
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES NORMAS SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE LA VAL D’ARAN, PER LA ADSCRIPCIÓ A 
SISTEMA VIARI DE 2 ÀMBITS DE SÒL URBÀ PROPERS AL PASSEIG SANT 
BLAS DE LES, VAL D’ARAN 
 
 El Sr. Alcalde exposa la proposta de Modificació puntual 
de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de la Val 
d’Aran, de  reconeixement i adscripció a vialitat d’un àmbit 
delimitat de sòl urbà en la zona de Trauèssa del Passeg Sant 

Blas de Les, i l’adscripció a vialitat de l’àmbit delimitat de 
sòl urbà que ocupa la Plaça de Gasconet en proximitat del 
Passeg Sant Blas de Les. 
 
 Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment d’aquesta 
modificació. 
 

 El Sr. Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents acords: 
 
I. Aprovar inicialment la Modificació puntual de las Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic de la Val d’Aran, de 
adscripció a vialitat d’un àmbit delimitat de sòl urbà en la 
zona de Trauèssa del Passeg Sant Blas de Les, i l’adscripció a 

vialitat de l’àmbit delimitat de sòl urbà que ocupa la Plaça 
de Gasconet, redactada pels arquitectes  Jesús Filloy Miguez i 
Carles Lluch Breugelmans, consistent en: 
 
- El canvi en la qualificació urbanística d’un àmbit de sòl 
urbà actualment adscrit a Casc Antic (Clau 1) que esdevé 

Vialitat (SX2 – altre viari en sòl urbà), àmbit que 
s’estructura en forma de 2 carrers travessers al Passeig Sant 
Blai que es connecten en el seu extrem més allunyat, i quina 
superfície total de l’àmbit suma 327 m2 de sòl lliure 
d’edificacions que, en una gran part, ja ve exercint la funció 
d’espai de pas i d’accés a les edificacions  existents.  
 

-  Adscripció al sistema de vialitat (SX2 - altre viari en sòl 
urbà) d’un àmbit de 85m2 de sòl actualment residencial en Casc 
Antic (Clau 1), àmbit a requalificar que es correspon amb la 
superfície de sòl que ocupa la Plaça de Gasconet, espai que ja 
té un ús públic i es troba completament urbanitzat, atès que 
aquesta superfície de sòl va ser cedida a l’Ajuntament per 
part dels propietaris de la finca urbana veïna anomenada 

Aubiatge de Gasconet (parcel·la cadastral 3327301CG1432N) per 
mitjà d’un conveni firmat amb l’Ajuntament en data 14 de maig 
de 1991.    

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. 
 

 
Les, a 21 de desembre de 2020. 
 
L’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, de 

adscripció a vialitat d’un àmbit delimitat de sòl urbà en la zona 
de Trauèssa del Passeg Sant Blas de Les, i l’adscripció a vialitat 
de l’àmbit delimitat de sòl urbà que ocupa la Plaça de Gasconet, 
redactada pels arquitectes  Jesús Filloy Miguez i Carles Lluch 
Breugelmans, consistent en: 
 
- El canvi en la qualificació urbanística d’un àmbit de sòl urbà 
actualment adscrit a Casc Antic (Clau 1) que esdevé Vialitat (SX2 – 

altre viari en sòl urbà), àmbit que s’estructura en forma de 2 
carrers travessers al Passeig Sant Blai que es connecten en el seu 
extrem més allunyat, i quina superfície total de l’àmbit suma 327 
m2 de sòl lliure d’edificacions que, en una gran part, ja ve 
exercint la funció d’espai de pas i d’accés a les edificacions  
existents.  
 

-  Adscripció al sistema de vialitat (SX2 - altre viari en sòl 
urbà) d’un àmbit de 85m2 de sòl actualment residencial en Casc 
Antic (Clau 1), àmbit a requalificar que es correspon amb la 
superfície de sòl que ocupa la Plaça de Gasconet, espai que ja té 
un ús públic i es troba completament urbanitzat, atès que aquesta 
superfície de sòl va ser cedida a l’Ajuntament per part dels 
propietaris de la finca urbana veïna anomenada Aubiatge de Gasconet 

(parcel·la cadastral 3327301CG1432N) per mitjà d’un conveni firmat 
amb l’Ajuntament en data 14 de maig de 1991.    

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 


