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MODIFICACIO PUNTUAL 
Art. 57 
POUM BLANES 

 
 
1. MEMÒRIA D’INFORMACIÓ 
 
1.1. Objecte  

 
La present modificació puntual té com a objecte revisar la dotació i causes 
d’exempció de la previsió de places d’aparcament pels establiments hotelers 
determinades en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes. 
 
D’acord amb l’article 101.3 del Decret Legislatiu 1/2010 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme l’Ajuntament de Blanes assumeix la iniciativa pública per formular 
aquesta modificació. 

 
 
1.2. Marc jurídic 

 
La cobertura jurídica de la redacció de la Modificació Puntual, s’efectua de 
conformitat amb allò que disposen l’article 4 de la Normativa del POUM de Blanes i 
els articles 96, 97 del Decret Legislatiu 1/2010 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
La seva tramitació s’ajustarà al procediment que s’estableix en l’article 85 Tramitació 
dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats, de 
l’esmentada llei i en l’article 107 del Reglament de la Llei d’Urbanisme D. 305/2006, 
complint els requisits esmentats en aquests articles. 
 
 
1.3. Normativa urbanística vigent. 
 
El planejament vigent avui a Blanes és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 19 
de novembre de 2020 i publicat a efectes d’executivitat el 28 de desembre de 2020. 
 
El vigent POUM regula la previsió d’aparcament en els edificis d’acord amb l’article 
57: 
 
 
Art. 57. Previsió d’aparcament en les edificacions 
 
1.- En totes les edificacions de nova planta, i en les ampliacions que suposin un increment de volum 
superior al 50%, els projectes hauran de preveure en l'interior de l’edifici o en terrenys edificables de 
la mateixa propietat a raó d'un mínim de vint metres quadrats (20 m2) per plaça, incloses rampes 
d'accés, àrees de maniobra, illetes i voreres, com a mínim les places d’aparcament que 
s’especifiquen a continuació : 
 

a) Edificis de habitatges: 
Habitatge de superfície construïda igual o inferior a 60m2 1 plaça/hab 
Habitatge de sup. const. superior a 60 i inferior a 120m2 1,5 places/hab 
Habitatge de superfície construïda igual o superior a 120m2 2 places/hab 
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En el supòsit que el resultat global doni un nombre diferent de la unitat sencera, la part addicional 
de 0,5, no generarà una nova plaça d’aparcament. 
Quan l'aplicació d'aquests mòduls, l'exigència d'espai per a aparcament resulti menor a quatre 
places (4), podrà dispensar-se de la previsió d'aquest espai en el procediment de concessió de la 
llicència d'edificació. 
 
Serà d’aplicació l’excepcionalitat prevista com a raó de funcionalitat justificada, prevista a la 
regulació específica de l’àmbit “Conjunts urbans subjectes a condicions estètiques del catàleg de 
bens a protegir”, referent a l’amplada màxima de les portalades en planta baixa, per a la ubicació 
de pàrquings. 
 
Les places d’aparcament es situaran preferentment a la planta soterrani, quedant prohibits els 
aparcaments a la planta baixa en les qualificacions de, Clau 5- Eixample, i Clau 6- Blocs aïllats. 
Si bé, en aquells solars que per les seves escasses dimensions no permetin la ubicació de la 
totalitat de les places obligatòries en la planta soterrani, la resta de places es situaran a la planta 
baixa. 
 
A aquests efectes, la construcció d’una planta soterrani no es considerarà obligatòria pel cas que 
no s’hi puguin situar més de quatre places d’aparcament o bé que la seva construcció representi 
un cost desproporcionat per les característiques geotècniques del terreny (un increment de més 
del 50% del cost mitjà de construcció d’una planta soterrani tipus). 
 
Per raons de funcionalitat justificada dins l’àmbit del nucli antic, corresponent a les claus Clau1- 
Front de mar, Clau 2- Recinte emmurallat, Clau 3- Ravals, Clau 4- Conservació edificació, 
l’Ajuntament podrà excepcionar, limitar o prendre mesures concretes en referència al nombre de 
places d’aparcament exigibles, en aquells solars que, per les seves característiques o situació en 
el seu entorn urbà, així ho consideri pertinent a l’hora d’atorgar llicències per obres de gran 
reforma o de nova edificació. 
 

• L’actual i/o futur tractament del carrer per a un ús preferent per a vianants (plataforma única, 
paviments de terra, prioritat invertida). 

a) Plataforma única: no existeix separació entre calçada i vorera ni cap element (pilones, 
jardineres,...) que delimitin zones de vehicles i zones de vianants) 

b) Paviments de terra: paviments que, per les seves característiques no son 
recomanables, adequats o aptes per a la circulació de vehicles de motor. 

c) Prioritat invertida: quant la delimitació d’una àrea de prioritat invertida i/o zona 30 per 
part de l’Ajuntament, s’hi expliciti la prohibició d’aparcaments de vehicles privats. 

 
• L’estretor del carrer (dificultat d’accés, protecció del vianant, amplada portals entrada 

vehicles). 
a) Dificultat d’accés: l’entrada a l’interior del garatge comporti necessàriament maniobres 

de marxa enrere des de la via pública. 
b) Protecció del vianant: la zona necessària ocupada per a la circulació de vehicles, no 

garanteix simultàniament el pas de persones. 
c) Amplada portals entrada vehicles: la relació amplada façana/amplada pas d’accés de 

vehicles a la finca es inferior al 50% (façanes estretes o de “cos”) 
 

• El caràcter eminentment comercial i/o terciari del vial, evitant la desvitalització de la vida 
urbana al nucli antic. 

a) Es considerarà que un tram de carrer (entre dues cruïlles) reuneix aquestes 
característiques quant més de la seva meitat de les seves façanes estiguin destinades 
a usos comercials o de serveis). Atesa l’excepcionalitat de l’aplicació d’aquest precepte, 
aquest s’ajustarà segons la situació al moment d’obtenció de la llicència d’obres. 

 
• Les dimensions del vial que dificulta o impedeix compatibilitzar la circulació de vehicles ambla 

utilització de l’espai per activitats lúdiques, i/o terciàries (desfilades, esdeveniments esportius, 
terrasses de bar, mercats i exposicions a l’aire lliure). 

a) Vials que, habitualment i periòdicament, son destinats al desenvolupament de 
celebracions i esdeveniments de caràcter lúdic-festiu-comercial. 
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b) Disposició de zones de terrasses privades autoritzades per l’Ajuntament i reflectides en 
la corresponent ordenança (plànol) d’ocupació de l’espai públic. 

 
• Potencial aparició de places d’aparcament del carrer que podés provocar una disfunció amb 

el caràcter d’illa de vianants on s’hi ubica. 
 
En cas que per les dimensions de la parcel·la no sigui possible la ubicació del nombre mínim de 
places d’aparcament, dins la profunditat fixada en cada zona, l’ajuntament podrà autoritzar una 
major ocupació del subsòl de la parcel·la per a situar aquestes places d’aparcament mínimes 
obligatòries. 
 
En sòl urbanitzable, els plans parcials hauran de preveure dins la seva normativa el mateix 
estàndard mínim de nombre de places d’aparcament, podent-se complementar aquesta previsió 
amb una reserva addicional de superfície d’estacionament a l’aire lliure. 

 
b) Locals, oficines, despatxos i serveis:  
Una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície construïda. Serà d’aplicació la regulació 
continguda a l’apartat “a) Edificis d’habitatges”. 

 
c) Establiments comercials:  
Es fixa un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície construïda. Serà 
d’aplicació la regulació continguda a l’apartat “a) Edificis d’habitatges”. Pels grans establiments 
comercials s’estarà al que disposa el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials. 
 
d) Establiments hotelers:  
Es fixa, dintre del recinte, un mínim d’una plaça d’aparcament per cada dues habitacions de 
l’establiment. Serà d’aplicació la regulació continguda a l’apartat “a) Edificis d’habitatges” 

 
e) Establiments d’allotjament col·lectiu:  
Es fixa, dintre del recinte, un mínim d’una plaça d’aparcament per cada cinc places de residència. 
Serà d’aplicació la regulació continguda a l’apartat “a) Edificis d’habitatges” 

 
f) Establiments d’ús industrial:  
Es fixa un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 100m2de superfície construïda. 

 
g) Activitats recreatives en edificis de superfície superior a 150m2:  
Es fixa un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 20 localitats o usuaris, i una plaça 
d’aparcament per cada 15 localitats o usuaris en locals amb aforament igual o superior a 500 
localitats. Serà d’aplicació la regulació continguda a l’apartat “a) Edificis d’habitatges” 

 
h) Els edificis d’equipaments:  
Disposaran de les places adequades en cada cas, a la seva ubicació i necessitats 

 
i) Per tot ús legalment permès, que no figuri relacionat en aquesta  Norma:  
Hauran de preveure’ns en els projectes d’edificació, les places d’aparcament que precisi en cada 
cas l’ajuntament. 

 
j) En tots els casos;  
El nombre de places d’aparcament s’adequarà a més, a la regulació sectorial específica per a 
cada activitat, i a la legislació vigent sobre mobilitat. 

 
2.- Dimensions de les places d’aparcament.- Les places d’aparcament mínimes obligatòries tindran 
unes dimensions mínimes de 4,80 x 2,40m. 
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Les zones bàsicament hoteleres, 5H Eixample i 6H Blocs Aïllats estan regulades en 
els articles 155, 156 i 164 de la normativa del  POUM: 
 
Art. 155. Condicions d’edificació. Eixample 
 
1.- Tipus d’ordenació: 
El tipus d’ordenació és segons alineació a vial. L’alineació ve fixada en els plànols d’ordenació de sòl 
urbà, en els que s’indica la profunditat edificable, o en el seu cas, tot el perímetre regulador de 
l’edificació. 
 
2.- Regulació i alçades: 
En els plànols de Zonificació de sòl urbà (sèrie n-4) es fixen per a cada illa la profunditat edificable i/o 
el perímetre regulador de l’edificació, i el número màxim de plantes. L’alçada reguladora màxima 
queda definida en funció del número de plantes d’acord amb les següents correspondències: 
PB : 4,50 m. 
PB+1 : 7,00 m. 
PB+2 : 10,10 m. 
PB+3 : 13,20 m. 
PB+4 : 16,30 m. 
PB+5 : 19,40 m. 
PB+6 : 22,50 m. 
L’alçada mínima de la planta baixa serà de 3,50 m., excepte en el cas d’habitatge en que l’alçada 
mínima s’ajustarà al que determini la normativa específica d’aplicació. 
En les illes totalment edificables amb front a carrers, les alçades reguladores dels quals són diferents, 
s’ha senyalitzat en els plànols d’ordenació la màxima profunditat edificable amb front al carrer que 
permet major alçada. 
 
3.- Nivell de la planta baixa i ARM, en l’àmbit afectat per la zona de flux preferent del riu 
Tordera: 
Dins l’àmbit afectat per la “zona de flux preferent del riu Tordera”, el nivell de la planta baixa podrà 
situar-se a 1,20 m. per damunt el nivell del vial en el punt de mesura de l’alçada reguladora màxima, i 
aquesta alçada reguladora màxima es podrà incrementar en 0,60 m., per tal d’adaptar millor 
l’edificació a les condicions d’afectació d’aquest àmbit. 
 
4.- Àtic: 
Quan l’alçada permesa no sobrepassi l’alçada de PB+2PP, es permetrà l’edificació complementària 
d’una planta àtic que se separarà 3 metres de totes les línies de façana a carrer o a espai lliure 
públics. Igualment es permetrà la construcció d’una planta àtic, quan així s’assenyali en els plànols 
d’ordenació a escala 1:1.000. 
 
5.- Cossos sortints. 

a) - En carrers d’amplada superior a 5,00 metres s’admetran els cossos sortints oberts, que 
podran ocupar la tota la longitud de la façana, amb una volada màxima de 1/10 de l’amplada 
del carrer, i que no podrà sobrepassar, en cap cas, 1,20 m., i hauran de separar-se un mínim 
de 1m. de la mitgera veïna. S’admetran a més els cossos semitancats o tancats, sense 
ultrapassar un terç de la longitud de les façanes a carrer o espais lliures públics, amb es 
mateixes condicions màximes de volada, i la mateixa separació mínima de la mitgera veïna, i 
que s’adequaran a les determinacions fixades a l’Art. 69 d’aquesta normativa. 
b) - En carrers d’amplada igual o inferior a 5,00 metres, les façanes seran planes, admetent-se 
únicament balcons amb una volada màxima de 30 cm, i que no podran ocupar una longitud 
superior a dos terços de la longitud de façana. 
c) – En l’espai interior de l’illa de cases no es permetran cossos sortints tancats o semitancats 
que sobrepassin la profunditat edificable. Únicament s’admetran, cossos sortints oberts, el vol 
màxim dels quals no podrà excedir d’una vintena part del diàmetre de la circumferència 
inscrivible en el punt on es projecta el cos sortint de l’espai interior illa, amb un vol màxim en tot 
cas de 1'20 m., i una separació mínima de 1m. de la mitgera veïna. 
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6.- Coberta: 
La coberta podrà ser plana o inclinada, en el segon cas serà amb una pendent màxima del 30%. Els 
ràfecs de la coberta podran volar fins a 45cms del pla de façana en els carrers de menys de 20 
metres, i 90cms en carrers d’amplada igual o superior a aquesta dimensió. En edificis amb coberta 
plana, els elements tècnics de les instal·lacions s’ubicaran sempre dins el gàlib format per una 
pendent de 45º des de l’alçada reguladora màxima. 
 
7.- Tractament de les façanes en illes obertes (clau 5b). 
 
En els sectors en què no s’ordena l’edificació en illa tancada, el parament vertical posterior rebrà 
igual tractament com si de la façana principal es tractés, en consideració de la seva pròpia situació. 
 
8.-. Planta baixa edificable en interior d’illa. 
 
En els plànols d’ordenació a escala 1:1.000 queden definides la possibilitat o la prohibició d’edificar en 
Planta Baixa en l'interior d’illa. No obstant això, l’ocupació de habitatge en planta baixa no podrà 
superar en cap cas la profunditat edificable establerta a partir de l’alineació de vial, implicant la no 
edificació del pati interior en una distància mínima de 4 m. de la façana posterior. 
 
9.- Porxos a Mas Borinot. 
En els fronts de parcel·la de les edificacions retirades 3 metres, dels carrers de Ca n’Illes, i camí de 
Sant Pere del Bosch del barri de Mas Borinot, es podran construir porxos oberts, cobrint l’entrada 
amb una alçada màxima de 3,00 metres. 
 
 
Art. 156. Condicions d’edificació per a la subzona hotelera (Clau 5-H) 
 
En la subzona hotelera les condicions d’edificació pels establiments hotelers de 3 o menys estrelles, 
seran les establertes en l’article anterior (Art. 155).  
No obstant, per tal d’incentivar la instal·lació d’establiments hotelers de 4 o més estrelles, es 
disposarà d’una edificabilitat addicional del 15% respecta a l’edificabilitat màxima admesa en la zona 
corresponent en cas d’augmentar la categoria de l’establiment per a obtenir la de 4 estrelles o més. 
Els establiments d’aquesta categoria de 4 estrelles disposaran així mateix d’aquesta edificabilitat 
addicional del 15%, per a destinar-la exclusivament a augmentar el nivell de serveis i prestacions que 
ofereix l’establiment. 
Aquesta edificabilitat addicional es podrà disposar sobrepassant l’alçada en una planta més i/o 
sobrepassant l’ocupació màxima, ocupant un 15% addicional de la superfície de la parcel·la de la 
zona corresponent. 
Es permetrà l’ocupació del subsòl del solar amb usos d’aparcament i dependències auxiliars en funció 
dels requeriments funcionals de l’establiment, sense cap limitació de la seva superfície. 
Aquesta edificabilitat addicional no es podrà destinar a altres usos residencials o diferents de l’hoteler. 
La transformació de l’ús hoteler a altres usos, comportarà obligatòriament l’adequació de l’edifici a les 
condicions i paràmetres urbanístics fixats en el planejament vigent, amb l’enderroc si cal dels 
elements o edificabilitats addicionals que poguessin existir, i que en cap cas seran admissibles per a 
aquests nous usos. 
No obstant, el fet de mantenir l’ús hoteler amb categoria de 4* o més durant un període mínim de 12 
anys, permetrà la seva transformació a l’ús residencial o altres usos admesos dins la zona, podent 
mantenir el volum edificable que li correspon per la seva categoria hotelera, d’acord amb la normativa 
d’aquest POUM. El còmput d’aquest període de 12 anys, s’efectuarà a partir de l’obtenció de la 
llicència d’obertura per a les noves edificacions, o a partir de l’aprovació definitiva d’aquest POUM per 
als establiments ja existents i en funcionament. 
En aquest darrer cas, la transformació de l’edifici hoteler a l’ús d’habitatge comportarà les obligacions 
que fixi la legislació urbanística vigent pel que fa a la cessió d’espais lliures, a l’aprofitament 
urbanístic, i a les reserves d’habitatge de protecció pública, en la part que suposi un increment sobre 
les edificabilitats admeses per l’ús residencial en aquest POUM. 
En cas que per la dimensió de la parcel·la o tipologia edificatòria, aquest sostre no es pugui enquibir 
en el mateix solar, es podrà materialitzar en altres solars o terrenys que s’adeqüin a la política 
d’habitatge de l’ajuntament, i en aquest cas caldrà tramitar una modificació del POUM a tal efecte i 
qualificar el sòl amb aquesta destinació. 
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Art. 164. Condicions d’edificació per a la Subzona Hotelera (Clau 6-H) 
 
1.- Edificabilitat i alçades 
El coeficient d’edificabilitat net per parcel·la per a usos hotelers de categoria de 3* o menys, es fixa en 
1,67 m2 sostre/m2 sòl. 
El coeficient d’edificabilitat net per parcel·la per a l’ús d’habitatge plurifamiliar i/o allotjament col·lectiu 
es fixa en 0,90 m2sostre/m2 sòl. Aquesta edificabilitat i l’ús d’habitatge no són admesos en els 
Polígons d’Actuació PA.9-S’Abanell, PA.10-Cristòfol Colom i PA.11- Formentera. 
Ocupació màxima de parcel·la ..... 30 % 
Núm. màxim plantes ..................... PB + 6 PP 
Alçada màxima de l’edificació ...... 22,50 m. 
L’alçada mínima de la planta baixa serà de 3,50m 
Es permetrà l’ocupació del subsòl del solar amb usos d’aparcament i dependències auxiliars en funció 
dels requeriments funcionals de l’establiment, sense cap limitació de la seva superfície. 
 
2.- Edificabilitat addicional per a d’establiments hotelers de 4 o més estrelles 
Per tal d’incentivar i facilitar la instal·lació d’establiments hotelers de 4* o més estrelles, es disposarà 
en cas d’edificis per aquest ús i categoria, d’una edificabilitat addicional del 37,7% sobre l’anterior 
edificabilitat per a usos hotelers, es a dir, es disposarà d’una edificabilitat total màxima de 2,30 m2/m2 
i d’una ocupació màxima del 40% de la parcel·la, per a hotels de 4* o més estrelles. L’alçada màxima 
en aquest cas serà de PB+7 que correspon a una alçada reguladora màxima de 28 m. 
 
3.- Transformació de l’ús hoteler. 
El fet de mantenir l’ús hoteler amb categoria de 4* o més, durant un període mínim de 12 anys, 
permetrà la seva transformació a l’ús residencial o altres usos admesos dins la zona, sense 
necessitat d‘adequar i reduir el volum edificat, que podrà mantenir l’edificabilitat màxima de 2,30 
m2/m2. El còmput d’aquest període de 12 anys, s’efectuarà a partir de l’obtenció de la llicència 
d’obertura per a les noves edificacions, o a partir de la data de 4 juny 2010 (data aprovació definitiva 
POUM 2010) per als establiments ja existents i en funcionament. 
En aquest darrer cas, la transformació de l’edifici hoteler a l’ús d’habitatge comportarà les obligacions 
que fixi la legislació urbanística vigent pel que fa a la cessió d’espais lliures, a l’aprofitament 
urbanístic, i a les reserves d’habitatge de protecció pública, en la part que suposi un increment sobre 
l’edificabilitat de 1,67 m2/m2 admesa per a l’ús residencial en aquest POUM. En cas que per la 
dimensió de la parcel·la o tipologia edificatòria, aquest sostre no es pugui enquibir en el mateix solar, 
es podrà materialitzar en altres solars o terrenys que s’adeqüin a la política d’habitatge de 
l’ajuntament, i en aquest cas caldrà tramitar una modificació del POUM a tal efecte i qualificar el sòl 
amb aquesta destinació. 
 
 
 
1.4. Objectius del POUM 
 
La memòria del POUM en el seu apartat 7.4 indica com a objectius de les activitats 
turístiques el següent: 
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1.5. Els establiments hotelers existents i previstos 
 
L’oferta hotelera existent avui a Blanes compren un total de 11 establiments que el 
POUM inclou en les claus 5H Eixample i 6H Blocs Aïllats. També trobem uns 8 
establiments més entre hostals i pensions. 
 

 
 
En zona 5H hi trobem 6 establiments repartits de la forma següent: 
 

Establiments hotelers existents a Blanes Zona 5 H Eixample

hotel cat. adreça any tipologia rel st/s habit. places

MAR SKY Passeig de S'Abanel l , 4 1964 Alineació de vial entre mitgeres 576,00 m2 4.865,00 m2 8,45 84 100

PI-MAR 3* Passeig de S'Abanel l , 7-10 1967 Alineació de vial entre mitgeres 902,00 m2 5.835,00 m2 6,47 175 350

HORITZÓ BY PIERRE 4* s Passeig de S'Abanel l , 11 1963 Alineació de vial entre mitgeres 1.111,00 m2 6.279,00 m2 5,65 100 200

PETIT PALAU 4* s C/ Lluís  Companys , 19 1966 Alineació de vial entre mitgeres 309,00 m2 2.167,00 m2 7,01 62 124

TOTAL ESTABLIMENTS EXISTENTS EDIFICACIO ENTRE MITGERES 2.898,00 m2 19.146,00 m2 6,61 421 774

COSTA BRAVA 3* C/ Ansel m Clavé, 48 1962 Alineació de vial pati interior 1.181,00 m2 2.756,00 m2 2,33 68 136

ESPLENDID 3* Avda. del  Mediterrani , 17 1986 Edif. Aïll. volumetria específica 7.701,00 m2 18.939,00 m2 2,46 384 768

TOTAL ESTABLIMENTS EXISTENTS EDIFICACIO AILLADA O AMB PATI 8.882,00 m2 21.695,00 m2 2,44 452 904

TOTAL ESTABLIMENTS EXISTENTS ZONA 5H 11.780,00 m2 40.841,00 m2 3,47 873 1.678

sostresol

 
Veiem que en zona 5H  els establiments són els més antics del municipi i daten dels 
anys 60 i la majoria es trobem en edificacions alineades a vial i ordenades segons 
alçades i fondàries edificables i propers al nucli urbà dins una trama urbana ja molt 
consolidada. Tenen una edificabilitat prou elevada de 6,61 m2st/s de mitjana.  
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L’establiment del carrer Anselm Clavé de tipologia similar disposa però de pati 
interior d’illa. L’establiment dels anys 80 de l’Avinguda Mediterrani 17 s’ordena 
segons edificació aïllada en volumetria específica situat més ales afores, prop de les 
àrees de càmping del carrer Formentera. En aquests dos casos l’edificabilitat mitjana 
és del 2,44 m2st/s 
 
En zona 6h,  6 establiments més: 
 

Establiments hotelers existents a Blanes Zona 6 H Blocs Aïllats

hotel cat. adreça any tipologia habit. places

STELLA MARIS 3* C/ del  Sol , 1965-89 Edificació blocs aïllats 1.547,00 m2 3.342,00 m2 2,16 105 210

CHECKIN 3* C/ Enric Morera, 5 1977 Edificació blocs aïllats 2.440,00 m2 6.493,00 m2 2,66 73 155

BLAUCEL 4* Avda. Vi l a  de Madrid, 27 2004 Edificació blocs aïllats 4.747,00 m2 10.032,00 m2 2,11 138 276

BLAUMAR 4* C/ de Mercè Rodoreda, 5 1990 Edificació blocs aïllats 2.846,00 m2 8.300,00 m2 2,92 174 348

BERBERLY PARK 4* C/ de Mercè Rodoreda, 7 1988 Edificació blocs aïllats 5.210,00 m2 6.232,00 m2 1,20 225 450

TOTAL ESTABLIMENT EXISTENTS EDIFICACIÓ BLOCS AILLATS ZONA 6H 16.790,00 m2 34.399,00 m2 2,05 715 1.439

TOTAL ESTABLIMENTS EXISTENTS 5H + 6H 28.570,00 m2 75.240,00 m2 1.588 3.117

sol sostre

 
 
Aquests establiments tots ells situats en el extra radi del costat sud del municipi 
s’ordenen en edificacions aïllades. Presenten una edificabilitat més baixa propera al 
2,05 m2st/m2s. 
 
El POUM d’acord amb els objectius previstos fa una reserva de nous establiments al 
llarg del carrer Formentera i del carrer Cristòfol Colon, en noves àrees a 
desenvolupar segons polígons d’actuació urbanística, PAU 8, PAU 9 i PAU 10 per 
formar l’Avinguda dels Hotels.  
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En sòl urbà queden per desenvolupar els solars de l’Avda. de Madrid i del carrer 
Lluís Companys. Els índexs d’edificabilitat mitjans són de 2,40 m2st/m2s 
 
 
 

Previsió nous establiments segons POUM sòl urbà

Q.Urb adreça any tipologia rel st/s habit. places

Solar 6 H Avda. Vi la  de Madrid, 26 Edificació blocs aïllats 2.122,00 m2 4.880,60 m2 2,30 98 195

Solar 5 H C/ Lluís  Companys , 19 Alinació de vial entre mitgeres 301,00 m2 920,50 m2 3,06 18 37

TOTAL PREVISIO NOUS ESTABLIMENTS SOL URBÀ 2.423,00 m2 5.801,10 m2 2,39 116 232

Previsió nous establiments segons POUM sòl urbà no consolidat

Q.Urb adreça any tipologia rel st/s habit. places

PAU 8 S'Albanel l 11.136,67 m2 28.658,00 m2 2,57 573 1.146

PAU 9 Cris tofol  Colom 8.008,41 m2 18.531,00 m2 2,31 371 741

PAU 10 FORMENTERA 13.479,20 m2 31.116,70 m2 2,31 622 1.245

TOTAL PREVISIO NOUS ESTABLIMENTS PAU 32.624,28 m2 78.305,70 m2 2,40 1.566 3.132

TOTAL PREVISIO NOUS ESTABLIMENTS 35.047,28 m2 84.106,80 m2 2,40 1.682 3.364

TOTAL OFERTA HOTELERA BLANES 46.827,28 m2 159.346,80 m2 3.270 6.481

sol sostre

sol sostre

 
 
 
 
Observem que el sostre existent avui és de 75.240,00 m2st, sobre una superfície de 
sòl de 28.570,00 m2. El sostre previst per a nous creixements és de 84.106,80 m2st, 
que disposa d’una superfície de sòl net de 35.047,28 m2. Veiem una major 
disponibilitat de sòl en els nous establiments.  
 
Si ens fixem només en els establiments en edificacions entre mitgeres, aquests 
tenen un sostre de 19.146,00 m2st per un sòl de 2.898,00 m2, edificabilitat mitjana 
de 6,61 m2st/m2s. 
 
A la vista de les dades queda acreditat que els establiments existents disposen de 
molt poc sòl i encara menys si les edificacions són entre mitgeres on no es disposa 
de patis. En canvi els futurs establiments s’implantaran amb ordenacions més 
extensives. 
 
Pel que fa a altres establiments com pensions o hostals, aquests es situen sòls 
urbans en diferents qualificacions, 1 Front de Mar, 3  Ravals, 4 Conservació 
Edificació i Jardins Privats i 5a Eixample Illa Tancada. 
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Establiments hotelers existents: hostals i pensions

hostal/pensió cat. Q.ub adreça any tipologia rel st/s habit. places

FONDA CAN SETMANES 2* 3 C/ Antiga , 26 1966 Alineació a vial 146,00 m2 660,00 m2 4,52 21 41

HOSTAL BONAVISTA 2* PAU 7.3 C/ Va l ldol ig, 2 1997 1.057,00 m2 1.087,00 m2 1,03 8 16

HOSTAL DOLL 2* 1 Pg. Pau Casa ls , 71 1957 Alineació a vial 168,00 m2 859,00 m2 5,11 30 60

HOSTAL ISABEL 1* 5a C/ Jos ep Tarradel las , 56 1963 Alineació a vial 333,00 m2 1.458,00 m2 4,38 20 40

HOSTAL LOS MAÑOS 2* 5a Av. Joan Carles , 113 1960 Alineació a vial 159,00 m2 644,00 m2 4,05 19 38

HOSTAL MIRANDA 2* 5a C/ Jos ep Tarradel las , 50 1966 Alineació a vial 239,00 m2 1.060,00 m2 4,44 20 39

HOSTAL REGINA 2* 3 C/ Es perança , 47-49 1971 Alineació a vial 365,00 m2 1.328,00 m2 3,64 11 22

HOSTAL SA MALICA 3* 4 C/ St. Andreu Pa lomera , 8 1973 Volumetria específica 23,00 m2 76,00 m2 3,30 7 14

TOTAL ESTABLIMENTS HOTELERS EXISTENTS: HOSTALS I PENSIONS 2.490,00 m2 7.172,00 m2 2,88 136 270

sol sostre

 
 
Edificacions antigues i majoritàriament alineades a vial i circumstàncies similars als 
establiments hotelers de la zona 5H. 
 
 
1.6. Problemàtica 

 
La regulació de la previsió de places d’aparcament per a establiments hotelers que 
fa avui el POUM estableix una dotació mínima de 1 plaça d’aparcament per a cada 
dues habitacions. Aquesta dotació no estableix cap diferència en funció de la 
categoria dels establiments o de la tipologia aïllada o entre mitgeres de les 
edificacions, trama urbana existents ni de les actuacions d’obra o substitució en 
edificacions existents. 
 
En comparació amb municipis de característiques similars les previsions de dotació 
resulta elevada, ja que per exemple a Calella la dotació és d’una plaça per cada tres 
habitacions o Girona amb una plaça per cada 8 habitacions. En els municipis de 
l’àrea metropolitana de Barcelona la dotació està en funció de la categoria dels 
establiments, amb una plaça per cada 3 habitacions en hotels de 4 i 5 estrelles, una 
per cada 5 habitacions en hotels de 3 estrelles o una per cada 6 habitacions en la 
resta d’establiments. 
 
El POUM també indica que les places d’aparcament s’hauran de situar 
preferentment en planta soterrani i prohibeix expressament poder disposar 
d’aparcament en planta baixa en les zones, 5 Eixample i 6 Blocs Aïllats. Tot i que en 
solars petits es permet situar places d’aparcament en les plantes baixes, això en les 
zones d’ús hoteler 5H i 6H suposa una clara pèrdua de funcionalitat i de qualitat dels 
establiments. 
 
La dotació d’una plaça per cada dues habitacions junt amb la dificultat de disposar 
de places en plantes soterranis, o la pèrdua de valor de les plantes baixa, dificulta 
d’una manera molt accentuada les actuacions, en especial en les edificacions 
alineades a vial i entre mitgeres de la Clau 5h, on no és possible disposar d’espais 
lliures dins de la parcel·la. 
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Com s’ha exposat en l’apartat anterior la poca disponibilitat de sòl obliga a disposar 
un nombre considerable de plantes soterrani, segons un càlcul teòric estimat la 
mitjana en edificacions entre mitgeres seria de 3 plantes soterrani. 
 
Aquestes circumstàncies provoquen situacions d’inviabilitat en les actuacions d’obra 
nova o substitució de les edificacions existents entre mitgeres ja que la dotació de 
places d’aparcament fa de topall insalvable. 
 
En canvi en els establiments en edificació aïllada la disponibilitat de sòl permet 
complir amb les requeriments normatius. 
 
Cal fer notar que l’ús hoteler – actuals pensions i hostals - està també admès en les 
claus 1 Front de Mar, 2 Recinte emmurallat, 3 Ravals, 4 Conservació de l’edificació i 
jardins privats, 8 Cases Aïllades, 9 Activitats Econòmiques i 11 Comercials, zones 
totes elles amb un alt grau de consolidació de l’edificació entre mitgeres i de la trama 
urbana en la que resulta pràcticament impossible trobar solars de grans dimensions, 
llevat de les ordenacions singulars en edificacions aïllades o volumetries 
determinades. 
 
La normativa de previsió de places d’aparcament de l’article 57, per els establiments 
hotelers en les seves condicions particulars remet a les determinacions de l’apartat 
referent als edificis d’habitatges. Aquest apartat estableix condicions 
d’excepcionalitat per a les zones clau 1 Front de Mar, clau 2 Recinte emmurallat, 
clau 3 Ravals i clau 4 Conservació de l’Edificació i jardins privats. Per a altres zones, 
com 5 Eixample, 6 Blocs Aïllats, 8 Cases Aïllades, 9 Activitats Econòmiques i 11 
Comercial, no especifica clarament les causes d’excepcionalitat i dona lloc a una 
incorrecte aplicació de la normativa. Aquestes darreres admeten l’ús hoteler i per la 
zones 5H i 6H aquest és el seu ús principal. 
 
 
 
 
Arenys de Munt, desembre 2021 
 
 
Domènec Parera i Corominas 
Arquitecte 
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MODIFICACIO PUNTUAL 
Art. 57 
POUM BLANES 

 
 
2. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 

 
2.1. Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació Puntual. 
 
Les situacions explicades han portat a considerar que no es pot regular de la 
mateixa manera tots els establiments hotelers sense distingir categories dels 
establiments, tipus d’ordenació o tipus d’actuacions d’obra nova, rehabilitació, gran 
reforma o substitució. Igualment cal determinar molt concretament les possibles 
consideracions d’excepció de l’aplicació de la normativa en el propis establiments 
hotelers i no remetre als edificis d’habitatges. 
 
Això comporta que no es pugui complir amb les exigències de previsió de places 
d’aparcament bàsicament en les següents situacions: 
 

- Actuacions d’obra nova o substitució en edificacions ordenades segons 
alineacions de vial, alçades i fondàries i entre mitgeres, amb edificabilitats 
elevades (6 m2st/m2s o més). 

 
- Impossibilitat constructiva deguda a la forma o petita dimensió del sòl 

disponible que obliga a un nombre de plantes soterranis 3 o superior. 
 

- Implantació de nous establiments en altres qualificacions urbanístiques a més 
a més de les zones 5H i 6H on també s’admet l’ús hoteler. 
 

 
2.2. Objectius i criteris de la proposta de modificació. 
 
El POUM ha fet una aposta important per mantenir i potenciar el sector hoteler del 
municipi bàsicament en el nous creixements situats al sud del nucli urbà a la zona 
dels carrers Formentera i Cristòfol Colom i les àrees de la zona de S’Abanell. La 
modificació proposada reforça aquests objectius amb: 
 

- Completar la proposta del POUM i potenciar els establiments existents o 
futurs de proximitat, centralitat i atemporalitat més enllà del turisme de 
vacances de temporada. 
 

- Fomentar l’obra nova o la substitució de les edificacions més antigues del 
anys 60. 

 
- Afavorir el canvi de categoria a major nivell de prestacions amb la 

modernització dels establiments. 
 

- Complementar la compatibilitat dels usos comercials o terciaris, la pacificació i 
funcionalitat del nucli urbà i el sistema viari amb els usos hotelers. 
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- Precisar les causes d’exempció de les previsions d’aparcament i ajustar-les a 
la realitat de les tipologies edificatories. 

 
 
2.3. Proposta de modificació 
 
Es proposa modificar l’article 57 de la normativa del POUM referent a la dotació de 
places d’aparcament pels establiments hotelers en el termes següents: 
 

- Establir una dotació de places d’aparcament en funció de la categoria dels 
establiments i similar a altres municipis. 

 
- Especificar i concretar les causes d’excepció de la previsió de places 

d’aparcament pels establiments hotelers. 
 

- Imposar condicions compensatòries a les causes d’excepció. 
 
 
2.4. Agenda i gestió 
 
L’agenda pels terminis d’execució d’aquesta actuació és immediata i només està 
condicionada a l’aprovació de la modificació puntual de planejament. 
 
 
2.5. Avaluació Ambiental 
 
L’objecte d’aquesta modificació no suposa una modificació substancial de les 
estratègies i directrius del planejament vigent. 
 
La Modificació Puntual tampoc produeix diferències en els efectes previstos en el 
planejament vigent, donat que aquesta modificació no suposa un nou impacte per al 
territori, ja que tampoc altera la classificació del sòl real, tant sols regularitza la 
situació dels terrenys de caràcter urbà consolidat, ja classificats pel planejament. 
 
Així doncs, d’acord amb la Llei estatal 6/21/2013 de 9 de desembre de Evaluación 
Ambiental i la Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015 de Simplificació de 
l’Activitat Administrativa, sobre les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a 
la Llei de l’Estat, es considera que aquesta modificació puntual no està sotmesa a 
avaluació ambiental. 
 
 
2.6. Mobilitat sostenible 
 
D’acord amb el Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis de la 
mobilitat generada no és preceptiu, per aquesta modificació puntual, realitzar un 
estudi d’aquestes característiques. 
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2.7. Pautes procedimentals 
 
Les fites procedimentals bàsiques i ordinàries per a la tramitació de qualsevol 
Modificació Puntual de planejament general o de planejament derivat fins a la seva 
aprovació, es regulen en l’article 85 Tramitació dels plans d’ordenació urbanística 
municipal i dels plans urbanístics derivats, de la Llei 1/2010 de 26 de juliol del Text 
Refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 107 del Decret 305/2006 de 18 de juliol del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme i són les següents: 
 

1) Aprovació inicial i obertura del termini d’informació pública. 
Un cop aprovada inicialment, la Modificació Puntual, ha d’ésser sotmesa a informació 
pública durant un mes, i l’edicte ha de ser tramès per a la seva publicació reglamentària 
en el termini màxim dels deu dies següents a l’adopció de l’acord. Simultàniament al 
tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats. 

 
2) Aprovació provisional. 

Un cop emès l’informe de les al·legacions presentades en el termini d’informació pública, 
la Corporació Municipal aprovarà provisionalment la Modificació dins els tres mesos 
següents a la data de la publicació de l’acord d’aprovació inicial o de la publicació de 
l’acord de pròrroga del termini d’informació pública , si s’adopta. 

 
3) Aprovació definitiva. 

Aprovada provisionalment, en el termini màxim de deu dies, la Modificació Puntual ha de 
ser tramesa a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, perquè l’aprovi definitivament. Si un 
cop transcorregut un termini de quatre mesos la resolució que correspongui no ha estat 
comunicada a l’Ajuntament, s’entendrà que és aprovada per silenci administratiu. 

 
 
 
 
 
Arenys de Munt, desembre 2021 
 
 
Domènec Parera i Corominas 
Arquitecte 
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ANNEX A LA MEMORIA 
 
Quadre resum dels establiments hotelers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Establiments hotelers existents a Blanes Zona 5 H Eixample

hotel cat. adreça any tipologia rel st/s habit. places

MAR SKY Passeig de S'Abanell, 4 1964 Alineació de vial entre mitgeres 576,00 m2 4.865,00 m2 8,45 84 100

PI-MAR 3* Passeig de S'Abanell, 7-10 1967 Alineació de vial entre mitgeres 902,00 m2 5.835,00 m2 6,47 175 350

HORITZÓ BY PIERRE 4* s Passeig de S'Abanell, 11 1963 Alineació de vial entre mitgeres 1.111,00 m2 6.279,00 m2 5,65 100 200

PETIT PALAU 4* s C/ Lluís Companys, 19 1966 Alineació de vial entre mitgeres 309,00 m2 2.167,00 m2 7,01 62 124

TOTAL ESTABLIMENTS EXISTENTS EDIFICACIO ENTRE MITGERES 2.898,00 m2 19.146,00 m2 6,61 421 774

COSTA BRAVA 3* C/ Anselm Clavé, 48 1962 Alineació de vial pati interior 1.181,00 m2 2.756,00 m2 2,33 68 136

ESPLENDID 3* Avda. del Mediterrani, 17 1986 Edif. Aïll. volumetria específica 7.701,00 m2 18.939,00 m2 2,46 384 768

TOTAL ESTABLIMENTS EXISTENTS EDIFICACIO AILLADA O AMB PATI 8.882,00 m2 21.695,00 m2 2,44 452 904

TOTAL ESTABLIMENTS EXISTENTS ZONA 5H 11.780,00 m2 40.841,00 m2 3,47 873 1.678

Establiments hotelers existents a Blanes Zona 6 H Blocs Aïllats

hotel cat. adreça any tipologia habit. places

STELLA MARIS 3* C/ del Sol, 1965-89 Edificació blocs aïllats 1.547,00 m2 3.342,00 m2 2,16 105 210

CHECKIN 3* C/ Enric Morera, 5 1977 Edificació blocs aïllats 2.440,00 m2 6.493,00 m2 2,66 73 155

BLAUCEL 4* Avda. Vila de Madrid, 27 2004 Edificació blocs aïllats 4.747,00 m2 10.032,00 m2 2,11 138 276

BLAUMAR 4* C/ de Mercè Rodoreda, 5 1990 Edificació blocs aïllats 2.846,00 m2 8.300,00 m2 2,92 174 348

BERBERLY PARK 4* C/ de Mercè Rodoreda, 7 1988 Edificació blocs aïllats 5.210,00 m2 6.232,00 m2 1,20 225 450

TOTAL ESTABLIMENT EXISTENTS EDIFICACIÓ BLOCS AILLATS ZONA 6H 16.790,00 m2 34.399,00 m2 2,05 715 1.439

TOTAL ESTABLIMENTS EXISTENTS 5H + 6H 28.570,00 m2 75.240,00 m2 1.588 3.117

Previsió nous establiments segons POUM sòl urbà

Q.Urb adreça any tipologia rel st/s habit. places

Solar 6 H Avda. Vila de Madrid, 26 Edificació blocs aïllats 2.122,00 m2 4.880,60 m2 2,30 98 195

Solar 5 H C/ Lluís Companys, 19 Alinació de vial entre mitgeres 301,00 m2 920,50 m2 3,06 18 37

TOTAL PREVISIO NOUS ESTABLIMENTS SOL URBÀ 2.423,00 m2 5.801,10 m2 2,39 116 232

Previsió nous establiments segons POUM sòl urbà no consolidat

Q.Urb adreça any tipologia rel st/s habit. places

PAU 8 S'Albanell 11.136,67 m2 28.658,00 m2 2,57 573 1.146

PAU 9 Cristofol Colom 8.008,41 m2 18.531,00 m2 2,31 371 741

PAU 10 FORMENTERA 13.479,20 m2 31.116,70 m2 2,31 622 1.245

TOTAL PREVISIO NOUS ESTABLIMENTS PAU 32.624,28 m2 78.305,70 m2 2,40 1.566 3.132

TOTAL PREVISIO NOUS ESTABLIMENTS 35.047,28 m2 84.106,80 m2 2,40 1.682 3.364

TOTAL OFERTA HOTELERA BLANES 46.827,28 m2 159.346,80 m2 3.270 6.481

sol

sol sostre

sostre

sostre

sol

sol sostre



Establiments hotelers existents: hostals i pensions

hostal/pensió cat. Q.ub adreça any tipologia rel st/s habit. places

FONDA CAN SETMANES 2* 3 C/ Antiga, 26 1966 Alineació a vial 146,00 m2 660,00 m2 4,52 21 41
HOSTAL BONAVISTA 2* PAU 7.3 C/ Valldolig, 2 1997 1.057,00 m2 1.087,00 m2 1,03 8 16
HOSTAL DOLL 2* 1 Pg. Pau Casals, 71 1957 Alineació a vial 168,00 m2 859,00 m2 5,11 30 60
HOSTAL ISABEL 1* 5a C/ Josep Tarradellas, 56 1963 Alineació a vial 333,00 m2 1.458,00 m2 4,38 20 40

HOSTAL LOS MAÑOS 2* 5a Av. Joan Carles, 113 1960 Alineació a vial 159,00 m2 644,00 m2 4,05 19 38

HOSTAL MIRANDA 2* 5a C/ Josep Tarradellas, 50 1966 Alineació a vial 239,00 m2 1.060,00 m2 4,44 20 39

HOSTAL REGINA 2* 3 C/ Esperança, 47-49 1971 Alineació a vial 365,00 m2 1.328,00 m2 3,64 11 22

HOSTAL SA MALICA 3* 4 C/ St. Andreu Palomera, 8 1973 Volumetria específica 23,00 m2 76,00 m2 3,30 7 14

TOTAL ESTABLIMENTS HOTELERS EXISTENTS: HOSTALS I PENSIONS 2.490,00 m2 7.172,00 m2 2,88 136 270

sol sostre
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3. NORMATIVA URBANISTICA 
 
3.1. Modificació de l’article 57 del POUM. 
 
Com a conseqüència d’aquesta modificació puntual l’article 57 de la normativa del 
POUM queda redactat de la manera següent: 
 
Art. 57 -  Modificat - Previsió d’aparcament en les edificacions 
 
1.- En totes les edificacions de nova planta, i en les ampliacions que suposin un increment de volum 
superior al 50%, els projectes hauran de preveure en l'interior de l’edifici o en terrenys edificables de 
la mateixa propietat a raó d'un mínim de vint metres quadrats (20 m2) per plaça, incloses rampes 
d'accés, àrees de maniobra, illetes i voreres, com a mínim les places d’aparcament que 
s’especifiquen a continuació : 
 

a) Edificis de habitatges: 
Habitatge de superfície construïda igual o inferior a 60m2 1 plaça/hab 
Habitatge de sup. const. superior a 60 i inferior a 120m2 1,5 places/hab 
Habitatge de superfície construïda igual o superior a 120m2 2 places/hab 
En el supòsit que el resultat global doni un nombre diferent de la unitat sencera, la part addicional 
de 0,5, no generarà una nova plaça d’aparcament. 
Quan l'aplicació d'aquests mòduls, l'exigència d'espai per a aparcament resulti menor a quatre 
places (4), podrà dispensar-se de la previsió d'aquest espai en el procediment de concessió de la 
llicència d'edificació. 
 
Serà d’aplicació l’excepcionalitat prevista com a raó de funcionalitat justificada, prevista a la 
regulació específica de l’àmbit “Conjunts urbans subjectes a condicions estètiques del catàleg de 
bens a protegir”, referent a l’amplada màxima de les portalades en planta baixa, per a la ubicació 
de pàrquings. 
 
Les places d’aparcament es situaran preferentment a la planta soterrani, quedant prohibits els 
aparcaments a la planta baixa en les qualificacions de, Clau 5- Eixample, i Clau 6- Blocs aïllats. 
Si bé, en aquells solars que per les seves escasses dimensions no permetin la ubicació de la 
totalitat de les places obligatòries en la planta soterrani, la resta de places es situaran a la planta 
baixa. 
 
A aquests efectes, la construcció d’una planta soterrani no es considerarà obligatòria pel cas que 
no s’hi puguin situar més de quatre places d’aparcament o bé que la seva construcció representi 
un cost desproporcionat per les característiques geotècniques del terreny (un increment de més 
del 50% del cost mitjà de construcció d’una planta soterrani tipus). 
 
Per raons de funcionalitat justificada dins l’àmbit del nucli antic, corresponent a les claus Clau1- 
Front de mar, Clau 2- Recinte emmurallat, Clau 3- Ravals, Clau 4- Conservació edificació, 
l’Ajuntament podrà excepcionar, limitar o prendre mesures concretes en referència al nombre de 
places d’aparcament exigibles, en aquells solars que, per les seves característiques o situació en 
el seu entorn urbà, així ho consideri pertinent a l’hora d’atorgar llicències per obres de gran 
reforma o de nova edificació. 
 

• L’actual i/o futur tractament del carrer per a un ús preferent per a vianants (plataforma única, 
paviments de terra, prioritat invertida). 

a) Plataforma única: no existeix separació entre calçada i vorera ni cap element (pilones, 
jardineres,...) que delimitin zones de vehicles i zones de vianants) 
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b) Paviments de terra: paviments que, per les seves característiques no son 
recomanables, adequats o aptes per a la circulació de vehicles de motor. 

c) Prioritat invertida: quant la delimitació d’una àrea de prioritat invertida i/o zona 30 per 
part de l’Ajuntament, s’hi expliciti la prohibició d’aparcaments de vehicles privats. 

 
• L’estretor del carrer (dificultat d’accés, protecció del vianant, amplada portals entrada 

vehicles). 
a) Dificultat d’accés: l’entrada a l’interior del garatge comporti necessàriament maniobres 

de marxa enrere des de la via pública. 
b) Protecció del vianant: la zona necessària ocupada per a la circulació de vehicles, no 

garanteix simultàniament el pas de persones. 
c) Amplada portals entrada vehicles: la relació amplada façana/amplada pas d’accés de 

vehicles a la finca es inferior al 50% (façanes estretes o de “cos”) 
 

• El caràcter eminentment comercial i/o terciari del vial, evitant la desvitalització de la vida 
urbana al nucli antic. 

a) Es considerarà que un tram de carrer (entre dues cruïlles) reuneix aquestes 
característiques quant més de la seva meitat de les seves façanes estiguin 
destinades a usos comercials o de serveis). Atesa l’excepcionalitat de l’aplicació 
d’aquest precepte, aquest s’ajustarà segons la situació al moment d’obtenció de la 
llicència d’obres. 

 
• Les dimensions del vial que dificulta o impedeix compatibilitzar la circulació de vehicles ambla 

utilització de l’espai per activitats lúdiques, i/o terciàries (desfilades, esdeveniments esportius, 
terrasses de bar, mercats i exposicions a l’aire lliure). 

a) Vials que, habitualment i periòdicament, son destinats al desenvolupament de 
celebracions i esdeveniments de caràcter lúdic-festiu-comercial. 

b) Disposició de zones de terrasses privades autoritzades per l’Ajuntament i reflectides en 
la corresponent ordenança (plànol) d’ocupació de l’espai públic. 

 
• Potencial aparició de places d’aparcament del carrer que podés provocar una disfunció amb 

el caràcter d’illa de vianants on s’hi ubica. 
 
En cas que per les dimensions de la parcel·la no sigui possible la ubicació del nombre mínim de 
places d’aparcament, dins la profunditat fixada en cada zona, l’ajuntament podrà autoritzar una 
major ocupació del subsòl de la parcel·la per a situar aquestes places d’aparcament mínimes 
obligatòries. 
 
En sòl urbanitzable, els plans parcials hauran de preveure dins la seva normativa el mateix 
estàndard mínim de nombre de places d’aparcament, podent-se complementar aquesta previsió 
amb una reserva addicional de superfície d’estacionament a l’aire lliure. 

 
b) Locals, oficines, despatxos i serveis:  
Una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície construïda. Serà d’aplicació la regulació 
continguda a l’apartat “a) Edificis d’habitatges”. 

 
c) Establiments comercials:  
Es fixa un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície construïda. Serà 
d’aplicació la regulació continguda a l’apartat “a) Edificis d’habitatges”. Pels grans establiments 
comercials s’estarà al que disposa el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials. 
 
d) Establiments hotelers:  
Es fixa una previsió, dins del recinte, en funció de la categoria dels establiments: 
 
- Hotels de 5 estrelles. 1 plaça per cada 3 habitacions. 
- Hotels de 4 estrelles. 1 plaça per cada 4 habitacions. 
- Hotels de 3 estrelles. 1 plaça per cada 5 habitacions. 
- Altres (Hostal, Pensions, .). 1 plaça per cada 6 habitacions dobles. 
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Quan en aplicació d’aquests mòduls l’exigència d’espai per aparcament resulti menor a 4 places, 
i/o la seva dotació comporti l’execució de dues o més plantes soterrani, es podrà exonerar de la 
previsió d’aquest espai en el procediment de concessió de la llicència d’edificació. 
 
Així mateix en el Sòl Urbà consolidat en ordenacions d’edificacions alineades a vial i entre 
mitgeres regulades segons alçades i fondàries edificables, es podrà exonerar del compliment de 
les previsions de places d’aparcament en les situacions següents: 
 
 En aquells solars que per les seves escasses dimensions, forma geomètrica i característiques 

geològiques (materials, inundabilitat, riscos geològics, nivell freàtic, ...) i/o factors tècnics 
(mètodes d’excavació, apuntalaments extraordinaris, ....) que comportin uns costos 
desproporcionats (un increment de més del 50% del cost mitjà de construcció en planta 
soterrani), o una repercussió mitja de més de 35 m2 per plaça d’aparcament (en comparació 
a la raó d’un mínim de 20 m2 per plaça previstos), que facin que resulti inviable la construcció 
de places d’aparcament, o requereixin de la construcció de més de dues plantes soterrani. 

 
 En àmbits o situacions de l’entorn urbà en que el tractament urbà actual o futur prevegi un ús 

preferent per a vianants (plataforma única, paviments de terra, prioritat invertida... ). 
 

a) Plataforma única: no existeix separació entre calçada i vorera ni cap element 
(pilones, jardineres,...) que delimitin zones de vehicles i zones de vianants) 

b) Paviments de terra: paviments que, per les seves característiques no son 
recomanables, adequats o aptes per a la circulació de vehicles de motor. 

c) Prioritat invertida: quant la delimitació d’una àrea de prioritat invertida i/o zona 30 
per part de l’Ajuntament, s’hi expliciti la prohibició d’aparcaments de vehicles 
privats. 

 
 Dificultat d’accés per les dimensions de la via pública. 

 
a) Dificultat d’accés: l’entrada a l’interior del garatge comporti necessàriament 

maniobres de marxa enrere des de la via pública. 
b) Protecció del vianant: la zona necessària ocupada per a la circulació de vehicles, 

no garanteix simultàniament el pas de persones. 
c) Amplada portals entrada vehicles: la relació amplada façana/amplada pas d’accés 

de vehicles a la finca es inferior al 50% (façanes estretes o de “cos”) 
 

 Caràcter eminentment comercial i/o terciari del vial amb la finalitat d’evitar la desvitalització de 
la vida urbana dels entorns. 

 
a) Es considerarà que un tram de carrer (entre dues cruïlles) reuneix aquestes 

característiques quant més de la seva meitat de les seves façanes estiguin 
destinades a usos comercials o de serveis). Atesa l’excepcionalitat de l’aplicació 
d’aquest precepte, aquest s’ajustarà segons la situació al moment d’obtenció de la 
llicència d’obres. 

 
 La impossibilitat de compatibilitzar la circulació de vehicles amb la utilització de l’espai públic 

per a activitats lúdiques i/o terciàries (desfilades, esdeveniments esportius o terciaris, 
terrasses de bar, mercats, exposicions a l’aire lliure,... ). 

 
a) Vials que, habitualment i periòdicament, son destinats al desenvolupament de 

celebracions i esdeveniments de caràcter lúdic-festiu-comercial. 
b) Disposició de zones de terrasses privades autoritzades per l’Ajuntament i reflectides en 

la corresponent ordenança (plànol) d’ocupació de l’espai públic. 
 

L’aplicació d’aquestes mesures d’exoneració comportarà necessàriament el compliment de: 
 
 Obligació de substituir totalment o parcialment la dotació d’espais d’aparcament en el propi 

edifici per una previsió de places d’aparcament en altres àmbits propers en un radi de 1.000 
metres, en terrenys públics o privats, sempre que es garanteixi la seva vinculació efectiva 
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mitjançant règims de propietat, lloguer, concessió, contractes de reserva de places o altres de 
similars. 

 
e) Establiments d’allotjament col·lectiu:  
Es fixa, dintre del recinte, un mínim d’una plaça d’aparcament per cada cinc places de residència. 
Serà d’aplicació la regulació continguda a l’apartat “a) Edificis d’habitatges” 

 
f) Establiments d’ús industrial:  
Es fixa un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 100m2de superfície construïda. 

 
g) Activitats recreatives en edificis de superfície superior a 150m2:  
Es fixa un mínim d’una plaça d’aparcament per cada 20 localitats o usuaris, i una plaça 
d’aparcament per cada 15 localitats o usuaris en locals amb aforament igual o superior a 500 
localitats. Serà d’aplicació la regulació continguda a l’apartat “a) Edificis d’habitatges” 

 
h) Els edificis d’equipaments:  
Disposaran de les places adequades en cada cas, a la seva ubicació i necessitats 

 
i) Per tot ús legalment permès, que no figuri relacionat en aquesta  Norma:  
Hauran de preveure’ns en els projectes d’edificació, les places d’aparcament que precisi en cada 
cas l’ajuntament. 

 
j) En tots els casos;  
El nombre de places d’aparcament s’adequarà a més, a la regulació sectorial específica per a 
cada activitat, i a la legislació vigent sobre mobilitat. 

 
2.- Dimensions de les places d’aparcament.- Les places d’aparcament mínimes obligatòries tindran 
unes dimensions mínimes de 4,80 x 2,40m. 
 
 
 
Arenys de Munt desembre de 2021 
 
 
Domènec Parera i Corominas 
Arquitecte 
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4. DOCUMENTACIO GRÀFICA 
 
4.1. Plànols Informació. 
 

I.1.- Establiments hotelers existents 
I.2.- Establiments hotelers existents i previsió de nous 
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