 163 
 

 
9C.1 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA INICIATIVA 
 
El planejament vigent en sis diferents modificacions puntuals aprovades al llarg dels últims anys ha 
afectat alguns polígons d’actuació urbanística, ja sigui en les seves determinacions i o bé en la seva 
nomenclatura, àmbit o definició. 
 
Però l’article 163 del POUM, que tan sols llista la relació dels polígons delimitats pel POUM, no ha 
estat alterat en cap d’aquestes modificacions puntuals.. 
 
 
9C.2 OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 
 
És convenient  modificar aquest article 163 per corregir les errades en el llistat dels polígons 
d’actuació urbanística. 
 
És oportú corregir aquesta errada dins el marc d’una més amplia modificació puntual del POUM, com 
és la present. 
 
  
9C.3 ÀMBIT TERRITORIAL 
 
L’àmbit territorial és la totalitat del sòl urbà del municipi de La Jonquera. 
 
 
9C.4 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
L’errada en l’article 163 afecta els següents polígons: 
 
PA.11 – C/ALBERA SUD : amb l’entrada en vigor de la modificació puntual núm. 2A, aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 04-03-2009, aquest polígon va 
passar a ser el PA.11 – BOSCH DE LA TRINXERIA, regulat per l’article174bis. 
 
PA.12 – C/ALBERA EST : amb l’entrada en vigor de la modificació puntual núm. 7A, aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 03-09-2018,  aquest polígon 
regulat per l’article175 va quedar derogat. 
 
PA.13 – C/ALBERA NORD : amb l’entrada en vigor de la modificació puntual núm. 5B, aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 02-02-2012, aquest polígon va 
passar a ser el PA.13 – ARTIGAS, regulat per l’article176 
 
 
9C.5 DETERMINACIÓ VIGENT OBJECTE DE MODIFICACIÓ 
 
La modificació afecta exclusivament l’article 163, actualment amb la següent redacció: 
 
Art. 163. Polígons d’actuació 
 
El POUM delimita Polígons d’Actuació per a les àrees de sòl urbà consolidat i no consolidat, amb 
deficiències d’accessibilitat, dotacions o nivell d’urbanització. El Pla fixa en aquest cas la vialitat, 
espais lliures i equipaments de cessió obligatòria i gratuïta, així com l’obligació de completar la 
urbanització. La distribució equitativa dels drets i càrregues que el planejament genera es farà, en 
cada cas, d’acord amb el Polígon d’Actuació delimitat als plànols de Zonificació (plànols n 4.1 a n 4.5) 
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La relació dels polígons delimitats, es la següent : 
 
PA.1 -   MAS MORATÓ 
PA.2 -   FONT PUDENTA SUD 
PA.3 -   FONT PUDENTA NORD 
PA.4 -   CAMP DE FUTBOL 
PA.5 -   PAVELLÓ 
PA.6 -   JONQUERA 2000 
PA.7 -   EL MOLI 
PA.8 -   C/ DEL PONT SUD 
PA.9 -   C/ DEL PONT NORD (9.1 a 9.4) 
PA.10 -  C/ TAPERS  
PA.11 -  C/ALBERA SUD 
PA.12 -  C/ALBERA EST 
PA.13 -  C/ALBERA NORD 
PA.14 -  CARMANXEL SUD 
PA.16 –  ROCA MIRADONES  
PA.17 –  CAMÍ MAS ESQUERRÀ 
PA.18 -  PLAÇA DE L’ILLA 
PA.19 -  CAMÍ DEL MAS BRUGAT 
PA.20 –  GUÀRDIA CIVIL 
PA.21 –  CARRER NORD 
PA.22 –  LLAR DE CAMIONER 
PA-23 -  COLL DE LES PORTES 
 
 
 
9C.6 DETERMINACIÓ MODIFICADA 
 
La modificació afecta exclusivament l’article 163 que queda redactat així: 
 
 
Art. 163. Polígons d’actuació 
 
El POUM delimita Polígons d’Actuació per a les àrees de sòl urbà consolidat i no consolidat, amb 
deficiències d’accessibilitat, dotacions o nivell d’urbanització. El Pla fixa en aquest cas la vialitat, 
espais lliures i equipaments de cessió obligatòria i gratuïta, així com l’obligació de completar la 
urbanització. La distribució equitativa dels drets i càrregues que el planejament genera es farà, en 
cada cas, d’acord amb el Polígon d’Actuació delimitat als plànols de Zonificació (plànols n 4.1 a n 4.5) 
 
La relació dels polígons delimitats, es la següent : 
 
PA.1 -   MAS MORATÓ 
PA.2 -   FONT PUDENTA SUD 
PA.3 -   FONT PUDENTA NORD 
PA.4 -   CAMP DE FUTBOL 
PA.5 -   PAVELLÓ 
PA.6 -   JONQUERA 2000 
PA.7 -   EL MOLI 
PA.8 -   C/ DEL PONT SUD 
PA.9 -   C/ DEL PONT NORD (9.1 a 9.4) 
PA.10 -  C/ TAPERS  
PA.11 -  BOSCH DE LA TRINXERIA 
PA.12 -  derogat 
PA.13 -  ARTIGAS 
PA.14 -  CARMANXEL SUD 
PA.16 –  ROCA MIRADONES  
PA.17 –  CAMÍ MAS ESQUERRÀ 
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PA.18 -  PLAÇA DE L’ILLA 
PA.19 -  CAMÍ DEL MAS BRUGAT 
PA.20 –  GUÀRDIA CIVIL 
PA.21 –  CARRER NORD 
PA.22 –  LLAR DE CAMIONER 
PA-23 -  COLL DE LES PORTES 
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2. MODIFICACIÓ ARTICULADA DE LA NORMATIVA 

 
Els articles modificats mantenen la numeració i tindran la següent redacció:  
 
 
 
Art. 1  Es modifica l’article 47, que queda redactat de la següent manera : 
 

Art. 47 Definició dels usos 

Per raó de la seva funció es distingeixen els usos següents: 

1.- Habitatge.  Es el referent a l’allotjament familiar i es distingeix entre ús unifamiliar i plurifamiliar. 

S’entén per ús de habitatge unifamiliar, l’habitatge corresponent a cada unitat familiar, amb edifici i 
amb accés independent. 

S’entén per ús de d’habitatge plurifamiliar el de diferents allotjaments corresponents a diferents 
unitats familiars situades en un mateix edifici, amb accessos i elements comuns. 

2.- Habitatge rural. Es aquell habitatge lligat a l’explotació del sòl rústic en el qual està ubicat. 

3.- Turisme rural. Comprèn els allotjaments col·lectius en habitatges rurals. 

4.- Allotjament col·lectiu. Comprèn els allotjaments col·lectius, exceptuats els hotelers i equipaments 
comunitaris, destinats a residència d’una pluralitat o comunitat de persones, com per exemple: 
residències de la 3era edat, albergs de joventut, cases de colònies, residències religioses, etc. ... 

5.- Residencial mòbil. Comprèn l’ús residencial en espais no edificats, com ara càmpings o similars, 
en el que es realitzen funcions d’allotjament temporal. S’inclou les funcions  d’aparcament de “mòbil 
homes”, “roulottes” o similars dins aquest ús. 

6.- Hoteler.  L’ús hoteler correspon als serveis relacionats amb  l’allotjament temporal com hotels, 
motels, pensions, apart-hotels, i en general tots els establiments d’hosteleria definits en la seva 
legislació específica. 

7.- Restauració. Comprèn els locals i establiments del sector de la restauració com son restaurants, 
bars, cafeteries, i similars. 

8.- Recreatiu. Comprèn les activitats relacionades amb l’oci, i l’espectacle, no incloses en cap altre 
qualificació. 

9.- Comercial. La seva definició i classificació s’ajusta a l’establert a la Llei 17/2000, de 29 de 
desembre d’equipaments comercials. 

L’ús comercial comprèn els locals i les instal·lacions, coberts o sense cobrir, oberts al públic que són 
a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la venda al detall. En resten 
exclosos els establiments dedicats exclusivament a la venda a l’engròs. Els establiments poden ser 
de caràcter individual i col·lectiu. 

Els establiments comercials de caràcter col·lectiu són integrats per un conjunt d’establiments 
individuals situats en un o diversos edificis, en els quals, amb independència de les activitats 
respectives que puguin exercir-se d’una manera empresarialment independent, concorren tots o 
alguns dels elements següents: accés comú des de la via pública, d’ús exclusiu i preferent dels 
establiments o de llurs clients, aparcaments privats compartits o serveis comuns per als clients. 
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10.- Grans i mitjans establiments comercials. La seva autorització s’ajustarà a l’establert a la Llei 
17/2000, de 29 de desembre d’equipaments comercials i a allò que determina la normativa del Pla 
Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials. 

Els tipus d’establiments que s’han de tenir en compte pel municipi de La Jonquera són els següents: 

- Grans establiments comercials industrials o col·lectius, són aquells que tenen una superfície 
de venda igual o superior als 800 m2. 

- Els establiments comercials dedicats especialment a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, 
de maquinària, de material per a la construcció i articles de sanejament, de mobiliari, 
d’articles de ferreteria, i els centres de jardineria, són grans establiments comercials quan 
tenen una superfície de venda superior als 2.500 m2. Si es dona el supòsit que constitueixin 
un de col·lectiu, sense superar individualment els 2.500 m2 de superfície de venda, el conjunt 
és un gran establiment comercial si supera els 5.000 m2 de superfície de venda. 

- Establiments comercials mitjans, individuals o col·lectius, són aquells que tenen una 
superfície de venda igual o superior als 400 m2. 

11.- Magatzems.  L’ús de magatzems compren els locals destinats al dipòsit de mercaderies i/o 
venda al por major. 

12.- Oficines. L’ús d’oficines compren les activitats administratives, serveis professionals, financers, 
d’assegurances, o similars efectuats en oficines obertes al públic o en despatxos particulars.  

13.- Públic administratiu. L’ús  compren els centres o edificis destinats a organismes de 
l’Administració pública. 

14.- Sanitari assistencial. L’ús sanitari-assistencial compren les activitats de tractament i allotjament 
de malalts i, en general les relacionades amb la sanitat, la higiene i assistència. 

15.- Educatiu.  L’ús educatiu compren les activitats formatives i d’ensenyament que s’imparteixen en 
centres públics o privats. 

16.- Esportiu.  L’ús esportiu compren l’ensenyament i la pràctica d’activitats esportives en 
instal·lacions a l’aire lliure o en edificacions específiques per a aquest ús. Inclou escoles de gimnasia 
rítmica, dansa i similars. 

17.- Socio-cultural. L’ús socio-cultural compren les activitats culturals i de relació social, 
desenvolupades usualment en edificis específics per aquest fi tal com centres culturals, cívics, 
museus, biblioteques, espais d’exposicions, teatres, cinemes, auditoris i similars. 

18.- Religiós. Compren les activitats relacionades amb els diferents cultes religiosos en esglésies , 
temples o similars. 

19.- Estacions de servei i garatges oberts al públic. Compren les instal·lacions destinades a la venda 
de carburants, així com els usos complementaris relacionats amb la pròpia instal·lació. 

20.- Garatges i tallers de manteniment de vehicles lleugers. Compren els usos destinats al 
manteniment de vehicles lleugers  

21.- Industrial.   Compren les indústries de qualsevol tipus i categoria, els magatzems connexes a les 
mateixes i els tallers de reparació i planxisteria, així com els de reparació i manteniment de camions 
o vehicles pesats. 

La definició de categories, situació i compatibilitats amb l’ús d’habitatge, s’especifica en el capítol 
següent (arts. 50 a 54). 
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22.- Taller artesanal. Comprèn aquells tallers compatibles amb l’ús residencial de caràcter individual 
o familiar que no produeixen efectes molestos sobre l’entorn, i que compleixen tots els paràmetres 
per ésser considerades les activitats que en ells es desenvolupen com quasi – innòcues (la seva 
potència màxima 5 KW  

23.- Taller. Comprèn aquells tallers que no resulten compatible amb l’ús residencial ja que 
produeixen efectes molestos sobre l’entorn i que no poden ser considerats taller artesanal. 

24.- Noves tecnologies. Comprèn aquells usos de producció i serveis, que incorporen un alt contingut 
en investigació, i/o venen relacionades amb els anomenats sectors tecnològics i de 
telecomunicacions. 

25.- club social de cannabis. Comprèn els clubs i associacions de cannabis en tant que associacions 
sense ànim de lucre que s’autoabasteixen i distribueixen cannabis entre els seus socis. 

26.- Prostitució.  Comprèn els establiments públics on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual a 
canvi d’una contraprestació econòmica. 

27.- Discoteca. Comprèn els establiments destinats a discoteca, sala de ball, sala de festes amb 
espectacle i sala de concert, segons la definició del Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives, decret 112/2010 de 31 d’agost. 

 
 
 
Art. 2  Es modifica l’article 123 que queda redactat de la següent manera:   
 

Condicions d’us 

Els usos permesos a la zona de casc antic són els següents: 

Habitatge 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Comercial, (fins a una superfície màxima de 200 m2 de sostre)    
Magatzems, (fins a una superfície màxima de 250 m2 de sostre)    
Oficines  
Públic administratiu 
Sanitari-assistencial  
Educatiu   
Socio-cultural  
Taller artesanal 

 
 
 
Art. 3  Es modifica l’article 128 que queda redactat de la següent manera:   
 

Condicions d'ús. 

Els usos permesos a la zona d'eixample són els següents: 

Habitatge 
Allotjament col·lectiu.  
Hoteler.   
Restauració.  
Comercial, (fins a una superfície màxima de 400 m2 de venda)    
Magatzems, (fins a una superfície màxima de 250 m2 de sostre)    
Oficines  
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Públic administratiu 
Sanitari-assistencial  
Educatiu   
Socio-cultural  
Taller artesanal 

 
 
 
Art. 4  Es modifica l’article 132 que queda redactat de la següent manera:   
 

Condicions d'ús 

Els usos permesos a la zona d'ordenació amb edificació plurifamiliar entremitgeres, són els següents: 

Habitatge 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Comercial, (d’acord amb la Llei 17/2000 d’Equipaments Comercials ) 
Magatzems 
Oficines  
Públic administratiu 
Sanitari-assistencial  
Educatiu   
Esportiu (en edificis d'habitatges únicament en planta baixa) 
Socio-cultural  
Taller artesanal 

 
 
 
Art. 5  Es modifica l’article 137 que queda redactat de la següent manera:   
 

Condicions d'ús 

Els usos permesos a la zona de blocs aïllats són els següents: 
 
Habitatge 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Comercial (d’acord amb la Llei 17/2000 d’equipaments comercials) 
Magatzems 
Oficines  
Públic administratiu 
Sanitari-assistencial  
Educatiu   
Esportiu (en edificis d'habitatges únicament en planta baixa) 
Socio-cultural  
Taller artesanal 

 
 
 
Art. 6  Es modifica l’article 149 que queda redactat de la següent manera:   
 

Condicions d'ús 

1. Els usos permesos a la zona comercial són els següents: 
- Hoteler 
- Restauració 
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- Recreatiu 
- Comercial 
- Grans i mitjans establiments comercials. L’autorització d’establiments comercials, s’ajustarà 
a l’establert a la Llei 17/2000 d’equipaments comercials i allò que determina la normativa del 
PTSEC 
- Magatzems 
- Oficines 
- Públic administratiu 
- Esportiu 
- Estacions de serveis d’acord amb la regulació fixada en el capítol SETÈ-TÍTOL III d’aquesta 
Normativa 
- Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
- Taller artesanal 
- Taller 
- Noves tecnologies 
- Religiós 

 
2. S'admet l'habitatge de 70m2 útils com a màxim lligat a la vigilància i servei de l'establiment. 
 
 
 
Art. 7  Es modifica l’article 154 que queda redactat de la següent manera:   
 

Condicions d’ús  

1. Els usos permesos a tota la zona industrial, i que prevalen sobre els subzones i Plans Parcial 
vigents, són: 

- Hoteler 
- Restauració 
- Recreatiu 
- Comercial 
- Grans i mitjans establiments comercials. L’autorització d’establiments comercials, s’ajustarà 
a l’establert a la Llei 17/2000 d’equipaments comercials 
- Magatzems 
- Oficines 
- Públic administratiu 
- Esportiu 
- Estacions de serveis d’acord amb la regulació fixada en el capítol SETÈ-TÍTOL III d’aquesta 
Normativa 
- Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
- Industrial fins a 3ª categoria, i estacions de serveis d’acord amb la regulació fixada en el 
capítol SETÈ-TÍTOL III d’aquesta Normativa 
- Taller artesanal 
- Taller 
- Noves tecnologies 
- Club social de cannabis 
- Prostitució 
- Discoteca 
- Religiós 

 
2. S'admet l'habitatge, lligat a la vigilància i servei de l'establiment, de 70 m2. útils màxim. 
 
 
 
Art. 8  Es modifica l’article 163 que queda redactat de la següent manera:   
 
 
Polígons d’actuació 
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El POUM delimita Polígons d’Actuació per a les àrees de sòl urbà consolidat i no consolidat, amb 
deficiències d’accessibilitat, dotacions o nivell d’urbanització. El Pla fixa en aquest cas la vialitat, 
espais lliures i equipaments de cessió obligatòria i gratuïta, així com l’obligació de completar la 
urbanització. La distribució equitativa dels drets i càrregues que el planejament genera es farà, en 
cada cas, d’acord amb el Polígon d’Actuació delimitat als plànols de Zonificació (plànols n 4.1 a n 4.5) 
 
La relació dels polígons delimitats, es la següent : 
 
PA.1 -   MAS MORATÓ 
PA.2 -   FONT PUDENTA SUD 
PA.3 -   FONT PUDENTA NORD 
PA.4 -   CAMP DE FUTBOL 
PA.5 -   PAVELLÓ 
PA.6 -   JONQUERA 2000 
PA.7 -   EL MOLI 
PA.8 -   C/ DEL PONT SUD 
PA.9 -   C/ DEL PONT NORD (9.1 a 9.4) 
PA.10 -  C/ TAPERS  
PA.11 -  BOSCH DE LA TRINXERIA 
PA.12 -  derogat 
PA.13 -  ARTIGAS 
PA.14 -  CARMANXEL SUD 
PA.16 –  ROCA MIRADONES  
PA.17 –  CAMÍ MAS ESQUERRÀ 
PA.18 -  PLAÇA DE L’ILLA 
PA.19 -  CAMÍ DEL MAS BRUGAT 
PA.20 –  GUÀRDIA CIVIL 
PA.21 –  CARRER NORD 
PA.22 –  LLAR DE CAMIONER 
PA-23 -  COLL DE LES PORTES 
 
 
 
Art. 9  Es modifica l’article 191 que queda redactat de la següent manera:   
 

Sectors d’activitats econòmiques i industrials. Usos admesos. 

1. Els usos permesos a tots els sectors, i que prevalen sobre els Plans Parcials aprovats, són els 
següents: 

- Industrial fins a 3ª categoria. 
- Oficines  
- Hoteler.  
- Restauració.  
- Recreatiu. 
- Comercial.  
- Grans i mitjans establiments comercials. L’autorització d’establiments comercials, s’ajustarà 
a l’establert a la Llei 17/2000 d’equipaments comercials i a allò que determina la normativa 
del PTSEC. 
- Magatzems.    
- Públic administratiu 
- Esportiu 
- Estacions de serveis d’acord amb la regulació fixada en el capítol SETÈ-TÍTOL III d’aquesta 
Normativa. 
- Garatges i tallers de manteniment de vehicles 
- Taller artesanal 
- Taller 
- Noves tecnologies 
- Club social de cannabis 
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- Prostitució 
- Discoteca 
- Religiós 

 

4.S'admet l'habitatge de 70 m2 útils com a màxim, lligat a la vigilància i servei de l'establiment. 

 
   
 

 

La Jonquera, abril 2020 

Mar Pèlach Pàniker, arquitecta 
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