
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACION DE LAS 
NN.SS.CC.PP.U.V.A. DE MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE VAL 
D’ARAN, EN EL AMBITO DE LAS PARCELAS URBANES SITUADES 
AL CARRÈR SAVIÈLA NÚM. 1 i 3. 
 
 
 El Sr. Alcalde expone la propuesta de 
Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Urbanístico de Val d’Aran, que afecta a 
las parcelas urbanas situadas en la Calle Saviela 
números 1 y 3 de Les, como consecuencia del la 
necesidad de que en el ámbito de las mismas se 

desarrolle la actividad de equipamiento público, ya 
que en las mismas se ubicará la Casa der Aro, como 
proyecto museístico, estando ya en ejecución las 
Obras de rehabilitación de la Casa der Aro de Les. 
 
 Visto el informe de Secretaría sobre el 

procedimiento de esta modificación. 
 
 El Sr. Alcalde propone al Pleno de la Corporación 
la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
I. Aprovar inicialment la Modificació puntual de las 

Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de la 
Val d’Aran, que afecta a les parcel·les urbanes 
situades al Carrer Savièla números 1 i 3 de Les, 
redactada pels arquitectes  Jesús Filloy Miguez i 
Carles Lluch Breugelmans, consistent en: 
 

- Ampliació del usos admesos a la parcel·la del 
Carrer Savièla número 1, amb referència cadastral 
3227824CG1432N0001QR, que té 123 m2 de sòl i es troba 
ocupada per un edifici d’una sola planta d’alçada que 
n’ocupa la totalitat de la superfície, ampliant els 

usos admesos a la mateixa per ajustar-los al ús 
previst amb la obertura del nou espai museístic, 
afegint l’ús sociocultural (clau SC) a l’ús 
administratiu (clau AD) vigent. 
 
-  Modificació de qualificació de la parcel·la del 

Carrer Savièla número 3, referència cadastral 
3227823CG1432N0001GR i una superfície de 77 m2 de 
sòl, que té condició de solar i no hi consta cap 
edificació,  estant actualment qualificada de 
residencial en zona de casc antic,  per adscriure-la 
al sistema d’equipaments (codi SE),  assignant a la 



parcel·la els usos administratiu (clau AD) i 
sociocultural (clau SC),  igualant així els usos 
previstos de les dues parcel·les que ocuparà la Casa 

deth Haro. 

II. Declarar no necesario el documento resumen o 
comprensivo atendiendo a lo reducido del documento 
técnico objeto de aprobación.  
 

III. Someter a información pública el expediente  por 
un plazo de un mes, con inserción de edictos en el 
Tablón de Anuncios, en el B.O.P., en el Diario Segre 
y en la página web municipal. 

 
IV. Este acuerdo se entenderá provisionalmente aprobado 

en caso de que en dicho término de exposición no sea 
presentada alegación alguna, sin necesidad de adopción 
de ulterior acuerdo, remitiéndose a la Comissió 
d'Urbanisme de la Val d’Aran para su aprobación 
definitiva. 
 

 
Les, a 21 de diciembre de 2020. 
 
EL ALCALDE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Andreu Cortés Labrid 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
En Rufino Martínez Cau, Secretari de l’Ajuntament de Les. 
 

C E R T I F I C O: 
 

Que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària 
celebrada el dia 21 de desembre de 2020, va acordar per majoria, 
amb el quòrum de la majoria absoluta dels membres que la 
composen els següents acords: 

 
I. Aprovar inicialment la Modificació puntual de las Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic de la Val d’Aran, que 
afecta a les parcel·les urbanes situades al Carrer Savièla 
números 1 i 3 de Les, redactada pels arquitectes  Jesús Filloy 
Miguez i Carles Lluch Breugelmans, consistent en: 
 

- Ampliació del usos admesos a la parcel·la del Carrer Savièla 
número 1, amb referència cadastral 3227824CG1432N0001QR, que 
té 123 m2 de sòl i es troba ocupada per un edifici d’una sola 
planta d’alçada que n’ocupa la totalitat de la superfície, 
ampliant els usos admesos a la mateixa per ajustar-los al ús 
previst amb la obertura del nou espai museístic, afegint l’ús 
sociocultural (clau SC) a l’ús administratiu (clau AD) vigent. 

 
-  Modificació de qualificació de la parcel·la del Carrer 
Savièla número 3, referència cadastral 3227823CG1432N0001GR i 
una superfície de 77 m2 de sòl, que té condició de solar i no 
hi consta cap edificació,  estant actualment qualificada de 
residencial en zona de casc antic, per adscriure-la al sistema 
d’equipaments (codi SE), assignant a la parcel·la els usos 

administratiu (clau AD) i sociocultural (clau SC), igualant 
així els usos previstos de les dues parcel·les que ocuparà la 
Casa deth Haro. 

II. Declarar no necessari el document resum o comprensiu atès 
el reduït del document tècnic objecte d’aprovació.  
 

III. Sotmetre a informació pública l’expedient  per un termini 
de un mes, amb la inserció d’edictes al Tauler d’Anuncis, al 
B.O.P., al Diari Segre i a la pagina web municipal. 

 
IV. Aquest acord s’entendrà provisionalment aprovat en cas de 
que en aquest termini d’exposició no sigui presentada cap 

al·legació, sense necessitat de adopció de ulterior acord, en 
tot remetre l’expedient a la Comissió d'Urbanisme de la Val 
d’Aran per a la seva aprovació definitiva. 
 
 I als efectes de la seva constància lliuro la present 
d’ordre i amb el Vist i Plau del Sr. Alcalde Andreu Cortés 
Labrid, a Les a 11 de gener del dos mil vint-i-un. 

 
            V.P. 
  L’ALCALDE 
 
 
 


