
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 25 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al
municipi de Blanes.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 2 de juny de 2015, va adoptar, entre altres,
l’acord, la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

Exp.: 2015 / 056769 / G

Pla especial urbanístic per a la construcció d'una piscina al càmping Bella Terra, al terme municipal de Blanes

Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a la construcció d'una piscina al càmping Bella Terra
promogut per Càmping Bella Terra, SA, i tramès per l’Ajuntament de Blanes.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC, a l’efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del 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.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promotor.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l’endemà del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què
s’entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l’expedient

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona,
situat a la seu de l’edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h,
de dilluns a divendres feiners.

S’inclou a continuació l’enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d’autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós
de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:
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http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/56769/G&set-locale=ca

Girona, 25 de juny de 2015

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona

Annex

Normes urbanístiques de Pla especial urbanístic per a la construcció d'una piscina al càmping Bella Terra de
Blanes

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf

(15.176.054)
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Annex 
Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic per a la construcció d’una 
piscina al càmping Bella Terra, al terme municipal de Blanes 
 
DEFINICIÓ 
Es tracta d’una zona de 2.500 m² que es troba dins del Càmping Bella Terra, 
classificat com a NU-C1 càmping pel POUM. 
En les obres, se seguiran criteris d’integració paisatgística, s’utilitzaran 
materials i colors que harmonitzin amb l’entorn i es tindran en compte els 
condicionants naturals en el moment de la construcció. S’evitaran els projectes 
amb gran impacte visual, i es realitzarà el mínim moviment de terres possible. 
1. OCUPACIÓ DE LA LÀMINA D’AIGUA DE LA PISCINA 
La proporció d’aigua respecte de la platja de la piscina serà d’un 25% màxim 
respecte de la superfície de l’àmbit, és a dir, 25% de 2.500 m². 
2. SEPARACIÓ DE LA PISCINA RESPECTE ALS LÍMITS 
• RESPECTE ALS LÍMITS DE L’ÀMBIT: 
La làmina d’aigua de la piscina quedarà separada un mínim de 5 metres 
respecte del límit de l’àmbit del Pla especial. 
• RESPECTE DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS: 
La làmina de la piscina quedarà separada amb un mínim de 2 metres de les 
edificacions existents. 
• RESPECTE AL LÍMIT DELS VEÏNS: 
La làmina d’aigua quedarà separada un mínim de 8 metres respecte del límit 
dels veïns. 
3. REGULACIÓ DE LES TANQUES 
En zones de sòl no urbanitzable, les tanques seran de tipus cinegètic, per 
permetre el pas de la fauna a través seu. Amb caràcter excepcional, només 
s’admeten tanques d’obra o opaques, en general, en aquelles parcel·les on, per 
motius de seguretat, calgui garantir la impossibilitat d’accés En aquest cas, en 
tractar-se de la limitació dins el mateix càmping, es permetrà la construcció de 
tanques translúcides fins a 1,80 metres. La tanca a veïns podrà ser d’origen 
vegetal, formada per espècies autòctones adaptades a les característiques del 
sòl i de baix consum hídric i, a la vegada, concordants amb la vegetació i el 
paisatge existent. En el límit, es podrà col·locar una tanca metàl·lica 
translúcida. 
4. REGULACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ I INSTAL·LACIONS 
Es permetrà la conservació, el manteniment i la millora de les instal·lacions 
existents situades en el Bloc de Sanitaris I, edifici IV, limítrof a aquest àmbit, 
per tal de poder gaudir d’una part dels serveis existents del mateix edifici. En el 
seu interior, s’adequarà una sala d’instal·lacions existent necessària per a la 
adaptació de la maquinària que comportarà la piscina i els seus elements 
annexos a aquesta. 
També, s’adaptaran, a l’interior, uns lavabos existents per tal que puguin donar 
servei des de la piscina, realitzant un accés directe des d’aquesta. 
5. ELEMENTS AUXILIARS VINCULATS A LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
PISCINA: 
Es podran construir uns elements auxiliars formats per tobogans i accessoris 
temàtics d’aigua a la piscina. Aquests elements no computen a efectes 
d’edificabilitat, però sí com a ocupació dins l’espai de la piscina, que no podrà 
superar l’ocupació màxima del 5% de la superfície de l’àmbit. Aquests elements 
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accessoris podran disposar d’instal·lacions soterrades necessàries per al 
funcionament, que no ocupen més que la superfície pròpia. 
6. MESURES AMBIENTALS I PAISATGÍSTIQUES 
Es prendran les mesures correctores necessàries per garantir el mínim impacte 
ambiental i paisatgístic amb la construcció de la piscina. Es tindrà en compte la 
substitució d’algun pi per a la construcció d’algun element de bruc i de plantes 
tipus arbust. Els elements accessoris s’adaptaran dins d’elements temàtics 
tipus roca, i s’utilitzaran colors i materials que no impactin amb la naturalesa 
pròpia de l’entorn. 
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