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Jo, secretari/a de l'Ajuntament de Blanes,

CERTIFICO:

Que El Ple en sessió Ordinària de 30 de desembre de 2021 ha adoptat, a reserva de la redacció que 
resulti de l’aprovació de l’Acta, entre d’altres, l'acord següent:

ASSUMPTE
Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de l’article 57 de la normativa del POUM de 
iniciativa municipal.

Identificació de l’Expedient

Expedient número 2021/00012375J (URB/NSM/dvv) relatiu a Proposta de modificació puntual de l'art. 
57 del POUM de Blanes, presentada per SKY BLANDA SL

Fets

1.- La iniciativa de de la present Modificació puntual del POUM es de la societat SKY BLANDA SL 
segons projecte presentat en data 13.12.2021 redactat per l’arquitecte Domènec Parera i Corominas 
L’Ajuntament de Blanes assumeix dita proposta de conformitat amb allò previst a l’article 101.3 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost segons 
modificacions operades per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (en endavant TRLU), que formula la 
present modificació a l’empara de l’article 76.2 de la mateixa norma, que atribueix als ajuntaments la 
competència per formular els instruments urbanístics de planejament general.

2.- El POUM aprovat definitivament el 19.11.20 (DOGC 28.12.20) fa una aposta important per 
mantenir i potenciar el sector hoteler del municipi, bàsicament en els 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.
- Precisar les causes d’exempció de les previsions d’aparcament i ajustar-les a la realitat de les 
tipologies edificatòries.
Des d’aquesta perspectiva 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.
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Aquesta proposta esdevé, tal com es justifica a la Memòria de la constatació de les següents 
circumstancies :

i.- Els establiments existents disposen de molt poc sòl i encara menys si les edificacions són entre 
mitgeres on no es disposa de patis (espais lliures privats). En canvi els futurs establiments 
s’implantaran amb ordenacions més extensives.
ii.- 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. S’ha de tenir en compte que dita regulació esdevé del POUM de 2010, 
doncs en l’actual no es va rectificar i la proposta recull les noves ordenacions de planejaments 
generals mes moderns.
iii.- 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.
iv.- 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.

3.- L’anterior explicitació exposa els aspectes que justifiquen la necessitat i oportunitat de la iniciativa 
de modificació puntual objecte de la proposta tant des del punt de vista de l’interès públic com del 
privat concurrent.

Per altre banda, no concorre en aquesta proposta cap dels elements o circumstancies que obliguin a 
una valoració negativa de la proposta. Als efectes previstos en l'apartat 2 de l'article 97 del TRLU es 
fa constar que -segons resulta de la documentació d'aquesta modificació- no concorre en la mateixa 
cap element o circumstància, en relació als seus objectius, que justifiqui una valoració negativa de la 
proposta de modificació per tal com:

a.- No comporta cap increment del sostre edificable ni afecta a l'ús residencial.
b.- Cap dels terrenys inclosos en l’àmbit de la modificació no ha format part d'un patrimoni públic de 
sòl i d'habitatge.
c.- L'ordenació proposada és plenament coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament 
urbanístic general vigent al municipi de Blanes.
d.- No entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible.
e.- No comporta cap actuació excepcional en relació al previst en el planejament territorial.
f.- No es produeix cap canvi de localització d'un equipament de titularitat pública.
g) No es redueix la superfície dels sòls qualificats d'equipaments de titularitat pública.

4.- Per últim cal palesar que aquesta proposta de modificació del POUM no suposa un increment de
l'aprofitament urbanístic respecte el planejament vigent.

5.- En data 14 de desembre de 2021 s’ha emès informe favorable per part del Coordinador de 
Territori, l’arquitecta municipal amb el conforme de la Secretaria Accidental.

La Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda ha dictaminat favorablement la proposta.
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Fonaments de Dret

Primer.- S’apliquen a aquest expedient els articles 73, 74 85 95 i ss i 101.3 del TRLU i 23, 101 a 
103,107,117 i 118 del Reglament de la Llei, aprovat per Decret 305/2.006, de 18 de juliol (RLU). 

Segon.- La competència per l’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’Ajuntament de Blanes 
d’acord amb l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. El quòrum per l’adopció del present acord és de 
majoria absoluta dels membres que composen la Corporació segons article 114.3 de dita norma.

El Ple ha adoptat l’acord següent:

Acord

Primer.- Assumir expressament la iniciativa pública per a la tramitació de la Modificació puntual de 
l’article 57 del POUM de Blanes, segons projecte promogut per la societat SKY BLANDA SL i redactat
per l’arquitecte Domènec Parera i Corominas, que s’incorpora a l’expedient.

Segon.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de l’article 57 de la normativa del 
POUM de iniciativa municipal.

Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes amb la publicació del 
corresponent edicte al butlletí oficial de la província, diari d'àmbit gironí, web i tauler d'anuncis 
municipals.

Quart.- Suspendre l'atorgament de llicències d’obra per implantar nous establiments hotelers als 
efectes del que disposen els articles 73 i 74 del TRLU. En tot cas, d’acord amb l’article 102.4 del RLU 
mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l'atorgament de llicències en aplicació dels 
preceptes anteriors, es poden atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada 
definitivament aprovat.

Assenyalar que contra el que es disposa en aquest apartat, que exhaureix la via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el 
termini d'un mes a comptar del dia següent de la recepció d'aquesta notificació. 

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit (s'entendrà desestimat si 
no és resolt i notificat en el termini d'un mes des de la seva interposició) podeu interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui 
formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el 
referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.

Si ho preferiu, contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar, 
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Assenyalar que la 
participació ciutadana es realitza durant el tràmit d’informació pública.

Tipus Documental Descripció 
Document

CSV

211207ModificaciPuntualart57POUMBLANESV2.pdf D Modificació 
puntual

13537716774443515122

PTS_M_0024 Informe Jurídico 
(3 firmas)

13523612261313066701
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Sotmesa la proposta a votació, aquesta és Aprovada per unanimitat.

Angel Luis Canosa Fernandez Sí
Jose Antonio Morcillo Hernandez Sí
Albert Sanz Gonzalez Sí
Marina Vall-llosada Garcia Sí
Carlos Garzon De La Granja Sí
Jordi Urgell Martinez Sí
Rosa Maria Aladern Gusi Sí
Maria Ana Anguita Ferrer Sí
Pedro Miguel Lopera Romero Sí
Miguel Angel Lopez Corregidor Sí
Mario Ros Vidal Sí
Maria Josefa Celaya Armisen Sí
Eva Enriquez Hernandez Sí
Laia Maria Gelabert Heijo Sí
Joaquim Romero Matas Sí
Maria Del Mar Ametller Salvador Sí
Monica Rabassa Vazquez Sí
Joel Comas Baste Sí
Sergio Atalaya Martin Sí
Cristian Ortiz Paredes Sí
Olga Lopez Colomer Sí

I, per a que així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’Alcalde.

  Vist i plau
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