
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 26 de juny de 2019, 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 30 de abril de 2019, va adoptar, entre d'altres,
l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2018 / 066835 / G

Modificació del Pla Parcial urbanístic del sector Costa Brava, al terme municipal de Blanes

 

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

   1. Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla parcial Sector Costa Brava, promogut 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.

 

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 des de l'endemà de la seva notificació, o publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense 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
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:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2018/66835/G&set-locale=ca
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Girona, 26 de juny de 2019

 

Sònia Bofarull Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Modificació del Pla Parcial urbanístic del sector Costa Brava, de Blanes.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 normativa_cat.pdf

 

(19.177.073)
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació del Pla parcial urbanístic del sector Costa Brava 
del municipi de Blanes 
 
Article 11 DETERMINACIONS PER A LA ZONA RESIDENCIAL PLURUFAMILIAR CLAU 
11a 
Article 11.01: Tipus d’ordenació de l’edificació:  
L’edificació serà en bloc lineal, segons alineació a vial, que podran modificar mitjançant un 
estudi volumètric, dins dels límits assenyalats en el plànol d’ordenació, respectant 
distàncies mínimes a límits. Aquest estudi volumètric modificarà si cal les línies 
d’edificació sense que això suposi cap augment de paràmetre urbanístic.  
Existirà un projecte unitari per a la totalitat de cadascun dels blocs. En el cas que en un 
rengle hi hagin dos o més propietaris, es redactarà un esquema ordenador de façana de 
la totalitat del rengle, amb la finalitat de regular la unitat compositiva de totes les façanes, 
la seva adaptació al terreny, la proporció i ritme de forjats i cossos sortints, i d’assolir una 
uniformitat amb els materials de façana i disseny de taques i baranes. 
Article 11.02: Ocupació màxima: 
L’ocupació màxima de parcel.la es mesurarà per la projecció ortogonal sobre un plànol 
horitzontal de tot volum d’edificació, inclosos els cossos sortints i no sobrepassarà la 
superfície grafiada. 
Article 11.03: Tipus edificatori:  
Habitatges plurifamiliars, amb baixos destinats a habitatges, comercials tallers, etc. 
També admet edificis singulars destinats a hotels o hotel apartaments. 
Article 11.04: Línia d’edificació:  
La línia d’edificació seguirà l’ordenació dibuixada en el plànol núm. 20 i els plànols de 
detall annexos, on està assenyalada la distància mínima entre blocs i vials,  
Article 11.05:  Fondària edificable:  
Es fixen dues fondàries corresponents a l’amplada dels blocs, de setze (16m) i vint (20m), 
segons es grafia en el plànol d’ordenació. Aquestes amplades només seran aplicables a 
les plantes pis, les plantes baixes poden tenir diferents fondàries.  
Article 11.06: Plantes soterrànies:  
Les plantes soterrànies resultants dels desmuntatges, anivellacions o excavacions podran 
ocupar la totalitat de la parcel.la. Es podran construir fins a tres plantes soterrànies que es 
destinaran a aparcament.  
Article 11.07: Aparcaments:  
Serà obligatòria la dotació d’1 plaça d’aparcament per habitatge en planta soterrània -1, -2 
etc o en planta baixa o fora de l’edificació cobert o al aire lliure, sempre dins de l’àmbit del 
sòl privat. L’aparcament és un ús admès com a un ús secundari sempre lligat a un altre ús 
principal;  en el 100% del espai lliure deixat per l’edificació i el 100% de les diferents 
plantes. La dotació per parcament en establiments comercials a partir dels 1.300 m² de 
superfície de venda ha de ser, com a mínim de 2 places per cada 100 m² edificats  
Article 11.08: Alçària reguladora màxima:  
Es fixa en setze metres (16m) i dinou metres (19m), equivalents a planta baixa més 4 i 
planta baixa més 5 plantes. 
L’alçada reguladora es prendrà el centre geomètric de l’edifici situat sobre una línia 
imaginària que junta en línia recta la rasant dels carrers que envolten la parcel.la; la planta 
baixa es podrà situar 1,50 m per sobre o per sota del punt definit on mesurar l’alçada 
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reguladora. L’alçada reguladora es mesurarà verticalment des del pla considerat planta 
baixa fins a la línia d’arrencada de coberta, pel pla superior de l’últim forjat. La planta 
baixa comercial podrà tenir una alçada màxima corresponent a planta baixa i pis però 
mantenint l’alçada màxima total prevista de l’edifici.  
Article 11.09: Façana màxima i mínima: 
La façana màxima és la que correspon a l’edificació del plànol núm. 20. 
La façana mínima es fixa en set metres i mig (7,5) que coincidirà amb les possibles 
divisions, per a construir habitatges entre mitgeres. 
Article 11.10: Coberta:  
La coberta de bloc lineal serà inclinada, amb el carener paral·lel a l’alineació de la façana 
del carrer o bé en forma de terrat. La coberta tindrà un pendent màxim del 30%, i 
l’arrencada se situarà en el pla de l’últim forjat. En el cas especial d’un edifici comercial 
nomes en planta baixa la coberta podrà ser plana o amb una pendent inferior a la prevista 
per la coberta dels blocs.  
Article 11.11: Sostre edificable màxim:  
L’índex d’edificabilitat bruta zonal destinat a ús d’habitatge és de 0,75 m² de sostre per m² 
de sòl.  
S’estableix un índex d’edificabilitat bruta complementària de 0,15 m² de sostre per m² de 
sòl amb destí a ús comercial, d’oficines i industrial, o altres usos compatibles. S’estableix 
un índex complementari d’edificabilitat bruta per habitatges, destinat a únicament a 
incrementar la mitjana de la superfície de l’habitatge sense incrementar la densitat de 0,10 
m² de sostre per m² de sòl.  
Edificabilitat total= 70.315 m2x(0,75+0,10+0,15)=70.315 m². 
Els 45.191 m² de sostre residencial proposat en la primera fase és el sostre residencial 
mínim en aquesta fase. 
Article 11.12: Zones lliures d’edificació:  
Les zones lliures d’edificació s’enjardinaran convenientment i a la vegada s’hi prohibeix 
qualsevol tipus d’edificació excepte les pròpies del manteniment del jardí, piscines o 
similars. L’ús d’aparcament (admès com a un ús secundari sempre lligat a un altre ús 
principal) es pugui realitzar en la totalitat de l’espai lliure d’edificació. L’aparcament 
vinculat a l’edifici comercial no podrà ocupar zones qualificades per a usos residencials 
Article 11.13: Tanques: 
Les tanques del carrer i entre veïns al jardí davanter fins a la línia de façana es faran amb 
materials massís fins una alçaria d’1,00 metre, presa a la rasant de la vorera o al punt on 
dona front la mitgera, i s podrà complementar amb vegetació d’arbust fins una alçaria 
d’1,80 metres. 
No ‘admeten gelosies ceràmiques o de formigó 
Les tanques entre veïns tindran, al jardí del darrera, sobre el nivell natural de terres, 1,80 
metres d’alçària màxima.  
Article 11.14: Densitat: 
El nombre màxim d’habitatges permès és de 507 (6,76 ha * 75 habitatges/ha). L’ocupació 
en planta és la figura en el plànol 20., així com el nombre de plantes. 
Article 11.15: Usos:  
S’incorpora l’ús d’aparcament en planta baixa.  
L’ús Comercial haurà de respectar el Decret Llei 1/2009 de 22 de desembre d’Ordenació 
dels equipaments comercials , pel que fa a la definició (Article 5) i classificació (article 6) 
dels establiments comercials.  
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Article 11.16: Paràmetres per cada Illa:  
S’estableixen les diferents subzones que concreten els paràmetres per cada illa, d’acord 
amb els quadres d’aprofitaments que inclou el plànol d’ordenació i zonificació que seran 
els següents: 
Subzona 11a, corresponent a l’illa A 
Parcel.la mínima 1.000 m²  
Índex edificabilitat neta de 2,62 m²/m² 
Densitat neta d’un habitatge cada 53 m² de parcel.la 
Subzona 11a, corresponent a l’illa B 
Parcel.la mínima 1.000 m²  
Índex edificabilitat neta de 2,40 m²/m² 
Densitat neta d’un habitatge cada 58 m² de parcel.la 
Subzona 11a, corresponent a l’illa C 
Parcel.la mínima 1.000 m²  
Índex edificabilitat neta de 2,20 m²/m² 
Densitat neta d’un habitatge cada 63 m² de parcel.la 
Subzona 11a, corresponent a l’illa D 
Parcel.la: única 
Índex edificabilitat neta de 2,37 m²/m² 
Densitat neta d’un habitatge cada 58 m² de parcel.la 
Article 11.17: Regulació elements publicitaris i elements tècnics:  
Els elements tècnics, de servei, de publicitat, tipus estacions transformadores, casetes 
comptadors, casetes de vigilància, elements decoratius i publicitaris es podran instal.lar 
dins de les franges de d’espai lliure entre edificacions i límits parcel.la; aquests elements 
no comptabilitzaran en els paràmetres d’ocupació i edificabilitat. Seran elements amb una 
alçada màxima no superior als 4 metres excepte els elements publicitaris tipus tòtem que 
podran tenir una alçada màxima de 12 metres.  
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