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JCD/jcp 
Registre d'entrada:  
Número d’expedient: X2017019751    
 
Cristina Pou Molinet, llicenciada en dret i funcionària d'administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, secretària de l’Ajuntament de Figueres (Girona) 
 
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en la seva sessió 
del dia 4 de setembre de 2017, va prendre l’acord que literalment diu el 
següent: 
 
‘’El Pla Especial del sector Industrial Sud, va ser aprovat definitivament el 26 de 
setembre de 2001, i va ser desenvolupat pel sistema de reparcel·lació per 
cooperació i amb la variant de reparcel·lació econòmica. Aquest sector va ser 
completament executat per l’ajuntament, com a administració actuant, i per tant 
és un sector consolidat per la urbanització, però no pas, encara, per la 
implantació i ocupació efectiva dels usos permesos. 
 
En el moment de tramitació i aprovació del Pla Especial , la legislació vigent en 
matèria de normativa comercial era la Llei 17/2000, de 29 de desembre, 
d’equipaments comercials. 
 
Des de l’ajuntament de Figueres, com a promotor del Pla Especial, es va optar 
per limitar els tipus d’establiments comercials que es podien implantar en el 
sector a aquells que no fossin objecte de aplicació la Llei 17/2000 de 29 de 
desembre d’establiment comercial, és a dir, admetent la implantació en aquest 
sector d’aquells establiments comercials que no tenien la condició ni de gran 
establiment comercial ni de mitjà establiment comercial, d’acord amb els 
llindars de superfícies de l’article 3 de la Llei 17/2000 i que establia, per al cas 
de Figueres, com a gran establiment comercial els de fins a 2000 metres 
quadrats, i com a mitjà establiment comercial els que no superaven una 
superfície de venda de més de 700 m2. 
 
El Pla especial va traslladar a l’article 15 de la normativa urbanística, aquestes 
limitacions establertes per la normativa sectorial i que va concretar de la 
manera següent: 
 
“(...) Article 15.-  
D’acord amb la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials, 
els usos comercials previstos en aquest Pla Especial es supediten a les 
següents limitacions: 



“L’ús comercial de venda al detall es limita a aquells establiments dedicats, 
essencialment, a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, de maquinària, de 
materials per a la construcció i articles de sanejament, de mobiliari, d’articles de 
ferreteria i centres de jardineria, que tinguin una superfície de venda inferior a 
2.500 m2 si es tracta d’establiments individuals o bé que tinguin una superfície 
de venda inferior a 5.000 m2 si formen un establiment col•lectiu, sense arribar 
individualment als 2.500 m2 de superfície de venda. Pel que fa a la resta 
d’establiments, tant individuals com col•lectius, hauran de tenir una superfície 
de venda inferior a 700 m2”. 
 
Aquesta regulació urbanística, no resulta adequada ni actualitzada  segons 
l’actual regulació sectorial en matèria de comerç i que ve determinada pel DL 
1/2009 del 22 de desembre i posteriors modificacions. 
 
Aquesta normativa estableix la catalogació dels establiments comercials bé per 
raó de superfície de venda: petits establiments comercials (PEC), Mitjans 
establiments comercials (MEC), Grans establiments comercials (GEC) i Grans 
establiments comercials territorials (GETC); o bé per singularitat de 
l’establiment, establiment comercial singular (ECS) (article 6 apartat 1 DL 
1/2009). 
Segons l’article 9, localització i ordenació de l’ús comercial, sempre que sigui 
admès pel planejament vigent, els mitjans i grans establiments comercials 
només es poden implantar en la trama urbana consolidada. Els petits 
establiments comercials es poden implantar en sòl urbà i urbanitzable on l’ús 
residencial sigui dominant (a excepció dels establiments dedicats a la venda 
directa de productes agrorurals)  i els establiments comercials singulars es 
poden implantar en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti 
l’ús comercial. 
 
Segons l’article 9, la localització i ordenació de l’ús comercial, sempre que sigui 
admès pel planejament vigent, els mitjans i grans establiments comercials 
només es poden implantar en la trama urbana consolidada. Els petits 
establiments comercials es poden implantar en sòl urbà i urbanitzable on l’ús 
residencial sigui dominant (a excepció dels establiments dedicats a la venda 
directe de productes agrorurals)  i els establiments comercials singulars es 
poden implantar en tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti 
l’ús comercial. 
 
Resulta, per tant, que l’article 15 de la normativa urbanística d’aquest Pla 
especial redactada en base a la Llei 17/2000, de 29 de desembre, 
d’equipaments comercials, ara ja no és vigent, i atenent que l’ús comercial és 
un ús urbanístic admès en aquest sector, no resulta adequat de mantenir el 
redactat actual de l’article 15 de la normativa. Es proposa modificar i incloure 
un redactat que permeti la seva adaptació a la normativa actual i també als 
canvis que es produeixin en el futur a la normativa sectorial d’equipaments 
comercials. Es proposa, per tant, suprimir el redactat actual de l’article 15 i 
substituir-lo pel redactat següent: 
 
“Article 15: 



Atès que l’ús comercial està permès, aquest s’ajustarà al que disposa el Decret 
llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o 
normativa sectorial vigent que el substitueixi, aplicable en el moment de 
sol•licitar la corresponent llicència que empari aquests usos.” 
 
Vist l’informe jurídic  i atès el que disposa la normativa aplicable, bàsicament, el 
que disposa el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost,  modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i amb les 
modificacions de la l’article 76 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives (DOGC 13-3-2015) i les modificacions de la 
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, 
sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni 
(DOGC 30-3-2017). 
També resulta aplicable el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el reglament de la Llei d'urbanisme, així com la legislació de 
règim del sòl, estatal bàsica.  
Respecte de la normativa sectorial de comerç és aplicable el que disposa el  
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments 
comercials, afectada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de 
l’activitat econòmica i per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic i afectada també  per la Llei 

18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.  Finalment també resulta 
aplicable la normativa sectorial en matèria de mobilitat: la Llei 9/2003, del 13 de 
juny, de la mobilitat, i el seu reglament, el Decret 344/2006, de 19 de setembre, 
de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. 
 
Per tot l’anterior aquesta alcaldia presidència proposa a la Junta de Govern 
Local que, per delegació de l’alcaldia presidència, adopti els acords següents: 
 
1r.- Aprovar inicialment, a iniciativa municipal i d’acord amb la Memòria adjunta 
redactada pels serveis tècnics municipals, la modificació del Pla Especial del 
sector Industrial Sud que consisteix en la modificació dels usos comercials 
continguda a l’article 15 del pla, substituint el redactat actual pel que es 
proposa: 
 
 “Article 15: 
Atès que l’ús comercial està permès, aquest s’ajustarà al que disposa el Decret 
llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o 
normativa sectorial vigent que el substitueixi, aplicable en el moment de 
sol•licitar la corresponent llicència que empari aquests usos.”  
 
Aquesta modificació s’adopta a iniciativa municipal i segons la redacció de la 
memòria, adjunta, elaborada pels serveis tècnics municipals. 
 
2n.- Obrir el període d’informació pública i d’audiència, per termini d’un mes, a 
través dels edictes i notificacions corresponents i fent públic al web municipal la 
Memòria i la documentació que consta a l’expedient, per a la seva consulta,  als 
efectes de plantejar les al·legacions que es considerin adients. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=532585&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=532585&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=532585&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=462370&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=462370&language=ca_ES


 
3r.- Sol·licitar l’informe preceptiu que preveu l’article 10 del Decret llei 1/2009, 
de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, a la Direcció 
General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, a través dels seus serveis territorials a Girona.‘’ 
 
Figueres, el dia que signem aquest document, 
 
 Vist i plau 
 
L'alcaldessa presidenta 
[Firma01-01]       [Firma02-01] 
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