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Joan Solà i Busquets, secretari de l’Ajuntament de Blanes,  

C E R T I F I C O 

Que en la sessió Ordinària celebrada el dia 11 d'abril de 2019, Junta de Govern Local ha adoptat, a reserva 
de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, entre d’altres, el següent acord: 

ACORD Núm. 2019000347  

Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a  l'ampliació de  L'Hospital  Comarcal  de  Blanes 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient 000486/2019(URBANISME/NSM/dvv) relatiu al Pla  Especial Urbanístic per a l’ampliació de  
l’Hospital Comarcal de  Blanes. 
 
Fets  
 
1.- En data  31 de gener de 2019 (R.E. núm. 1850)  el Servei Català de la Salut de la Generalitat de 
Catalunya presenta un projecte de Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de l’Hospital Comarcal de Blanes, 
redactat per l’equip tècnic CDB Arquitectura Humbert Costas i Carlos Duran, arquitectes. Amb posterioritat 
en data 2 d’abril de 2019 (R.E.. núm. 5788) presenta el document rectificat d’acord amb els criteris dels 
serveis tècnics municipals. 
 
2.- L’objecte de l’esmentat planejament especial es concreta en el següent : 

“Aquest Pla Especial Urbanístic per a l’Ampliació de l’Hospital comarcal de Blanes es tramita en 
desenvolupament de les determinacions establertes en el Pla General d’Ordenació Urbana del municipi 
de Blanes (PGOU-1987) actualment vigent al municipi, i que determina la necessitat de ordenar 
mitjançant un pla especial urbanístic el desenvolupament dels equipaments públics. 
L’objecte d’aquest “PEU Ampliació de l’Hospital comarcal de Blanes”, és el de determinar l’ordenació 
d’aquesta ampliació de l’equipament actualment existent, d’acord amb les necessitats funcionals del 
mateix i l’adequació urbana de la proposta al seu entorn, d’acord amb les característiques urbanes i 
ambientals del mateix. 
Aquest pla especial, te les característiques d’un pla especial urbanístic de desenvolupament, d’acord amb 
l’art. 67 del Text Refós de la Llei d’urbanisme (TRLU). 
El pla especial establirà l’edificabilitat i la volumetria d’aquest equipament per a donar resposta a les 
noves necessitats funcionals d’aquest equipament sanitari que ha determinat el Servei Català de la Salut 
del departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, com a administració competent en el mateix. 

 
A l’apartat novè de la Memòria d’ordenació s’assenyala : 
 

“Necessitats funcionals de l’equipament i criteris per a la seva ordenació. 
L’equipament de l’Hospital comarcal de Blanes forma part de la Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública 
(XHUP), proveïdor de serveis del Servei Català de la Salut. El seu àmbit d'actuació són les comarques de 
la Selva Marítima i l'Alt Maresme. 
Pertany a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a igual que l'Hospital Comarcal Sant Jaume de 
Calella amb el que comparteix serveis i prestacions. 



 

 

L’Hospital es va inaugurar l’any 1993, té una superfície construïda de 9.450 metres quadrats, distribuïda 
en un màxim de set plantes, tres de les quals d'hospitalització amb capacitat per a 120 llits. 
El del Servei Català de la Salut preveu en aquest m oment la necessitat de la seva ampliació, per a 
incloure un nou bloc quirúrgic,  amb una superfície  construïda aproximada d’uns 1.300 m2  . 
Els criteris d’ordenació per a l’ampliació d’aquest equipament, pel que respecta a les seves necessitats, 
es el d’optimitzar la funcionalitat d’aquesta nova planta, amb una connectivitat directa i fluida amb el 
funcionament de les actuals instal·lacions. 
Els criteris en relació a la integració paisatgística d’aquesta ampliació en el entorn natural a on està 
emplaçat l’equipament, son els de respectar la composició volumètrica general de l’edifici, que ja forma 
part del paisatge urbà en la memòria ciutadana d’aquest indret, facilitant el “creixement natural” de la 
pròpia edificació, sense incorporar factors de distorsió o d’àmplia visibilitat, que puguin incidir 
negativament en la visualització del paisatge de la pineda del turó de Santa Bàrbara, que conforma el seu 
entorn.” 
 

 
Igualment a l’apartat onzè de dita memòria es justifica l’adequació de la proposta d’ordenació al paisatge i a 
les condicions ambientals del seu entorn, explicitant : 
 

“La proposta de l’Avantprojecte que serveix de base per a fixar les condicions d’aquest pla especial, 
s’adequa a les condicions generals prefixades en el planejament territorial i sectorial, així com als criteris 
que emanen del Catàleg de paisatge de les Comarques 
Gironines. 
La proposta d’ordenació del present pla especial, determina que l’àmbit que pot ocupar l’edificació per a 
l’ampliació de l’Hospital, es limita al mateix àmbit actualment ja ocupat per l’edificació hospitalària 
existent, i estableix que la resta de la parcel·la en una superfície mínima del 75% de la mateixa, s’ha de 
mantenir com a espai lliure no edificable. 
La preservació d’aquesta part de la parcel.la ocupada actualment per la pineda existent, principalment 
situada al sud i est de l’edificació hospitalària, permet ampliar l’àmbit colindant, qualificat dins el sistema 
d’espais oberts del Pla Territorial (PTPCG) i del Pla Director (PDUSC). Aquesta preservació com a no 
edificable de la part de la parcel·la ocupada actualment per la pineda existent, permet recolzar alhora el 
paper de connector ecològic d’aquests terrenys colindants preservats dins el PEIN, com a connectors del 
EIN Pinya de Rosa amb els boscos de Sant Pere del Bosch i les estribacions del massís Cadiretes. 
Tot i que la parcel·la que ocupa el centre hospitalari objecte d’aquest pla especial, està qualificada dins el 
sòl urbà consolidat del municipi, i per tant no està subjecte a les limitacions de cap d’aquest plans 
sectorials, l’ordenació proposada per a l’ampliació de l’equipament hospitalari reforça els objectius fixats 
en els esmentats plans sectorials, al donar continuïtat i ampliar l’àmbit dels terrenys de preservació 
paisatgística i ambiental d’aquest entorn, així com també contribueix a incrementar la funció connectora 
del mateix. 
En relació al PEIN Pinya de Rosa, el fet d’acumular l’edificabilitat de l’equipament en la part de la 
parcel·la ja edificada junt al carrer d’accés a Cala Sant Francesc, facilita també mantenir la resta de la 
parcel·la i la pineda existent, com un gran coixí de preservació que allunya l’activitat i la remor de 
l’equipament hospitalari, de l’àmbit de l’espai d’interès natural protegit. 
En relació al Catàleg de paisatge Comarques Gironines, la proposta s’adapta també a les directrius 
d’aquest, que encara que molt generalistes aposten per reduir la nova ocupació de terreny, minimitzar 
l’impacte visual de les edificacions, preservar els boscos de pins i altres, lliures de transformacions i 
processos d’artificialització per mantenir l’escenari de gran valor escènic que conformen. 
La proposta que en definitiva ordena l’edificabilitat per a l’ampliació d’aquest equipament en la part de la 
parcel·la ja ocupada per l’actual edifici hospitalari, consolida l’aposta que ja es va fer en la construcció 
d’aquest primer edifici, que s’adapta correctament a la difícil topografia de la parcel·la i del carrer existent, 
per integrar un gran edifici en un entorn de boscos de pins, permetent únicament la seva visualització i 
reconeixement des de l’entorn urbà de la façana nord, mentre minimitza la seva visualització que 
pràcticament desapareix, des de l’entorn boscós, en les façanes est, sud i oest.” 
 

3.- En data 8 d’abril de 2019 s’ha emès informe favorable per part del Coordinador de Territori, l’Arquitecta 
municipal i el Secretari, i que consta a l’expedient. 
 
Fonaments de dret 



 

 
Passeig de Dintre, 29 - 17300 Blanes - Tel. 972 379 300 - Fax 972 350 677 - ajuntament@blanes.cat 

Podeu consultar la validesa del document signat electrònicament a: 
https://carpeta.blanes.cat/validador 

12434306534411524733 

 
Primer.- Son aplicables els articles 113 del vigent Pla General d’Ordenació Urbana i els articles 67 i 69, 80, 
81 i 85 i ss  del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost  amb 
les modificacions operades per les Lleis 3/2012 de 3 de febrer i 16/2015 de 21 de juliol (endavant TRLU), i 
92 a 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol (endavant RLU).  
 
Segon.- L’òrgan competent per l’aprovació inicial es la Junta de Govern Local d’acord amb el decret de 
delegació de funcions de data 11 de desembre de 2017 publicat al BOPG núm. 242 de 21 de desembre de 
2017. 
 
 
La Junta de Govern Local ha adoptat el següent acor d: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de  Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de l’Hospital Comarcal de 
Blanes, promogut per el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, redactat per l’equip tècnic 
CDB Arquitectura Humbert Costas i Carlos Duran, arquitectes. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini d’un mes mitjançant publicació d’edictes al 
BOPG, periòdic de les comarques gironines, tauler i web municipal. 
 
Tercer.- Sol·licitar informe a la Direcció General de Aviación Civil de la Secretaria General de Transporte del 
Ministerio de Fomento i  dels Serveis Territorials  de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural. 
 
Quart.- Manifestar al  Servei Català de Salut, la conveniència que procedeixi a la remodelació i adequació 
dels accessos i aparcaments existents,  per possibilitar una millora dels mateixos. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és  aprovada per unanimitat. 
 
I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde. 
 
        Vist i plau 
 

   
 
 



Joan Solà i Busquets

Secretari

Mario Ros i Vidal

Alcalde
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