CONVENI URBANISTIC CESSIÓ TERRENYS VIALITAT
Al municipi de Boadella - Les Escaules, a 11 de març de 2013.

COMPAREIXEN
D’una part, el Sr. FREDERIC MINOBIS I EGIDO amb DNI n º 40430114R, domiciliat als efectes
del present al Carrer Nou nº 1, en la seva qualitat d’Alcalde - President de l’Ajuntament de
Boadella - les Escaules.
I de l’altra,
La Sra. MARIA LUISA GOMEZ PEREZ., amb NIF nº 50417059R, domiciliada a Les Escaules,
de Boadella i les Escaules, C/ D'Amunt, s/n

I la Sra. MONTSERRAT LLAVANERA LÓPEZ, amb DNI nº 40443497K., domiciliada a Les
Escaules, de Boadella i les Escaules, C/ D'Amunt n º 50

ACTUEN
El Sr. FREDERIC MINOBIS I EGIDO en nom i representació de l’Ajuntament de Boadella-les
Escaules, de conformitat amb les facultats que li atorga l’article 53.1 a) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

I les Sres. MARIA LUISA GOMEZ PEREZ i MONTSERRAT LLAVANERA LÓPEZ en nom i
representació pròpia, en la seva qualitat de propietàries dels terrenys que integren part del sòl
urbà del municipi, concretament les Unitats d’Actuació nº 5 i 6,.delimitades pel planejament
vigent .

Les parts intervinents manifesten ostentar facultats i es reconeixen mútuament la capacitat
legal necessària per a la formalització del present Conveni Urbanístic i a l’efecte,

EXPOSEN

A.- A NIVELL DE
E PLANEJAM
MENT.I.- Le
es Normes Subsidiàries
S
e data 11 dd’octubre de 2000
vigents, aprrovades definitivament en
preve
eien un total de sis Unita
ats d’Actuació
ó al nucli de Les Escaule
es, entre ellees les unitats
s5i6
al fina
al del carrer d’Amunt, a ponent
p
del nu
ucli de Les Escaules.
E

El desenvolupament de les dites unitats vve regulat als
s art. 83 i 84 de les NN.SS
S
Art. 83
3- UA.5 (Escau
ules)
1.OBJECTIUS
d present àmb
bit és el d’obte
enir i urbanitzarr la vialitat i els
s aparcaments situats al finall del C.
L’objectiu del
d’Amunt.
2. ÀMBIT
ordenació del so
ol urbà.
El delimitat en el plànol d’o
3. SUPERF
FÍCIES
La superfíciie total és de 1.600 m2, dels q
quals 521 m2 corresponen a vialitat,
v
quedant els 1.079 m2 restants
r
com a sol d’aprofitament
d
prrivat.
4. CONDICIONS D’ORDEN
NACIÓ, EDIFIC
CACIÓ I ÚS.
ànol d’ordenació
ó del sòl urbà i en les presents
s normes. L’edifficabilitat bruta serà de
Les determiinades en el plà
0,35 m2
5. CESSION
NS
La correspo
onent a la vialita
at i aparcament resultant 521m2, que represen
nta el 32% de laa unitat.
6. CONDICIONS DE GEST
TIÓ.
d
serà per compensacció.
El sistema d’actuació

Art. 84
4- UA.6 (Escau
ules)
1.OBJECTIUS
d present àmbiit és el d’obtenirr i urbanitzar la vialitat del C. d’’Amunt i resoldrrà el giratori
L’objectiu del
2. ÀMBIT
ordenació del so
ol urbà.
El delimitat en el plànol d’o
FÍCIES
3. SUPERF
La superfíciie total és de 2.000 m2, dels qu
uals 300 m2 corrresponen a vialitat i 200 a esppais lliures, qued
dant els
1.500 m2 re
estants com a sol d’aprofitamen
nt privat.
4. CONDICIONS D’ORDEN
NACIÓ, EDIFIC
CACIÓ I ÚS.
ànol d’ordenació
ó del sòl urbà i en les presents
s normes. L’edifficabilitat bruta serà de
Les determiinades en el plà
0,35 m2
5. CESSION
NS
La correspo
onent a la vialita
at i espais lliuress resultant 500 m2,
m que represe
enta el 25% de la unitat.
6. CONDICIONS DE GEST
TIÓ.
d
serà per compensacció.
El sistema d’actuació

En data de 14 d’abril de
e 2003, l’Aj untament de
e Boadella-L
Les Escaulees va atorga
ar una
II.- E
llicència d’obres als terrenys inclosos a la Unitat d’Actuació
d
nºº 5, per a laa construcció
ó d’un
atge unifamiliar aïllat de nova planta..
habita
L’ habitatge es troba actualm
ment acabat i habitat, perrò no s’ajustà
à als límits ddeterminats en
e les
mes Subsidiàries, sinó que s’ajustà a la realitat física de les fin
nques registrrals.
Norm

En data 5 d’a
abril de 2011
1 l’Ajuntamen
nt va aprova
ar provisionalment una m
modificació puntual
III.- E
de less Normes Su
ubsidiàries amb l’objectiu
u de modifica
ar l’àmbit de la UA-6.

d
doc
cument es re
epresentava la finca regis
stral, i els lím
mits de les Unitats
U
En ell plànol O3 d’aquest
d’Actuació propossades a les Normes
N
Subssidiàries:

En el plànol O6 es
e proposava
a l’ordenació i la parcel·la
ació indicativa
a:

La M
Modificació Puntual
P
va se
er suspesa en la seva tramitació fins a la pressentació d’un text
refós, segons aco
ord pres per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
d Girona, een sessió de 25 de
maig de 2011.

nt està reda
actant el Pla d’Ordenació Urbanísticca Municipal, i ha
IV.- Actualment l’Ajuntamen
consiiderat incloure l’objectiu de la modifficació puntu
ual dins del text del plannejament ge
eneral,
soluccionant mitjan
nçant aquestt el problema
a plantejat.

E PROPIETA
AT.B.- A NIVELL DE
V.- L
La Sra. MAR
RIA LUISA GO
OMEZ PERE
EZ és propie
etària d’uns terrenys
t
de LLes Escaules
s, que
integrren l’àmbit de la Unita
at d’Actuació
ó nº 6, delim
mitada per les Normess Subsidiàrie
es del
Municcipi, aprovad
des definitiva
ament en datta d’11 d’octu
ubre de 2000
0.
Regisstralment elss terrenys venen inscrits a
al Registre de
d la Propieta
at de Figuerees, com a fin
nca nº
684, en el tom 34
459, llibre 29,, foli 52.

.- Desscripció regisstral:
RÚST
TEGA I EN PART URB
BANITZABLE
E.- Peça de
e terra oliva
ar, en el terrme municip
pal de
Boad
della d’Empo
ordà, paratge
e “Les Esca
aules”, anom
menada “VINY
YA DEL DA
AGUE” de ca
abuda
setan
nta-dos àreess dos centiàrrees.

LIMITA: Nord, camí; Sud, finca segregada; Est, camí; i Oest, Paulino Pujol.


S’adjunta document nº 1, identificació de la finca relacionada.

VI.- La Sra. MONTSERRAT LLAVANERA LÓPEZ és propietària d’uns terrenys de Les
Escaules, que integren l’àmbit de la Unitat d’Actuació nº 5, delimitada per les Normes
Subsidiàries del Municipi, aprovades definitivament en data d’11 d’octubre de 2000.
Registralment els terrenys venen inscrits al Registre de la Propietat de Figueres, com a finca nº
1073, en el tom 3066, llibre 27, foli 162.

.- Descripció registral:
URBANA: VIVENDA UNIFAMILIAR en construcció

sita al terme municipal de Boadella

d’Empordà, veïnatge “Les Escaules”, carrer d’Amunt sense número, territori “VINYA DEL
DAGUE”, composta de planta baixa. Té una superfície construïda de cent nou metres tretze
decímetres quadrats i una superfície útil de vuitanta-nou metres noranta-tres decímetres
quadrats. Es distribueix en rebedor-estar, cuina, menjador-estar, tres dormitoris, un d’ells amb
vestidor i un bany incorporat, i un altre bany. Té a més un porxo amb una superfície total de
divuit metres tretze decímetres quadrats. Es troba edificada sobre un solar de cabuda
aproximada mil sis-cents metres quadrats, estant la resta no edificat destinat a pati o jardí.
LIMITA: a Nord, reste de finca matriu; a Sud, amb camí; a l’Est, M. Pujol i Sr. Guimera; i Oest,
camí del Mas Vila.
Mesurada la superfície real de la parcel.la resulta que és de 1.788 m2.


S’adjunta document nº 2, identificació de la finca relacionada.

Que, considerant aquests antecedents, les parts, lliure i voluntàriament, d’acord amb allò
previst als articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme

CONVENEN

PRIM
MER.- OBJEC
CTE DEL CO
ONVENI
És ob
bjecte del prresent conve
eni regular le
es relacions,, obligacions
s i drets entrre l’Ajuntame
ent de
Boad
della-Les Esccaules i les Sres. MAR
RIA LUISA GOMEZ.
G
i MONTSERRA
M
RAT LLAVAN
NERA,
propietàries dels terrenys des
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SEGO
ON.- ORDEN
NACIÓ DEL POUM
El Plla d’Ordena
ació Urbanís
stica Municip
pal que acttualment esttà redactantt l’Ajuntame
ent de
Boad
della-Les Esccaules classificarà de Sò
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Conccretament el POUM preve

D’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal la normativa urbanística que regula la
zonificació dels terrenys interessats en el present conveni, és la següent:

Regulació de la subzona 6c1 parcel·la mínima 800 m2
a. Definició
Recull els paràmetres provinents de les normes subsidiàries de la clau 4c.
b. Condicions de parcel·lació
Front mínim de parcel·la

20 metres

Parcel·la mínima

800 m2

Profunditat mínima de parcel·la

30 metres

c. Condicions de l'edificació
Tipus d’ordenació

Cases aïllades o aparellades

Paràmetres referits a l’illa

Fondària edificable

20 metres

Paràmetres referits a la parcel·la

Edificabilitat

0,5

Ocupació

30%

Separacions mínimes:
A carrer
Als laterals de parcel·la
Al fons de parcel·la

Paràmetres referits al carrer

5m
5m
10 m

Tanques

1,8 m

Nombre màxim de plantes

PB+1

Alçada lliure planta baixa

fixada a l’article 159

Alçada lliure planta pis

fixada a l’article 164

Alçada reguladora

7m

Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora

fixada a l’article 178

La distància entre la planta
baixa i el punt d’aplicació de
l’alçada reguladora no pot

superar 6,5 m.

d. Condicions d’ús
Usos principals

Habitatge unifamiliar

Usos prohibits

la resta dels assenyalats a laSECCIO 2

Nombre places aparcament

fixat a l’article 207

e. Altres determinacions de la zona
Material de façana

Es permet utilitzar materials tradicionals, estucs,
arrebossats.... Es permeten els aplacats S’admetran
edificacions amb sistemes prefabricats sempre i quan es
justifiqui mitjançant dictamen i certificat de laboratori
homologat per la Generalitat de Catalunya el compliment
de tots i cadascuna de les normatives relatives als
sistemes constructius, de seguretat i les normatives
relatives a l’habitatge. Queden prohibits materials de
xapa, plàstics o materials sintètics. Les edificacions que
utilitzin l’obra vista, hauran de fer-la amb colors similars
als colors existents.

Color de façana

Segons carta de colors adjunta a l’annex normatiu TITOL
XI CAPITOL I

Regulació de la subzona 6c2 parcel·la mínima 1.500 m2
a. Definició
Recull els paràmetres provinents de les normes subsidiàries de la clau 4d.
b. Condicions de parcel·lació
Front mínim de parcel·la

30 metres

Parcel·la mínima

1500 m2

Profunditat mínima de parcel·la

30 metres

c. Condicions de l'edificació
Tipus d’ordenació

Cases aïllades o aparellades

Paràmetres referits a l’illa

Fondària edificable

25 metres

Paràmetres referits a la parcel·la

Edificabilitat

0,3

Ocupació

20%

Separacions mínimes:
A carrer
Als laterals de parcel·la

Paràmetres referits al carrer

10 m
5m

Al fons de parcel·la

10 m

Tanques

1,8 m

Nombre màxim de plantes

PB+1

Alçada lliure planta baixa

fixada a l’article 159

Alçada lliure planta pis

fixada a l’article 164

Alçada reguladora

7m

Punt d’aplicació de l’alçada
reguladora

D’acord amb l’article 178

La distància entre la planta
baixa i el punt d’aplicació de
l’alçada reguladora no pot
superar 6,5 m.

d. Condicions d’ús
Usos principals

Habitatge unifamiliar

Usos prohibits

la resta dels assenyalats a la SECCIO 2

Nombre places aparcament

fixat a l’article 207

e. Altres determinacions de la zona
Material de façana

Es permet utilitzar materials tradicionals, estucs,
arrebossats.... Es permeten els aplacats S’admetran
edificacions amb sistemes prefabricats sempre i quan es
justifiqui mitjançant dictamen i certificat de laboratori
homologat per la Generalitat de Catalunya el compliment
de tots i cadascuna de les normatives relatives als
sistemes constructius, de seguretat i les normatives
relatives a l’habitatge. Queden prohibits materials de
xapa, plàstics o materials sintètics. Les edificacions que
utilitzin l’obra vista, hauran de fer-la amb colors similars
als colors existents.

Color de façana

Segons carta de colors adjunta a l’annex normatiu TITOL
XI CAPITOL I

TERC
CER.- DETA
ALL SISTEMES URBANÍÍSTICS POU
UM
Dels esmentats terrenys
t
hi ha
h un total de
e 754 m2 qu
ue el planeja
ament generral, actualme
ent en
tràmitt de redacció
ó, qualifica de
d Sistemes de Vialitat, i per tant són
n objecte de cessió oblig
gatòria
a la C
Corporació.

24 m2 són camí
a superfície esmentada,
e
un
u total de 22
c
públic i actualment jja són de titu
ularitat
De la
municcipal.
QUART.- SEGREGACIÓ PR
RÈVIA A LA CESSIÓ DE
E TERRENYS
S
La Sra. Mariia Luisa Gómez
A.- L

ua, mitjançan
nt la signatu
ura del pressent docume
ent, la
efectu

segre
egació d’una porció de te
erreny de la ffinca nº 684, inscrita al se
eu nom.
.- FIN
NCA SEGRE
EGADA REGISTRAL 684
4.Pe
eça de terre
eny de form
ma irregularr, situada all terme municipal de LLes Escaule
es, de
su
uperfície tress-cents setan
nta-dos metre
es quadrats que es destinen a Sistem
ma Viari.
Limita: a Norrd, amb finc
ca registral d
de la qual se
s segrega; a Sud, am
mb terreny rústec,
r
mí obert.; a l’’est, amb ca
amí; i a l’Oes
st, amb Paulino Pujol.
mitjançant cam

B.- L
La Sra. Montserrat Llava
anera efectu
ua, mitjançant la signatu
ura del pressent docume
ent, la
segre
egació d’una porció de te
erreny de la ffinca nº 1073
3, inscrita al seu
s nom
.- FIN
NCA SEGRE
EGADA REGISTRAL 107
73.Pe
eça de terra de forma irrregular, situa
ada al terme municipal de Les Escauules, de superfície
ce
ent cinquanta
a-vuit metres
s quadrats qu
ue es destine
en a Sistema
a Viari.
Limita: a Norrd, amb finc
ca registral d
de la qual se
s segrega; a Sud, am
mb terreny rústec,
r
mitjançant cam
mí obert.; a l’’est, M. Pujo l i Sr. Guime
erà, i a l’Oestt, amb camí.

S’adjunta plànol identificatiu de
d les segreg
gacions relac
cionades.

QUÈ.- DESCRIPCIÓ RES
STE FINQUE
ES MATRIUS
S
CINQ
Una vegada efe
ectuades les
s segregacio
ons descrites en els ap
partats anteeriors, les finques
073, queden reduïdes en els metres segregats,
s
essent la desccripció dels restes
registtrals 684 i10
de fin
nques les seg
güents:

ESTA FINCA MATRIU 68
84..- RE

RÚSTEGA I EN PART URBANITZABLE.- Peça de terra olivar, en el terme municipal de
Boadella d’Empordà, paratge “Les Escaules”, anomenada “Vinya del Dague” de cabuda sis mil
vuit-cents trenta metres quadrats.
LIMITA: Nord, camí; Sud, finca segregada d’aquesta; Est, camí; i Oest, Paulino Pujol.

.- RESTA FINCA MATRIU 1073.URBANA: VIVENDA UNIFAMILIAR en construcció

sita al terme municipal de Boadella

d’Empordà, veïnatge “Les Escaules”, carrer d’Amunt sense número, territori “Vinya del
Dague”,composada de planta baixa. Té una superfície construïda de cent nou metres tretze
decímetres quadrats i una superfície útil de vuitanta-nou metres noranta-tres decímetres
quadrats. Es distribueix en rebedor-estar, cuina, menjador-estar, tres dormitoris, un d’ells amb
vestidor i un bany incorporat, i un altre bany. Té a més un porxo amb una superfície total de
divuit metres tretze decímetres quadrats. Es troba edificada sobre un solar de cabuda
aproximada mil quatre-cents quaranta dos metres quadrats, estant la resta no edificat destinat
a pati o jardí.
Mesurada la superfície real de la parcel.la resulta que és de mil sis-cents trenta metres
quadrats.
LIMITA: a Nord, reste de finca matriu; a Sud, finca segregada d’aquesta; a l’Est, M. Pujol i Sr.
Guimera; i Oest, camí del Mas Vila.

SISÈ.- CESSIÓ OBLIGATÒRIA I GRATUITA
Les Sres. MARIA LUISA GOMEZ. i MONTSERRAT LLAVANERA,,

mitjançant el present

document, CEDEIXEN DE FORMA GRATUÏTA A L’AJUNTAMENT DE BOADELLA-LES
ESCAULES les porcions de terrenys prèviament segregades en el pacte quart i cinquè,
respectivament.

SETÈ.- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ OBLIGATÒRIA
El

Sr.

FREDERIC

MINOBIS

I

EGIDO

amb

la

signatura

del

present

ACCEPTA

EXPRESSAMENT les dites cessions en la representació en què actua.

VUITÈ.- EXECUCIÓ SERVEIS PENDENTS
La Sra. Maria Luisa Gómez com a propietària dels terrenys que antigament venien delimitats
com a UA 6, es farà càrrec de les connexions de tots els serveis que resten, per tal que
aquests terrenys tinguin la condició de solar; amb aquesta finalitat executaran al seu càrrec les
perllongacions dels serveis existents, d’acord amb el projecte d’arranjament que es redacti.

NOVÈ.- REPARTIMENT COSTOS D’URBANITZACIÓ
Les Sres. MARIA LUISA GOMEZ. i MONTSERRAT LLAVANERA es faran càrrec de les
despeses de pavimentació de l’espai pendent i d’enllumenat públic, d’acord amb el projecte
d’arranjament esmentat, amb les següents proporcions de participació :
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Annex I

Escala

1 : 750
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P3

Superficie : 754 m2

Annex II

Sistema viari previst
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1 : 750

P1
P2
P3

Annex III

Segregacions

Escala
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Annex IV

Notes simples finques

