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I.   MEMÒRIA INFORMATIVA

I.1    OBJECTIUS, SITUACIÓ I ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL

OBJECTE, CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA ESPECIAL

L’objecte d’aquest Pla Especial és delimitar un àmbit del càmping Bella 
Terra (Blanes), qualificat com a Zona 1: NU-C1 Càmping, on es situarà la 
construcció  d’  una  piscina  i  definir-ne  les  instal·lacions  i  serveis  de  la 
mateixa.  Es  realitza  una  proposta  d’ordenació  d’  aquest  àmbit  que 
permeti  disposar  de paràmetres  que regulin  la  construcció d’  aquesta 
piscina  com  a  complement  de  l’activitat  de  càmping  i  la  protecció 
paisatgística de l’entorn. 
La conveniència i oportunitat del present Pla Especial Urbanístic per a la 
construcció d’ una piscina, ve donada per la necessitat del compliment 
de la normativa i la salvaguarda de l’entorn. La construcció de la piscina 
no afecta pràcticament  al  paisatge,  ja  que es  troba dins  de l’  àmbit 
reduït d’ un recinte existent, que no s’ aprecia des del carrer. 

CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DEL ÀMBIT:

El càmping Bella Terra es situa al sud del nucli de Blanes, a la banda nord 
del delta de la Tordera i arriba fins la línia litoral amb un front de platja de 
286 metres. 
El càmping té una superfície de  70.900,00 m2, dels quals el present Pla 
Especial per a la construcció de la piscina en ocupa 2.500 m2.

L’ àmbit que compren el Pla Especial es tracta de terreny molt pla, de 
naturalesa deltaica i amb la existència actual d’ alguns pins, que seran 
alguns d’ ells substituïts per elements d’ ombra fabricats amb bru.

I.2    FORMULACIÓ, DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ

PROMOTORS

El Pla Especial es porta a terme per iniciativa del CAMPING BELLA TERRA, 
S.A amb NIF: A17132424 i adreça Avda. Vila de Madrid 35-40 de Blanes, 
comarca de La Selva i representat pel Sr. Josep Ametller Gimeno amb NIF 
77906031V.
El Pla Especial Urbanístic és d’iniciativa privada i es formula en virtut del 
que disposa l’article 67 del DL 1/2010 i l’article 92 del Decret 305/2006.
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Actualment  el  càmping  Bella  Terra  és  un  establiment  turístic  de  2a. 
Categoria i disposa d’un total de 580 unitats d’acampada i de 54 unitats 
destinades a albergs fixos (bungalows).

REDACTORS

El  present  document  ha  estat  redactat  per  l’arquitecte  Pilar  Gimeno 
González,  col·legiada nº20915/5 pel Col.legi  d’Arquitectes de Cataluny 
amb DNI: 40298156V i domicili professional a la Rbla. Romà Barnés nº 5 de 
Lloret de Mar (Girona).

DETERMINACIONS I DOCUMENTACIÓ

Pel que fa a la documentació, aquest Pla Especial Urbanístic incorpora les 
determinacions establertes en l’article 69 i 102 del Decret legislatiu 1/2010,  
del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (LU), i 
els  articles  93,  94  i  100  del  Decret  305/2006,  del  18  de juliol,  pel  qual  
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU).
Tanmateix,  el  Pla  Especial  Urbanístic  s’ha  d’adequar  a  la  següent 
normativa:
• POUM Blanes, Text Refós segons acord de la C.T.U.G de 11 de febrer 

de 2010.

TRAMITACIÓ

La tramitació del Pla Especial es desenvoluparà d’acord amb els articles 
85 i 86 bis de la LU, i els articles 109, 110 i 115 del RLU. 

I.3    ANTECEDENTS - MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’ACTIVITAT

El  Càmping  Bellaterra, va  ser  inaugurat  l’estiu  del  1962  en  plena  època 
d’expansió  del  turisme  europeu  a  la  Costa  Brava.  Des  de  llavors  i  sense 
interrupció ha estat obert cada temporada estival, de Setmana Santa fins a 
setembre.

Des del 1962 al 1982 el càmping només ocupava els terrenys  situats a la part 
de la avinguda de Madrid fins a mar.  Es a partir de l’any 1982, quan es va 
ampliar travessant la avinguda de la Vila de Madrid, sobre uns terrenys de la 
mateixa propietat.  

El  Càmping Bella Terra actualment està donant compliment a la Normativa 
com a càmping de categoria segona,  segons el llistat d’establiments turístics 
de l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
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Per tal de poder pujar de categoria i en compliment dels requisits que demana 
la categoria primera , li fa falta urgentment la construcció d’una piscina per a 
adults e infants

En aquets moments també cal sumar-hi la necessitat que té el càmping en 
donar superfície de platja, ja que a pesar de que disposa de d’un límit amb la 
platja  de  286  metres  lineals,  s’ha  vist  perjudicat  greument  amb  la  pèrdua 
gradualment  de  una  quantitat  de  sorra  de  platja  prou  important.  Aquesta 
manca de sorra està ocasionant la pèrdua de molta clientela fidel de tants 
anys, que al ja no quedar superfície de platja es va desplaçant  a altres pobles, 
on poden gaudir d’una platja que limita amb el càmping. 

La creació d’una piscina amb una superfície de terrassa prou important per 
substituir la manca de platja es una de les preocupacions principals per part 
de la propietat del càmping Bellaterra i per tant és el present Pla Especial, el 
que ha de donar viabilitat a poder construir  la piscina e instal·lacions de la 
mateixa en un futur molt proper.

I.4    SITUACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DEL CAMPING EN 
L’ACTUALITAT:

En data 19 de Juny de 1971 el Govern Civil acorda concedir L Sr. Josep 
Ametller Gelabert l’autorització per a càmping.

En data 26 de març de 2001, per Decret número 01/000418, es decreta 
acumular l’expedient 32/94/RAM dins l’expedient 000207/2000.

En el mes de desembre de 2007, es va presentar projecte de legalització 
de les edificacions existents en el càmping Bella Terra segons un projecte 
de Reajustament de límits i edificacions.

En  data  13  de  març  de  2008,  s’atorga  llicencia  municipal  ambiental 
annex II.2 a Josep Ametller Gimeno, en nom i representació de CAMPING 
BELLA TERRA S.A, per a la legalització d’una activitat de càmping. 

Els edificis que queden legalitzats son:

1. Edifici  I  :  Supermercat,  bar,  magatzems,  sales  de  jocs  i  habitatge 
vigilant.

2. Edifici II : Recepció 1, sala de reunions, despatx i lavabo.

3. Edifici III : Recepció 2, despatx i lavabo.

4. Edifici IV: Bloc de serveis 1

5. Edifici V : Bloc de serveis 2
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Les instal·lacions i serveis de la nova piscina quedarien integrades en l’ interior 
del Bloc de serveis 1. Edifici IV.

II. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

II.1 Justificació de la formulació del Pla Especial

De conformitat  amb l’article 47.6  e)  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de 3 

d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en sòl no 

urbanitzable es poden admetre com a noves construccions, respectant 

sempre  les  incompatibilitats  i  les  determinacions  de  la  normativa 

urbanística i sectorial aplicable, les construccions destinades a l’activitat 

de càmping i  a l’aparcament de caravanes,  autocaravanes i  remolcs 

tenda  autoritzades  pel  pla  d’ordenació  urbanística  municipal,  que 

exigeixen  en  tots  els  casos  la  tramitació  prèvia  d’un  pla  especial 

urbanístic. 

De conformitat  amb l’article  67.1  i)  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3 

d’agost,  pel  que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  en 

desenvolupament  de  les  previsions  del  planejament  territorial  o  del 

planejament urbanístic general  es poden redactar plans especials si són 

necessaris per la implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de 

càmping i  amb l’aparcament  de caravanes,  autocaravanes  i  remolcs 

tenda  previstos  expressament  en  el  pla  d’ordenació  urbanística 

municipal.  Aquest  precepte  regula  els  plans  especials  urbanístics  de 

desenvolupament previstos expressament en el planejament territorial i en 

el  planejament  urbanístic  general.  És  a  dir,  si  el  planejament  general 

determina  que  en  un  determinat  sòl  no  urbanitzable  s’admet  l’ús  de 

càmping,  l’autorització  de  la  implantació  de  noves  construccions 

destinades a l’activitat de càmping requereixen la prèvia tramitació d’un 

pla especial urbanístic de desenvolupament de conformitat amb l’article 

47.6 e) i 67.1 i) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova 

el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
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L’ àmbit  que ens ocupa la redacció del present Pla Especial del càmping 

Bella Terra està classificat com a sòl no urbanitzable, i  està  qualificats 

com a sòl no urbanitzable costaner i  càmping (Clau NU-C1 Costaner i 

Càmping).

Sol no urbanitzable clau NU-C1 COSTANER I CÀMPING

La part del sòl ocupat pel Càmping Bella Terra, està qualificat com a sòl 

no urbanitzable clau NU-C1 COSTANER I CÀMPING, regulat a l’article 246 

de  la  normativa  del  POUM.  La  qualificació  d’una  àrea  d’acampada 

existent en sòl no urbanitzable amb la clau N1-C1 COSTANER I CÀMPING 

deriva  del  reconeixement  previ  de  la  possibilitat  d’implantar  usos  de 

càmping  de  conformitat  amb  al  planejament  general  vigent  amb 

anterioritat a l’aprovació del PDUSC.

“Art. 246. Regulació específica NU-C1 COSTANER I CÀMPING .
Aquesta zona comprèn l’àrea de sòl no urbanitzable afecta a l’ús  
d’acampada  i  que  es  situa  dins  la  zona  NU-C1  del  Pla  Director  
Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC).
La  seva  regulació  ve  determinada  per  l’establert  a  la  disposició  
transitòria segona del esmentat Pla Director.
En  l’actualitat  existeixen  vuit  zones  d’acampada  que  el  POUM 
recull: el càmping La Masia, càmping Sol-Mar, càmping Cavall de 
Mar,  càmping  Roca,  càmping  Blanes,  càmping  Blanc  d’Eivissa,  
càmping Bella Terra, càmping Voramar.
La regulació dels càmpings dins la zona NU-C1 ve determinada en 
la  disposició  transitòria  segona  de  la  normativa  del  PDUSC, 
respectant  les  construccions  i  instal·lacions  existents  i/o  les  
ampliacions  regulades  dins  les  determinacions  del  Pla  General  
vigent en el moment de l’aprovació del PDUSC.
Per  l’autorització  de  noves  construccions  o  instal·lacions  dins  els  
àmbits assenyalats, o per a la remodelació de les existents, s’haurà  
de tramitar un Pla Especial urbanístic, d’acord amb el que estableix  
l'art. 47.6.e de la Llei d'Urbanisme, i s’haurà de sotmetre a avaluació  
ambiental  d’acord  amb  l’establert  al  annex  I  de  la  Llei  6/2009.  
Aquest Pla Especial fixarà l’edificabilitat d’acord amb la justificació 
de  la  seva  funcionalitat  i  a  les  necessitats  de  serveis  de  cada 
càmping. Les edificabilitats i usos complementaris autoritzats estaran 
vinculats a les necessitats i funcionalitat del propi càmping. Per tal  
de facilitar l’obertura del carrer Cristòfol Colom s’admetrà el trasllat  
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de les edificacions i instal·lacions existents afectades per l’obertura 
del carrer.
L’autorització per a renovar o millorar les instal·lacions, s’ajustarà a la 
legislació vigent en la matèria, Ordre d'11 de juliol de 1986 pel qual  
s’estableixen els requisits per a la instal·lació, i el funcionament dels  
càmpings (DOG núm. 717 de 23/7/1986),  modificat per l'Ordre de 
24/7/1991  (DOG  núm.  1476  de  5/8/1991)  o  legislació  que  la  
substitueixi.
Tal  com estableix  la  Disposició  Transitòria  Tercera  del  PDUSC “les  
instal·lacions  i  construccions  existents  que  no  hagin  estat 
degudament autoritzades abans de l’entrada en vigor del PDUSC es  
consideren en situació fora d’ordenació. Conforme al que estableix 
l’article  102  de  la  Llei  d’urbanisme,  s’hi  podran  autoritzar  les  
reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les  
persones,  o  la  bona  conservació  de  les  dites  construccions  i  
instal·lacions en les condicions establertes a l’apartat 2 de l’article 
102, tret que es puguin aplicar les mesures de restauració previstes a 
la legislació urbanística”.
Atès que totes les zones d’acampada es troben situades dins l’àmbit  
de  la  zona  inundable  per  període  de  retorn  de  500  anys,  els  
càmpings  hauran  d’establir  les  mesures  de  protecció  passiva 
necessàries per a permetre els usos d’acampada d’acord amb la  
regulació  establerta  en  l’article  6.6  del  reglament  de  la  Llei  
d’urbanisme i la legislació sectorial  corresponent. En aquest sentit,  
tal  com especifica  l’article  esmentat  els  càmpings  quedaran  en 
situació de fora d’ordenació fins que no s’executin a càrrec de la 
persona interessada i prèvia l’obtenció de les autoritzacions de les 
administracions  urbanística  i  hidràulica  procedents,  les  obres 
necessàries per complir les condicions de grau de risc d’inundació  
que estableix els apartats 3 i 4 de l’article 6 del Reglament de la Llei  
d’urbanisme”.

De conformitat  amb l’article  246  de la  normativa  del  POUM i  atesa la 

remissió  normativa  que  efectua  a  la  disposició  transitòria  segona  del 

PDUSC,  en  aquest  sòl  no  urbanitzable  qualificat  amb  la  clau  N1-C1 

COSTANER  I  CÀMPING  es  respecten  les  construccions  i  instal·lacions 

existents i s’autoritzen les obres de consolidació, conservació, reparació, 

substitució,  modernització  i  adaptació  a  les  condicions  higièniques  i 

ambientals requerides legalment així com les encaminades a reduir els 

efectes  negatius  d’impacte  ambiental  i  paisatgístic.  Així  mateix,  es 

permeten  noves  construccions  o  instal·lacions  o  ampliació  de  les 

existents, prèvia tramitació d’un Pla Especial urbanístic d’acord amb el 
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que estableix  l’article 47.6  e)  de la Llei  d’Urbanisme,  i  que s’haurà de 

sotmetre a avaluació ambiental. Aquest Pla Especial fixarà l’edificabilitat 

d’acord amb la justificació de la seva funcionalitat i a les necessitats de 

serveis  de  cada  càmping,  de  manera  que  les  edificabilitats  i  usos 

complementaris  autoritzats  estaran  vinculats  a  les  necessitats  i 

funcionalitats del propi càmping.

Per tant, la tramitació d’un pla especial per a la regulació d’un càmping 

en  sòl  no  urbanitzable  clau    NU-C1  COSTANER  I  CÀMPING   està   

expressament prevista pel POUM, a l’article 246 de la seva normativa, de 

conformitat amb el qual el Pla Especial   pot regular obres de consolidació,   

conservació,  reparació,  substitució,  modernització  i  adaptació  a  les 

condicions  higièniques  i  ambientals  requerides  legalment  així  com les 

encaminades  a  reduir  els  efectes  negatius  d’impacte  ambiental  i 

paisatgístic, en relació amb les construccions existents, i pot regular obres 

d’ampliació  de  les  construccions  i  instal·lacions  existents  o  obres  de 

noves construccions o instal·lacions.

Respecte de les determinacions del PTPCG

De conformitat amb la Disposició Tercera del Pla Territorial Parcial de les 

Comarques  Gironines,  relativa  als  càmpings  instal·lats  en  àmbits  del 

PDUSC,  es  disposa  que  l’adscripció  al  sistema  d’espais  oberts  del  sòl 

ocupat pels càmpings instal·lats en sòls afectats pel PDUSC no impedeix 

la seva continuïtat, en el marc de les normatives específiques d’aquest 

pla director  segons sigui  el  règim d’usos de la subcategoria del  sòl  no 

urbanitzable costaner en el que es troben ubicats.

És  a  dir,  amb  independència  del  sistema  d’espais  oberts  al  quals 

s’adscrigui el sòl, el PTPCG permet la continuïtat dels càmpings existents 

en àmbits afectats pel PDUSC sempre que aquesta continuïtat sigui viable 

de conformitat amb la normativa reguladora del propi PDUSC.

II.2  Inundabilitat
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De conformitat amb el paràgraf final de l’article 246 del POUM, atès que 

totes les zones d’acampada es troben situades dins l’àmbit de la zona 

inundable  per  període  de  retorn  de  500  anys,  els  càmpings  hauran 

d’establir les mesures de protecció passiva necessàries per a permetre el 

usos d’acampada d’acord amb la regulació establerta en l’article 6.6 del 

reglament de la Llei d’urbanisme i la legislació sectorial corresponent. En 

aquest sentit, el present Pla Especial es tracta només de la construcció d’ 

una piscina d’ aigua en lo que es considera que no ha de complir les 

condicions de grau de risc d’inundació que estableix els apartats 3 i 4 de 

l’article 6 del Reglament de la Llei  d’Urbanisme, ja que es tracta de la 

substitució de terres per aigua.

III.   MEMÒRIA D’ORDENACIÓ

III.1    DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ I 

CONSTRUCCIÓ DE LA PISCINA.

La  proposta  d’ordenació  que  inclou  aquest  Pla  Especial  per  la 

construcció d’ una piscina al càmping Bella Terra,  NO augmenta ni la 

edificabilitat  ni  la  ocupació  del  càmping  ,  ja  que  es  tracta  de  la 

construcció  d’  una  piscina  d’acord  amb  la  justificació  de  la  seva 

funcionalitat i les necessitats de serveis del càmping, tal i com estableix el 

POUM en el seu Art.246. 

Es  proposa una única alternativa d’ordenació  fruit  d’aquest  estudi  de 

necessitats, tenint en compte les perspectives futures del càmping i el fet 

que es vol assolir la classificació de 1a. Categoria. La proposta busca una 

millora qualitativa del complex per tal d’oferir uns serveis de major qualitat 

als  seus  usuaris  tot  preservant  els  valors  ambientals  i  paisatgístics  de 

l’entorn. 

El present Pla Especial es realitza per la necessitat urgent de construir una 

piscina amb elements accessoris per a infants i adults, que es descriuran 
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en el projecte d’ edificació posterior. Es preveu la seva construcció a la 

zona del  costat  del  Bloc de sanitaris  1,  Edifici  IV,  al  estar  situada més 

propera  a  l’entrada  del  càmping  i  limítrof  a  la  zona  comercial  i  de 

restauració.  També  es  vol  instal·lar  algun  accessori  tipus  tobogan,  ó 

element temàtic de joc d’ aigua. Per tal de preservar la seva integració 

paisatgística  i  mig  ambiental  es  proposa  integrar-lo  amb elements  de 

caire decoratiu i temàtic amb la utilització de roques i vegetació.

La superfície de sòl que es vol utilitzar per la creació d’aquest espai de 

lleure ( piscina i la platja ), es de 2.500,00 m2 aproximadament. Es prioritza 

la gran necessitat de terrassa ó zona per prendre el sòl, al restar-li cada 

any el mar en aquesta zona la platja natural. No queda limitada en el 

present Pla Especial la forma de làmina de la piscina ja que aquesta no 

computa  a  efectes  d’edificabilitat  i  s’adaptarà  a  les  necessitats  del 

projecte constructiu.

Limítrof  a  la  zona  destinada  a  la  construcció  de  la  piscina  es  troba 

L’EDIFICI IV, (bloc sanitari 1), en l’actualitat, es el més antic i precisa d’ 

una modernització urgent dels seus serveis , així com l’ adaptació al seu 

interior  de les  instal·lacions i  serveis  necessaris  per  la construcció de la 

piscina que ens ocupa.

III.2    ZONIFICACIÓ PROPOSADA 

QUADRE GENERAL EDIFICACIONS EXISTENTS I USOS
 

ESTAT ACTUAL PLA ESPECIAL
OCUPACIÓ 

SÒL
Superficie 
Construida

OCUPACIÓ 
SÒL

Superficie 
Construida

ZONA 1 – NU-C1 camping  
        
US PRINCIPAL  

1.1 ZONA D’ACAMPADA  

  
ALBERGS 
MÒBILS 60.475,53 514 Ud 57.975,53 491 Ud.

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC per la construcció d’una piscina al CAMPING BELLA TERRA
Maig 2014



  

ALBERGS 
FIXES - 
BUNGALOWS 7.666,00 54 ud 7.666,00 54 ud.

sub-TOTAL 68.141,53 568 Ud 65.641,53 545 Ud.

USOS COMPLEMENTARIS     
1.2 SANITARIS          

INSTAL.LACIONS 884,37 812,37 884,37 812,37 

1.3 OFICINES 148,40 148,40 148,40 148,40

1.4
RESTAURACIÓ – PETIT 
COMERÇ- 1.480,70 525,24 1.480,70 525,24

1.5 LLEURE - RECREATIU 245,00 28,00 2.745,00 28,00

1.6 HABITATGE EXISTENT  87,00  87,00

sub-TOTAL 2.758,47 1.601,01 5.258,47 1.601,01
       

TOTAL 70.900,00 1.601,01 70.900,00 1.601,01

En el quadre queda establert l’edificabilitat i ocupació repartida entre els 

edificis i diferents usos existents.

El present Pla Especial per la construcció de la piscina, només modifica la 

superfície que ocupa en aquets moments 23 places d’ acampada amb 

albergs  mòbils  (  inclòs  els  seus  carrers),  que  s’  anul·len  per  destinar 

aquesta superfície a zona de Lleure, per la construcció de la piscina i la 

seva platja. Es exactament la superfície de 2.500 m2 que ens ocupa el 

present Pla Especial. Per tant, NO varia la edificabilitat ni la ocupació. 

III.3  NORMATIVA  URBÁNISTICA  PLA  ESPECIAL  CAMPING 

BELLA TERRA  per la construcció de la PISCINA 

DEFINICIÓ

Es tracta de 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  es  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 seva construcció. S’evitaran 
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els projectes amb gran impacte visual i es realitzarà el mínim moviment de 

terres possible. 

1. OCUPACIÓ DE LA LÁMINA D’ AIGUA DE LA PISCINA.

La proporció d’ aigua respecta la platja de la piscina serà de un 25% 

màxim respecte la superfície del seu àmbit, es a dir 25% de 2.500 m2.

2. SEPARACIÓ de LA PISCINA  respecte als LÍMITS.

• RESPECTE ELS LÍMITS DE L’ ÀMBIT:

La làmina d’ aigua de la piscina restarà separada un mínim de 

5 metres respecte del límit del àmbit del Pla Especial.

• RESPECTE DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS:

La làmina de la piscina restarà separada amb un mínim de 2 

metres de les edificacions existents.

• RESPECTE AL LIMIT DELS VEÏNS:

La  làmina  d’aigua  restarà  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 al  seu través.  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  al  tractar-se  de  la  limitació  dins  el  mateix 

càmpings, es permetrà  la construcció de tanques translúcides fins a 1,80 

metres.  La  tanca  a  veïns,  podrà  ser  d’origen  vegetal,  formada  per 

especies 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 E INSTAL·LACIONS   
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Es  permetrà  la  conservació,  manteniment  i  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 de instal·lacions existent necessària 

per la adaptació de la maquinaria que comportarà la piscina i els seus 

elements annexos a la mateixa.

També  s’  adaptarà  del  seu  interior,  uns  lavabos  existents  per  tal  que 

puguin donar servei des de la piscina, realitzant un accés directe des de 

la mateixa. 

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 si  com a ocupació dins l’ 

espai de la piscina que no podrà superar la ocupació màxima del 5% 

de  la  superfície  de  l’àmbit.  Aquets  elements  accessoris  podran 

disposar  d’  instal·lacions  soterrades  necessàries  per  el  seu 

funcionament que no ocupen més que la seva superfície pròpia.

 

6. MESSURES 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 pí per la construcció d’ algun 

element  de  Bru,  i  de  plantes  tipus  arbust.  Els  elements  accessoris  s’ 

adaptaran dins d’ elements temàtics tipus roca, utilitzant colors i materials 

que no impactin amb la naturalesa pròpia de l’ entorn.

III.4    CONCLUSIONS DEL PLA ESPECIAL

El present Pla Especial pretén donar resposta a la necessitat urgent de 

construir una piscina dins del àmbit definit del Càmping e incorporar la 

normativa vigent, regulant la construcció de la mateixa i la adequació de 

les seves instal·lacions.
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S’han mantingut els  serveis existents. 

La  actuació  prevista  tendeix  a  una  millora  qualitativa  dels  serveis  e 

instal·lacions del càmping per tal d’assolir la primera categoria segons la 

classificació  que  estableix  la  normativa  d’Establiments  d’Allotjament 

Turístic.

El  desenvolupament  del  Pla  Especial  es  realitzarà  a  traves  d’  un  únic 

projecte d’ edificació de la piscina i elements annexos a la mateixa, que 

es sotmetrà a llicència d’obra municipal. El projecte no podrà modificar 

substancialment  les  previsions  del  Pla  Especial,  sens  perjudici  que  es 

puguin realitzar les adaptacions necessàries.

Maig 2014
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