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ASSUMPTE:

Informe sobre el projecte tècnic per un nou camí d’accés al nucli de
les Escaules – Fase 1 –

Núm. D’ordre

004/18

INFORME
Albert Serrats Juanola, arquitecte assessor de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, d’acord amb
l’expedient administratiu en relació al projecte tècnic per un nou camí d’accés al nucli de les Escaules –
Fase 1 ‐ al terme municipal de Boadella i les Escaules, redactat per l’arquitecte Pep Gorgot Palau en data
de desembre de 2016, certifico:
PRIMER. Que d’acord amb les Normes Subsidiàries de Planejament de Boadella i les Escaules, aprovades
el 11/10/2000 i publicades al DOGC el 28/12/2000, el projecte tècnic per un nou camí d’accés al nucli de
les Escaules – Fase 1 ‐ fa referència al sistema viari corresponent a reserves per a sistemes urbanístics
generals i locals (art. 34.8 TRLU), que són aquells terrenys reservats per a sistemes urbanístics públics
que no siguin compresos en un àmbit d'actuació urbanística.
L’article 11 de les N.N.S.S. recull el desplegament de les Normes Subsidiàries de Planejament respecte
als sistemes generals, pel qual, les previsions respecte als sistemes generals bé en el sòl apte per a
urbanitzar i no urbanitzable, es desenvoluparan mitjançant l’expropiació dels terrenys afectats i la seva
execució directe amb el desplegament d’un pla especial d’infraestructures, o bé, mitjançant el
desplegament del pla parcial corresponent, en sòl apte per urbanitzar.
També, l’article 52.3 de les N.N.S.S. diu que la consideració de sistemes implicarà la declaració de la
utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys destinats per a sistemes als efectes
d’allò que disposa l’article 98 del TR. (...)
Per tant, des del punt de vista normatiu, serà d’aplicació l’article 47.4.c del TRLU sobre el règim d’ús del
sòl no urbanitzable: El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar‐lo a
les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest efecte,
són d'interès públic: c) Les infraestructures d'accessibilitat.
Així doncs, és preceptiu citar els articles 46 i 47 del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística ja que estableix quins són els actes que
requereixen l’aprovació d’un pla especial urbanístic o un projecte d’actuació específica prèviament a
l’atorgament de la llicència urbanística per a l’obtenció de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable
i sòl urbanitzable no delimitat. En el cas que ocupa, donat que es tracta d’una actuacions específica
d’interès públic a què fa referència l’article 47.4 de la Llei d’urbanisme, serà obligatòria l’aprovació d’un
projecte d’actuació específica. A més, d’acord amb les N.N.S.S. la zona d’actuació es troba delimitada, en
part, per una zona de protecció arqueològica de manera que qualsevol altra actuació que afecti restes
arqueològiques d’interès declarat, jaciments paleontològics, punts geològics d’interès, aqüífers
classificats o zones vulnerables o sensibles declarades serà necessària l’aprovació d’un projecte
d’actuació específica.
SEGON. L’objecte del present projecte, encarregat per l’Ajuntament i redactat per l’arquitecte Pep
Gorgot Palau, és solucionar la problemàtica dels accessos, per a tot tipus de vehicles, que presenten la
major part dels carrers del nucli urbà de Les Escaules, i solucionar‐ho amb un camí directe fins la part

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
Carrer de la creu s/n – 17723 Boadella d’Empordà
Tel.: 972 56 92 11
ajuntament@bile.cat
http://webspobles2.ddgi.cat/boadellailesescaules/

alta del carrer d’Amunt que voreja el poble per la vessant sud. No obstant, el tècnic redactor presenta
una proposta de traçat d’acord amb el futur POUM de Boadella i Les Escaules el qual no està en vigor i
no respecte el traçat de les N.N.S.S. les quals és la normativa vigent i de referència.
TERCER. Que la valoració econòmica dels treballs i preu de licitació és de 75.019,88 €, IVA inclòs.

CONCLUSIONS
Vist l’anterior, cal informar desfavorablement a l’aprovació del projecte tècnic per un nou camí d’accés
al nucli de les Escaules – Fase 1 – ja que el traçat proposat és divergent al de les N.N.S.S. vigent i perquè
el contingut del document presentat no és un projecte d’actuació específica.
Per tant, el contingut documental del projecte d’actuació específica està regulat per l’article 50 del
Decret 64/2014 i serà el següent:
a) Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits exigits per la Llei
d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament territorial, sectorial i
urbanístic aplicables, amb el grau de precisió necessari que permeti apreciar aquesta adequació.
b) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o finques on es
projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva extensió i la
superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes.
c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme l’actuació, amb
indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.
d) Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que no
requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres.
e) Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció,
gestió i ordenació del paisatge.
Posteriorment, i d’acord amb l’article 51 i 52, els projectes d’actuacions específiques s’han de sotmetre
a informació pública durant el termini d’un mes. Els edictes de convocatòria corresponents s’han de
publicar al diari o butlletí oficial que correspongui i a la seu electrònica de l’administració municipal
competent. Simultàniament a l’acte de tràmit per a l’establiment del període d’informació pública, s’han
de sol∙licitar els informes a les administracions preceptives.
Finalment, i d’acord amb els articles 54 i 55, l’administració municipal ha de trametre l’expedient
tramitat complet a la comissió territorial d’urbanisme competent per a la seva resolució definitiva en el
termini de deu dies des de l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica corresponent. La
comissió territorial d’urbanisme ha d’aprovar definitivament el projecte d’actuació específica, denegar‐
ne l’aprovació o suspendre‐la per incorporar‐hi prescripcions tècniques en el termini màxim de tres
mesos des de la data en què l’expedient complet hagi tingut entrada en el registre corresponent o del
compliment del requeriment a què fa referència l’article 54.2.
Boadella d’Empordà, a 11 de maig de 2018.
Albert Serrats Juanola
Arquitecte assessor ‐ Ajuntament de Boadella d’Empordà

TCAT P ALBERT
SERRATS JUANOLA
- DNI 40451854Y

Digitally signed by TCAT P ALBERT SERRATS JUANOLA DNI 40451854Y
DN: c=ES, o=Ajuntament de Boadella i les Escaules,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Àrea tècnica, title=tècnic assessor municipal,
sn=SERRATS JUANOLA, givenName=ALBERT,
serialNumber=40451854Y, cn=TCAT P ALBERT SERRATS
JUANOLA - DNI 40451854Y
Date: 2018.05.11 11:35:45 +02'00'

