
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A L’AMPLIACIÓ DE 
l’HOSPITAL COMARCAL DE BLANES 

 
 
 
 
 
 
 
 

rrtt
Texto escrito a máquina

rrtt
Texto escrito a máquina
Diligència, per fer constar que el present projecte va ser aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local en sessió de data 11 d'abril de 2019. Dono fe, El Secretari

rrtt
Texto escrito a máquina



Pla Especial Urbanística ampliació Hospital comarcal de Blanes                                  2 

 
 

 
 
 



 

Pla Especial Urbanística ampliació Hospital comarcal de Blanes                                  3 

 
 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A L’AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL 
DE BLANES 
 
ÍNDEX DOCUMENTS 
 

PLA ESPECIAL PER A L’AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL DE BLANES ...................... 5 
1. Objecte del Pla Especial ........................................................................................... 5 
2. Promoció i redacció ................................................................................................... 5 
3. Àmbit i estat actual .................................................................................................... 5 
4. Estructura de la propietat .......................................................................................... 6 
5. Normativa d’aplicació ................................................................................................ 6 
6. Abast i contingut del document ................................................................................. 7 
 
7.- EMMARCAMENT TERRITORIAL: ........................................................................... 8 
   7.1.- El Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines ........................................ 8 
   7.2- El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner ............................................... 11 
   7.3  Pla d’Espais d’Interès Natural, Paratge Natural d’Interès Nacional i Xarxa  
Natura 2000 ................................................................................................................ 13 
   7.4  El Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines ........................................ 14 
   7.5  Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya ...................... 15 
 
8.- EL PLANEJAMENT MUNICIPAL ........................................................................... 15 
   8.1  El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU 87) vigent al municipi. .................. 15 
   8.2  La regulació dels equipaments en el PGOU 87 ................................................ 16 
9.  Necessitats funcionals de l’equipament i criteris per a la seva ordenació. ............ 16 
10. Proposta d’ordenació de l’equipament. ................................................................. 17 
11. Justificació de l’adequació d’aquesta proposta d’ordenació al paisatge i a las 
condiciones ambientals del seu entorn. ...................................................................... 18 
12. Condiciones urbanístiques que es determinen en aquest Pla Especial per al 
desenvolupament del projecte de l’equipament. ......................................................... 19 
13. Observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible, i adequació 
a les directrius de planejament d’acord amb l’article 9 del DL 1/2010. ....................... 20 
14.  Consideracions ambientals .................................................................................. 20 
15. Avaluació de la mobilitat generada ....................................................................... 20 
 
16.  NORMATIVA i PARÀMETRES URBANÍSTICS D’APLICACIÓ. .......................... 21 

 
         PLÀNOLS  

 

01.    SITUACIÓ    
 02.    TOPOGRÀFIC i EDIFICACIÓ ACTUAL  
 03.1  PEIN Pinya de Rosa  
 03.2  PDUSC 
 03.3  Pla Territorial Parcial Comarques Gironines 

04.    PLANEJAMENT MUNICIPAL  
 05.    CADASTRE 
 06.    GÀLIB MÀXIM DE L’EDIFICACIÓ i PROPOSTA d’AMPLIACIÓ.  Planta 
  07.1  GÀLIB MÀXIM DE L’EDIFICACIÓ i PROPOSTA d’AMPLIACIÓ. Alçats est i sud 
 07.2  GÀLIB MÀXIM DE L’EDIFICACIÓ i PROPOSTA d’AMPLIACIÓ. Alçat oest i secció 
 07.3  VOLUMETRIA PROPOSADA 



 

Pla Especial Urbanística ampliació Hospital comarcal de Blanes                                  4 

 
 

 
 
 
 
 



 

Pla Especial Urbanística ampliació Hospital comarcal de Blanes                                  5 

 
 

 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A L’AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL 
DE BLANES 

 
 
1. Objecte del Pla Especial 

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. 
 
 
2. Promoció i redacció 

El “PEU Ampliació de l’Hospital comarcal de Blanes” està promogut pel Servei Català de 
la Salut de la Generalitat de Catalunya. El pla és redactat per l’equip tècnic de CDB 
Arquitectura amb Humbert Costas i Carlos Duran arquitectes. 
 
 
3. Àmbit i estat actual 

La parcel.la objecte d’aquest pla especial té una superfície de 29.702 m2, s’inclou dins el 
sòl urbà del municipi i està situada a l’est del terme municipal, al peu del turó de Santa 
Bàrbara i al costat del carrer d’Accés a la Cala Sant Francesc. 
 
Actualment la parcel.la està ocupada per l’edifici de l’Hospital Comarcal que ocupa una 
superfície en planta de 5.090 m2, el que representa un 17,13% d’ocupació de la mateixa, 
i una superfície total construïda de 10.794 m2., que equival a un coeficient d’edificabilitat 
de 0,36 m2sostre/m2parcel.la.  
La resta de la parcel.la no ocupada per l’edificació, està destinada en una superfície de 
3.250 m2 (6,07%) a vies i passos d’accés a les instalꞏlacions, i la resta en un percentatge 
aproximat al 76,8% de la seva superfície es manté sense ocupar, i conserva la pineda 
original existent. 
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La parcel.la té una forma irregular, i està limitada pel nord i a l’est pel carrer d’Accés a la 
Cala Sant Francesc, mentre que els límits sud i oest es dilueixen amb les finques veïnes 
ocupades per la pineda d’aquest turó de Santa Bàrbara. 
La parcel.la té també una topografia sobtada amb desnivells importants, excepte en la 
part ocupada actualment per l’edificació hospitalària, que es va explanar i adaptar per a 
facilitar la seva ocupació per l’edificació en l’àmbit de cota més baixa i planera. 
 
 
4. Estructura de la propietat 

La parcel.la objecte d’aquest Pla Especial Urbanístic, es propietat del Servei Català de la 
Salut del departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, per cessió finalista de 
l’Ajuntament de Blanes. 
La parcel.la té la referència cadastral:  3653101DG813SS0001AU  
 
 
5. Normativa d’aplicació  

El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU-87) del municipi de Blanes, actualment 
vigent, estableix en l’art. 113 de les seves Normes Urbanístiques el següent: 
  

“Articulo 113. Condiciones de edificación”:  
1- La edificación en las àrees de equipamientos se ajustarà a las necesidades 
funcionales de los diferentes equipamientos, al paisaje y a las condiciones 
ambientales que deberà respetar, y a la integración en el sector en que se 
ubiquen. 
2- A tal fin se determinaran la distintes condiciones urbanísticas en el P.E. 
(Plan Especial) 

 
 
La redacció d’aquest pla especial que estableix el Pla General del municipi, s’ha de 
considerar d’acord amb la legislació urbanística actualment vigent a Catalunya, com un 
“Pla especial urbanístic de desenvolupament”, regulat en els articles 67 i 69  del Text 
Refós de la Llei d’urbanisme. 
 

Article. 67.  Plans especials urbanístics de desenvolupament 
 

1. En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament 
urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per a 
assolir les finalitats següents: 

a) La protecció del medi rural i del medi natural. 

b) La protecció de béns catalogats. 

c) El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de 
protecció. 

d) El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el 
planejament urbanístic general no ho fa, poden concretar l’ús de l’equipament comunitari 
i la titularitat pública o privada. 

e) El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures públics. 
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f) L’ordenació del subsòl, si no és objecte d’una altra figura de planejament urbanístic 
derivat. 

g) La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions a què fan 
referència els articles 47.3 i 50. 

h) Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 47.4. 

i) 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. 

j) La implantació d’activitats vinculades a l’explotació de recursos naturals. 

k) Qualsevol altra finalitat anàloga. 

2. Els plans especials urbanístics de desenvolupament previstos expressament en el 
planejament territorial o en el planejament urbanístic general han d’ajustar llurs 
determinacions a les del pla que desenvolupen. 
 

 

6. Abast i contingut del document 

D’acord amb l’art. 69 del TRLU les determinacions i la documentació d’aquest pla 
especial s’adequaran a la seva finalitat: 
 

Article 69.  Determinacions i documentació dels plans especials urbanístics 
 

1. Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen el 
planejament territorial o urbanístic corresponent o, a manca d'aquest, les pròpies de llur 
naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els 
plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin. 

2. Els plans especials urbanístics autònoms han de qualificar com a sistema urbanístic, 
general o local, els terrenys vinculats a les infraestructures que ordenen i han d’establir 
les altres determinacions necessàries per a llur funcionament adequat. La documentació 
d’aquests plans ha de contenir l’anàlisi de les diverses alternatives d’emplaçament 
plantejades i la justificació de l’opció escollida i del compliment dels requisits que 
legitimen l’aprovació del pla. 

 
Atès que aquest pla especial no qualifica ni ordena nou sòl, sinó que té com a única 
finalitat establir els paràmetres i la volumetria d’una parcel.la d’equipament públic en una 
parcel.la de sòl urbà consolidat, la seva determinacions s’adequaran a aquest objectiu. El 
pla especial no comportarà per tant, avaluació ni informe ambiental al tractar-se d’un sòl 
urbà consolidat ja qualificat pel PGOU vigent. La documentació tampoc comportarà la 
necessitat d’incloure l’Avaluació econòmica ni l’informe de sostenibilitat econòmica que ja 
son implícits en la inversió prevista pel propi departament de Sanitat.  
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7.- EMMARCAMENT TERRITORIAL: 

Tot i que l’emplaçament de l’ampliació de l’Hospital comarcal de Blanes objecte d’aquest 
pla especial, es troba situat en una parcel.la de sòl urbà consolidat, per la seva situació  
en la base de la muntanya de Santa Bàrbara, al costat de l’àmbit del EIN Pinya de Rosa i 
de sòls protegits pel PDUSC, es considera necessària la seva avaluació en relació a 
aquest marc territorial. 
 
La adequació de l’ordenació d’aquest pla especial, a l’entorn paisatgístic a on està situat, 
es valorarà en funció d’aquest entorn de sòl no urbanitzable a on s’emplaça, al no haver 
referències d’edificacions en l’àmbit urbà més proper. 
Aquest pla especial urbanístic s’adaptarà per tant, pel que respecta a la seva volumetria, 
característiques formals i adequació paisatgística, a aquest entorn regulat pels plans 
sectorials (PEIN Pinya de Rosa i PDUSC) i pel Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines que recull alhora les determinacions del Catàleg de paisatge de les Comarques 
Gironines, i dels quals es relacionen a continuació les principals determinacions que 
poden tenir incidència en la proposta d’ordenació del present pla especial,  
 
 
7.1.- El Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines 

Aprovat definitivament en data 14/09/2010, inclou dins del seu àmbit de planejament les 
comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, la 
Garrotxa i el Ripollès. El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG d’ara 
en endavant) estableix les determinacions relatives a espais oberts, a assentaments i a 
infraestructures per a tot aquest àmbit territorial.  
 
El PTPCG inclou el municipi de Blanes dins de l’àmbit anomenat “Selva Marítima”, 
juntament amb Lloret de Mar i Tossa de Mar. En referència al sistema d’assentaments, 
el PTPCG fixa l’estratègia de desenvolupament qualitatiu i reforçament nodal per al nucli 
de Blanes, atenent al fet que el nucli té un paper primordial en la vertebració urbana de 
l’àmbit global. Es tracta d’una estratègia plantejada a resultes del fet que el municipi està 
arribant a l’exhauriment de la seva capacitat de creixement en extensió, tot i que 
sostenen un important potencial de població i activitat econòmica.  
 
Pel que fa al sistema d’espais oberts, una part important de la superfície municipal 
queda inclosa dins la categoria de sòls de protecció especial. Aquesta categoria comprèn 
els sòls que es consideren els més adequats per integrar una xarxa permanent i contínua 
d’espais, que té per finalitats garantir la biodiversitat i vertebrar el sistema d’espais oberts 
del territori amb els seus diferents caràcters i funcions i sobre els que, per tant, s’aplica 
una regulació més restrictiva. Per a la delimitació d’aquests, el PTPCG té en compte els 
espais d’interès natural amb figures de protecció, entre els quals s’inclou l’espai de Pinya 
Rosa i l’espai del riu i estanys del Tordera. Així mateix, també s’identifiquen sòls inclosos 
en aquesta categoria a raó del seu valor natural, els quals s’ubiquen principalment a la 
llengua nord-oest del terme i a la zona alꞏluvial del sud-est. 
 
D’altra banda, en l’extrem oriental del municipi es localitza una franja important de sòls de 
protecció territorial pel seu valor agrari i/o paisatgístic. Aquesta categoria comprèn aquell 
sòl que el Pla no considera necessari que formi part de la xarxa de sòl de protecció 
especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació 
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restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient 
sòl de protecció preventiva per donar resposta a totes les necessitats de 
desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al llarg 
del seu període de vigència. 
 
Finalment, pel que fa al sistema d’infraestructures de la mobilitat, el PTPCG recull 
diferents propostes de millora de les infraestructures de mobilitat, com el perllongament 
de la C-32 i el seu enllaç amb la nova A-2. Pel que fa al transport colꞏlectiu el pla proposa 
fer arribar el servei de rodalies de Girona, i la proposta a mig termini de la proposta de 
carril bus sobre la GI-682 entre Lloret i Blanes.  
 
En la següent imatge es resumeixen de forma gràfica les determinacions que per a 
l’àmbit de Blanes estableix aquest Pla Territorial.  
 
Figura 1. Principals determinacions del PTPCG per al municipi de Blanes  
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Font: PTPCG 

 
D’altra banda, cal tenir en compte que la Memòria ambiental del PTPCG estableix que els 
instruments de planejament urbanístic inclosos en l’àmbit de desenvolupament d’aquest 
han de tenir en compte en la seva avaluació ambiental, si s’escau, i en qualsevol cas en 
el seu plantejament diversos aspectes. A continuació es llisten els criteris que es 
consideren que poden tenir més incidència d’aplicació en aquest pla especial: 
 
• En els punts que el Pla identifica com crítics per la connectivitat el planejament 

urbanístic hauran d’estudiar amb detall aquesta situació i preveure alternatives o 
mesures preventives, compensatòries o correctores de les noves actuacions per 
tal de millorar la connectivitat de manera específica en aquestes àrees i prestant 
especial atenció a les determinacions que en aquest sentit conté la normativa del 
Pla.  

• Les noves trames urbanes d’extensió o reforma respondran als criteris d’estalvi de 
sòl i de proporcionalitat entre població i llocs de treball localitzats interpretats en el 
conjunt de l’àmbit –municipal o plurimunicipal- objecte de planejament.  

• El disseny de les noves àrees urbanes incorporarà criteris de qualitat paisatgística, 
d’eficiència energètica, d’estalvi d’aigua, de mobilitat sostenible, d’afavoriment de 
la biodiversitat en la vegetació urbana, de prevenció de la contaminació i de gestió 
dels residus. De manera específica, caldrà que les noves actuacions 
urbanístiques en l’àmbit del Pla Territorial apliquin aquelles mesures viables 
tècnicament i econòmica encarades a assolir l’autoabastament energètic dels 
sectors, el tancament del cicle de l’aigua dintre dels sectors, i un canvi modal 
radical del sistema de mobilitat. Concretament, els nous desenvolupaments 
hauran de preveure les mesures necessàries que permetin que el reg de zones 
verdes es dugui a terme mitjançant la recollida de les aigües pluvials, aigües 
grises o drenatges de les infraestructures soterrades.  

• Les noves trames urbanes s’adequaran a les condicions topogràfiques de l’espai 
on s’ubiquin i, sense perjudici de les solucions concretes d’ordenació adequades 
en cada cas, establiran relacions de continuïtat i harmonia formal amb les trames 
existents. Caldrà extremar l’observança d’aquests criteris en aquelles àrees i 
nuclis que per la seva visibilitat són components significatius del paisatge.  

• Els plans o projectes que es desenvolupin en sòl de protecció preventiva i que es 
situïn a menys de 250 metres de distància d’espais naturals protegits o de zones 
humides protegides hauran de justificar que no afecten negativament els valors 
pels quals aquests espais són objecte de protecció i en qualsevol cas hauran de 
preveure mesures específiques per a minimitzar el seu impacte ambiental. El 
planejament urbanístic haurà de regular i delimitar amb major precisió aquestes 
zones tampó i, si s’escau, ampliar-les a sòls urbans o urbanitzables, o sòls de 
protecció territorial.  
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7.2- El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 

Els Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner (PDUSC) són documents tramitats i 
aprovats amb la finalitat de protegir els espais oberts i orientar el desenvolupament dels 
sòls a menys de 500 metres de la costa. En concret pretenen en general, la no 
consolidació amb urbanització o amb edificació, dels espais costaners encara no 
transformats, classificats com sòl no urbanitzable o com sòl urbanitzable no delimitat. 
El primer PDUSC fou aprovat el 25 de maig de 2005 i el segon el 16 de desembre de 
2005. 
 
L’esquema que segueixen aquests plans és el de detallar la regulació que el planejament 
urbanístic general ha de fer del sòl que s’inclou, així com les condicions i limitacions a les 
qual s’han de subjectar el planejament urbanístic derivat i les edificacions.  
 
Aquests Plans estableixen diversos graus o gradients d’afectació (unitats territorials de 
regulació, UTR). Per una banda, dins les categories de sòl no urbanitzable costaner 
(UTR-C) s’estableixen quatre categories: 
• Sòl no urbanitzable costaner subjecte al PEIN (codi CPEIN), abraçant només la 

part emplaçada dins la franja de 500m d’amplada. 
• Sòl no urbanitzable costaner 1 (codi C1), caracteritzat per sòls amb valor de 

connexió entre àmbits de sòl d’especial qualitat. 
• Sòl no urbanitzable costaner 2 (codi C2), sòls que per la seva proximitat a la ribera 

del mar requereixen la protecció dels valors que els caracteritzen.  
• Sòl no urbanitzable costaner 3 (codi C3).  

 
D’altra banda, s’estableix la categoria de sòl costaner especial (UTR-CE), integrat pels 
sòls no urbanitzables i urbanitzables no delimitats sense Programa d’Actuació Urbanística 
o Pla Parcial Urbanístic de delimitació vigent. 
 
Per al municipi de Blanes, el PDUSC delimita els següents espais: 
 

tipus zona codi regulació 

C1 

Treumal – La Vinya blanca  UTR-C095 
Article 14 normes 

urbanístiques del PDUSC. Entorns Pinya de Rosa UTR-C097 

Delta del Tordera UTR-C099 

CE 

Can Ferrer UTR-CE 098
Articles 16 i 18 normes 

urbanístiques del PDUSC. Centre d’Estudis 
UTR-CE 
097b 

 
 
A continuació es sintetitza el contingut de la fitxa corresponent a l’espai “Entorns Pinya de 
Rosa” que es el que limita amb l’àmbit d’aquest pla especial, i del que es reprodueixen els 
suggeriments de caire orientatiu que inclou i que cal tenir en compte a l’hora de regular i 
gestionar aquest àmbit: 
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ENTORNS PINYA DE ROSA 

Es recomana preservar l’àmbit de possibles aprofitaments urbanístics per raó de tractar-se 
d’un àmbit que pot complir amb la funció d’assegurar la preservació i la continuïtat d’espais d’alt 
valor natural i paisatgístic. 

Mesures a tenir en compte: 

Reforçar la continuïtat ecològica i paisatgística amb Pinya de Rosa i proposar la 
preservació de l’espai de la Costa d’en Gallina. 

Permetre tan sols els usos respectuosos amb el medi i les intervencions que vagin 
encaminades a la restauració dels sistemes naturals.  

Control de l’explotació forestal. 

Preservació d’incendis forestals. 

Rehabilitar i ordenar els camins i accessos, de manera que mantinguin el seu caràcter 
rural, causin el menor impacte possible i ressaltin els valors paisatgístics de la 
zona. 

Aplicar criteris d’integració en el medi a les construccions i instalꞏlacions existents. 

Integració de les urbanitzacions que delimiten l’àmbit, mitjançant usos adequats i el 
tractament de les seves vores. 

 

 
 

 Figura 2. Delimitació d'Unitats Territorials de Regulació del PDUSC 
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7.3  Pla d’Espais d’Interès Natural, Paratge Natural d’Interès Nacional i Xarxa 
Natura 2000 

El Pla d’espais d’interès natural (PEIN), és un instrument de planificació territorial que, 
per una banda, estableix una xarxa d’espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i 
suficientment representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels 
sistemes naturals del nostre país i, d’altra banda, delimita i estableix les mesures 
necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais naturals. Va ser aprovat pel Decret 
328/1992 de 14 de desembre 
El PEIN estableix en la seva normativa el règim urbanístic que serà d’aplicació amb 
caràcter general en els espais delimitats. D’aquesta manera, es determina que dintre els 
espais PEIN regeix necessàriament el règim urbanístic de sòl no urbanitzable d’acord 
amb el que disposa la legislació urbanística vigent a Catalunya. 
 
Dins del terme municipal de Blanes l’únic espai PEIN que es localitza és l’espai de Pinya 
Rosa, que ocupa territoris tant de Blanes (70,21 ha) i Lloret de Mar (13,86 ha), com part 
de superfície marina (14,80 ha). 
 

Figura 3. PNIN i PEIN Pinya Rosa 

 

Font: LaVola a partir de les bases cartogràfiques del DTES  
 
 
En relació amb el paratge de Pinya Rosa, cal tenir en compte que part de la seva 
superfície també té catalogació d’espai natural de protecció especial (ENPE), un tipus 
d’espais naturals protegits designats específicament pel seu interès científic, ecològic, 
cultural, educatiu, paisatgístic i recreatiu. Aquesta figura confereix un grau de protecció 
superior que la resta dels espais naturals protegits i compta amb una regulació jurídica 
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pròpia i una gestió individualitzada i especialment acurada. La norma que els designa i 
n'estableix les categories és la Llei 12/1985, d'espais naturals, que estableix 4 categories 
d’ENPE: parcs nacionals, parcs naturals, paratges naturals d'interès nacional i reserves 
naturals. En concret, Pinya Rosa té consideració de Paratge Natural d’Interès Nacional – 
PNIN - (amb regulació específica a l’article 23 de la Llei 12/1985). 
D’altra banda, cal fer una especial referència a la relació que hi ha entre el PEIN i la 
Xarxa Natura 2000, ja que d’acord amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi 
ambient, la declaració d’una zona d’especial conservació (ZEC) o d’una zona d’especial 
conservació per a les aus (ZEPA) implica la seva inclusió automàtica en el PEIN. 
L’aprovació de la proposta catalana de Natura 2000 per part del Govern de Catalunya 
(Acord de 5 de setembre de 2006) ha comportat una ampliació substancial del PEIN. 
 
 
7.4  El Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines 

El Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, elaborat per l'Observatori del 
Paisatge, va ser aprovat definitivament el 23 de novembre de 2010. Es tracta d’un 
instrument per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a 
Catalunya, així com en les polítiques sectorials, adoptant-se els principis i les estratègies 
d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa. 
L’abast territorial d’aquest Catàleg es correspon amb el de les set comarques següents: 
Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Ripollès, Pla de l’Estany, Gironès i la Selva. 
 
D’entre les unitats de paisatge que identifica el Catàleg, el municipi de Blanes queda 
localitzat a cavall de dues unitats: “Baixa Tordera” i “Ardenya-Cadiretes”. Dins aquesta 
última estaria emplaçat l’àmbit de l’Hospital comarcal de Blanes. 
 
Els objectius de qualitat paisatgística que es defineixen per aquesta unitat de paisatge, es 
reprodueixen a continuació: 
 

ARDENYA - CADIRETES 

OQP 2.1. Uns assentaments de Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols 
ordenats i que no comprometin els valors del paisatge que alberga, ni els valors dels espais 
circumdants, i amb unes entrades als nuclis de qualitat.  

OQP 2.2. Unes urbanitzacions de Maçanet de la Selva, Tossa de Mar, Vidreres i Lloret de Mar 
ordenades i integrades en el paisatge, de manera que es minimitzi el seu impacte visual.  

OQP 2.3. Una façana marítima de Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret i Blanes, amb 
penya-segats, cales i dunes ben preservats i gestionats, que mantingui el seu valor escènic, 
històric i la identitat paisatgística de cada lloc i els valors i elements propis de caràcter natural, 
històric, cultural i etnològic.  

OQP 2.4. Unes formacions granítiques del massís de l’Ardenya-Cadiretes preservades com a 
elements configuradors del paisatge, que actuïn com a fites en el paisatge, revaloritzant el seu 
caràcter.  

OQP 2.5. Un paisatge de muntanya litoral amb extensos boscos de suros, alzines i pins 
productius i ben gestionats, lliure de transformacions i processos d’artificialització, que 
mantingui l’escenari de gran valor escènic que conforma.  

OQP 2.6. Un sistema de restes arqueològiques i històriques ben preservats i gestionats dintre 
d’un context forestal, urbà o rural que permeti la seva accessibilitat, descobriment i gaudi per 
part dels seus usuaris.  

OQP 2.7. Un paisatge d’hortes periurbanes a l’entorn del massís de l’Ardenya-Cadiretes 
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preservat i ben gestionat, que mantingui la diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten 
d’identitat pròpia.  

OQP 2.8. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzi les panoràmiques més rellevants i 
permeti descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de l’Ardenya-
Cadiretes. 

 
Un cop establerts els objectius de qualitat paisatgística, s’han concretat per a cada 
objectiu tots aquells criteris i aquelles accions específiques que haurien d’emprendre les 
administracions competents per tal d’assolir-los. 
 
 
7.5  Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya  

El Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT d’ara en 
endavant) va ser aprovat l’any 1994 i revisat periòdicament. El seu objectiu és establir el 
marc jurídico-funcional per a fer front a les emergències per incendis forestals, dins de 
l’àmbit català, establint els avisos, la organització i els procediments d’actuació dels 
serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i de les 
entitats privades. Aquest pla situa i descriu els sectors amb més risc d’incendi forestal i 
punts importants de risc en zona forestal, o a l’entorn que puguin participar en l’efecte 
dòmino (instalꞏlacions industrials, magatzems, etc.). Fa referència també a la situació i 
característiques sectors de massa forestal, els camins i pistes forestals i els punts 
d’aigua, així com també dels hidrants, tallafocs i punts de vigilància. 
 
En referència a Blanes, el municipi presenta una vulnerabilitat i un risc alt d’incendi 
forestal. Derivat d’això, segons consulta a la Direcció General de Protecció Civil, Blanes 
forma part dels municipis obligats a redactar un Pla d’Actuació Municipal específic per a 
aquest risc. 
 
 
 
8.- EL PLANEJAMENT MUNICIPAL 

8.1  El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU 87) vigent al municipi. 

Els objectius que es plantejava el PGOU 87 era “d’ordenar els buits urbans, completant la 
trama viària i executant les obres d’infraestructura necessàries, per recuperar a la vegada 
amplis espais per usos i gaudi de la població. 
Mantenir els hàbitats tradicionals, recuperant-los en les seves característiques 
constructives, crear i potenciar uns eixos de circulació rodada que permeti alliberar el 
nucli antic per a una circulació peatonal. 
Crear sòl apte per la implantació de usos industrials compatibles amb el turisme. 
Fixar les bases d’un creixement turístic no tan en quant al volum del mateix sinó més 
aviat en la qualitat i prolongació de les estàncies i temporada. 
Protegir els espais naturals d’interès paisatgístic (i turístic ) i agrícola. 
Assentar el creixement urbà el els llocs més aptes o en aquells on és necessari per a 
consolidar nuclis ja existents”.  
 
Les previsions del PGOU van ser en la seva major part complertes, en especial pel que 
respecta a les previsions de creixement, tant dels sectors residencials, com industrials o 
serveis. 
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Pel que fa a les previsions del PGOU, que no es van desenvolupar, els sectors Pinya de 
Rosa, i Mas Borinot, coincideixen en gran manera amb les previsions que conté aquest 
Pla General, que menys s’adeqüen a les perspectives i criteris urbanístics actuals, pel 
seu impacte paisatgístic i mediambiental, en el primer cas, i per la seva desconnexió 
urbana en el segon. 
 
Com ja s’ha dit abans, el sector de Pinya de Rosa, ha estat inclòs com a zona protegida, 
dins la xarxa d’espais d’interès natural, i en part com a paratge natural d’interès nacional, 
PNIN per llei del Parlament de Catalunya. 
 
 
8.2  La regulació dels equipaments en el PGOU 87 

El Pla General d’Ordenació Urbana actualment vigent regula els equipaments en el 
Capítol cinquè. “SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS i DOTAClONES  COMUNITARIAS.(Clave D)” 
 de les seves Normes Urbanístiques, i que desenvolupa en els articles 107 a 113.  
 
Les condicions d’edificació s’estableixen en l’art. 113 de les seves Normes Urbanístiques, 
i que en la part que afecta a aquest equipament hospitalari, respon al següent redactat: 
  

“Articulo 113. Condiciones de edificación”:  
1- La edificación en las àrees de equipamientos se ajustarà a las necesidades 
funcionales de los diferentes equipamientos, al paisaje y a las condiciones 
ambientales que deberà respetar, y a la integración en el sector en que se 
ubiquen. 
2- A tal fin se determinaran la distintes condiciones urbanísticas en el P.E. 
(Plan Especial) 
 

 
 
9.  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 moment 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 instalꞏlacions. 
 
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, 
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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. 
 
 
10. Proposta d’ordenació de l’equipament. 

Les determinacions del pla especial urbanístic per a l’ordenació d’aquest equipament 
públic, parteixen d’aquestes necessitats funcionals i de l’estudi efectuat en l’avantprojecte 
arquitectònic que s’explica a continuació, i que es valora a partir de la seva adequació i 
integració paisatgística en el seu entorn.  
 
PROPOSTA ARQUITECTÒNICA de l’Avantprojecte. 
Composició volumètrica 
L’edifici actual està composat per dos volums generals en creu vestits de dos materials 
diferents. Mentre el volum de l’eix longitudinal des de l’accés principal de l’Hospital fins al 
fons de la muntanya a on és disposen els quiròfans en planta segona està folrat en pedra 
calcària, el transversal és de textura de fàbrica de totxo blanc, incloent el nucli de 
comunicacions verticals i el desenvolupament de les unitats d’hospitalització. 
Les fusteries de les façanes son en ambdós cassos d’alumini color negre. 
 

La voluntat compositiva de la intervenció proposa una ampliació que no modifica ni 
contrasta amb l’actual situació. El nou volum respecta la composició general de l’edifici, 
ampliant en vertical la zona més a sud de l’eix longitudinal de “pedra”. 
 

A fi de no augmentar visualment en excés el volum dels quiròfans actuals, és proposa 
peraltar la façana est actual mitjançant un tancament acabat amb la mateixa pedra una 
alçada de 1.35m que solapa l’espai de diferència de nivell de l’actual coberta i el nivell del 
paviment del nou Bloc quirúrgic. 
 

 
 
El nou volum del bloc quirúrgic és proposa de material lleuger d’alumini lacat negre 
endarrerit en tot el perímetre del volum deixant lliure un passadís per el manteniment de 
la nova façana. 
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A la façana oest, la galeria volada de circulació brut és planteja per millorar l’amplada de 
la planta i amb el mateix tractament que la galeria, també volada, de la circulació de 
públic de la morgue que te el volum transversal de fàbrica de totxo blanc a la darrera 
planta i perpendicular a la de quiròfans. 
Un badalot de instalꞏlacions longitudinal en tota la llargada a sobre de l’ampliació i reculat 
de la façana al pati completa la volumetria proposada. 
 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA. AMPLIACIÓ 
-Planta Nou BQ: 1.277,43 m2 
-Planta Badalot: 612,56 m2 
-Nova escala d’emergència P1: 42,18 m2 (pati inclòs) 
-Nova escala d’emergència P0: 42,18 m2 (pati inclòs) 
 

VOLUM CONSTRUÏT. AMPLIACIÓ: 
-Nou BQ: 6028,02 m3 
-Badalot: 1897,82 m3 
-Nova escala d’emergència: 712,67 m3 

 
En base al plantejament funcional i formal d’aquest avantprojecte, el present pla especial 
determina com a proposta d’ordenació per a l’ampliació del centre hospitalari ja existent, 
limitar l’ocupació de la nova edificació a la part de la parcel.la ja ocupada per l’edificació 
hospitalària actual, evitant l’ocupació de la part lliure de la parcel.la ocupada per la pineda 
original existent. 
L’edificabilitat, alçada i el gàlib màxim de l’edificació resultant, vindrà també referida a 
l’edificació ja existent, i limitada per no sobrepassar l’alçada màxima de l’edifici actual, 
que tindrà la consideració d’alçada reguladora màxima. 
 
 
11. Justificació de l’adequació d’aquesta proposta d’ordenació al paisatge i 
a las condiciones ambientals del seu entorn. 

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. 
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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.  
 
 
12. Condiciones urbanístiques que es determinen en aquest Pla Especial per 
al desenvolupament del projecte de l’equipament. 

Les determinacions i paràmetres normatius al que s’haurà d’adequar el projecte definitiu 
d’aquest equipament, es fixen en el darrer apartat d’aquesta document en que es 
resumeix la normativa i els paràmetres urbanístics que s’estableixen en aquest pla 
especial. 
Les determinacions i paràmetres normatius estableixen el sostre, l’ocupació i la 
volumetria màxima a que s’haurà d’adequar el projecte d’aquest equipament, per tal 
d’adaptar-se a les condicions ambientals i paisatgístiques del seu entorn.  
 
La normativa i paràmetres urbanístics, recullen la proposta d’ordenació que estableix 
aquest pla especial, limitant l’ocupació, l’edificabilitat i el gàlib màxim de l’equipament, a la 
part ja ocupada per l’edificació hospitalària actual, que es considera la més adequada als 
criteris i valoracions explicades en aquesta memòria.  
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13. Observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible, i 
adequació a les directrius de planejament d’acord amb l’article 9 del DL 
1/2010. 

El present pla especial urbanístic s’ha redactat segons l’establert en l’article 3, 
desenvolupament urbanístic sostenible, i l’article 9, directrius pel planejament urbanístic, 
de la Llei d’urbanisme (TRLU), i amb concordança amb les consideracions ambientals 
d’aquest PEU.  
 
 
14.  Consideracions ambientals  

L’ordenació que es proposa per a definir la volumetria per a l’ampliació de l’equipament 
hospitalari complimenta les determinacions fixades en les Normes urbanístiques del 
PGOU 87 vigent al municipi, i no suposa ni introdueix noves determinacions que puguin 
tenir implicacions de caràcter ambiental.  
 
Ateses les característiques d’aquest document, que únicament defineix la volumetria de 
l’edificació en una parcel.la de sòl urbà, sense modificar els usos ni els paràmetres fixats 
en el planejament vigent, es considera que no s’alteren les condicions ambientals del 
planejament vigent d’aquest àmbit de sòl urbà consolidat. 
 
L’ampliació de l’equipament no incideix ni altera per altra part, les condicions de la part de 
la parcel.la no ocupada per l’edificació actual i que al igual que l’entorn, està ocupada per 
la pineda del turó de Santa Bàrbara, que aquest pla especial preserva en la seva 
integritat. 
 

 
15. Avaluació de la mobilitat generada 

Ateses les característiques d’aquest document, que únicament defineix la volumetria de 
l’edificació, sense modificar els usos ni les previsions del PGOU 87 per aquesta parcel.la,  
es considera que no s’alteren les condicions de mobilitat d’aquesta àrea urbana, ja 
prevista en el PGOU vigent. 
Aquest pla especial no comporta tampoc una nova classificació de sòl urbà o 
urbanitzable, i per tant, i d’acord amb l’establert a l’art. 3.1b del D 344/2006, no ha 
d’incorporar l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, i per les seves escasses 
dimensions no es troba tampoc dins els supòsits regulats en els apartats 3.2 i 3.3 de 
l’esmentat Decret 344/2006, d’avaluació de la mobilitat generada. 
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16.  NORMATIVA i PARÀMETRES URBANÍSTICS D’APLICACIÓ. 

Art. 1.- Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa del present “Pla especial urbanístic de 
desenvolupament per a l’ampliació de l’Hospital comarcal de Blanes” es el de la parcel.la 
que ocupa actualment l’Hospital comarcal, en front a la carretera d’accés a la Cala Sant 
Francesc, en l’indret del turó de Santa Bàrbara dins el terme municipal de Blanes. 
La superfície de la parcel.la que abasta aquest pla especial urbanístic és de 29.702 m2. 
 
Art. 2.- Vigència i aplicació d’aquest Pla especial urbanístic.  

El pla especial urbanístic serà de vigència immediata després de la seva aprovació 
definitiva i la posterior publicació.  
 
Art. 3.- Qualificació del sòl  

La qualificació del sòl a l’àmbit objecte del present pla especial urbanístic de 
desenvolupament queda determinat pel PGOU 87 actualment vigent, que qualifica aquest 
àmbit dins el Sistema d’equipaments públics en el sòl urbà.  
 
Art. 4.- Paràmetres i ordenació volumètrica de l’equipament 

D’acord amb el que estableix l’article 113. “Condiciones de edificación” del PGOU 87, els 
paràmetres i condicions d’edificació per aquest equipament es determinaran mitjançant 
un pla especial.  
El present pla especial urbanístic de desenvolupament, executa les previsions anteriors, i 
determina els paràmetres bàsics i l’ordenació volumètrica a la que s’ha d’ajustar aquest 
equipament públic. 
Són paràmetres bàsics de l’ordenació d’aquest equipament l’edificabilitat, l’ocupació, i 
l’alçada reguladora màxima, que conformen el gàlib al que s’ha d’ajustar l’edificació. 
 

Edificabilitat màxima: 
El coeficient d’edificabilitat màxima és de 0,65 m2sostre/m2parcel.la 

Ocupació màxima: 
L’ocupació màxima de la parcel.la per l’edificació serà del 20% de la seva 
superfície, i se situarà dins el gàlib màxim d’edificació grafiat en planta en els 
plànols nº 6.1 i 6.2 d’aquest pla especial urbanístic. 
Es podrà ocupar addicionalment per accessos, rampes, edificació auxiliar per a 
serveis i control d’entrada, un 5% més de la parcel.la.   
L’espai lliure de parcel.la no ocupat per l’edificació ni per accessos o instalꞏlacions 
complementaries a aquesta, serà com a mínim del 75%. En aquest espai lliure de 
parcel.la es preservarà la pineda i l’arbrat existent. 

Alçada màxima de l’edificació:  
L’edificació se situarà dins el gàlib màxim d’edificació grafiat en alçada en els 
plànols 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 d’aquest pla especial urbanístic. 
L’alçada total màxima correspon a la de l’edificació actualment existent, i es fixa 
en un màxim de 7 plantes, que corresponen a una alçada total de 27 m.  
S’inclou també dins el gàlib màxim admès, el nucli d’accessos, escales i 
ascensors, que sobresurt una alçada de 6 metres per damunt l’alçada de la resta 
del gàlib de l’edifici.   
Per damunt del gàlib màxim, únicament es permetrà la coberta, i els elements 
tècnics de les instalꞏlacions. 
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Art. 5.- Condicions estètiques i materials  

La composició i volumetria de l’edifici s’adequarà a les seves necessitats funcionals, i 
s’adaptarà en el seu contorn exterior a les característiques de l’edificació existent, per tal 
d’integrar-se en el paisatge circumdant.  
Per aquesta finalitat es respectarà l’arbrat existent, havent-se de substituir i replantar 
l’arbrat que quedi afectat per l’edificació, amb exemplars de característiques similars. 
La composició de la façana i materials d’acabat s’adequaran a les necessitats del 
programa funcional, i preferentment amb materials de característiques similars a 
l’edificació existent, amb acabats de materials i colors clars, per tal de minorar l’impacte 
visual de la seva volumetria i facilitar una correcte integració en el paisatge del seu 
entorn.  
 
Art. 6.- Mesurament d’alçada i demés condicions d’aplicació dels paràmetres urbanístics. 

L’alçada de l’edificació es mesurarà en cada punt verticalment des de la cota del terreny 
de la parcelꞏla actual, que es considera que ja està adaptada a les necessitats funcionals  
i d’integració paisatgística d’aquest l’equipament. 
Les condicions d’aplicació dels demés paràmetres urbanístics seran les establertes en el 
planejament general per la tipologia d’edificació aïllada. 
 
 
 
 
 
 
CDB Arquitectura 
Blanes, març 2019  
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         PLÀNOLS  
 

01.    SITUACIÓ    
 02.    TOPOGRÀFIC i EDIFICACIÓ ACTUAL  
 03.1  PEIN Pinya de Rosa  
 03.2  PDUSC 
 03.3  Pla Territorial Parcial Comarques Gironines 

04.    PLANEJAMENT MUNICIPAL  
 05.    CADASTRE 
 06.1  GÀLIB MÀXIM DE L’EDIFICACIÓ i PROPOSTA d’AMPLIACIÓ 

 Planta - E:1/1000 
06.2  GÀLIB MÀXIM DE L’EDIFICACIÓ i PROPOSTA d’AMPLIACIÓ 

 Planta – E: 1/500 
  07.1  GÀLIB MÀXIM DE L’EDIFICACIÓ i PROPOSTA d’AMPLIACIÓ 

Alçats est  
07.2  GÀLIB MÀXIM DE L’EDIFICACIÓ i PROPOSTA d’AMPLIACIÓ 

Alçat sud 
 07.3  GÀLIB MÀXIM DE L’EDIFICACIÓ i PROPOSTA d’AMPLIACIÓ 

Alçat oest  
07.4  GÀLIB MÀXIM DE L’EDIFICACIÓ i PROPOSTA d’AMPLIACIÓ 

Secció 
 08      PROPOSTA AMPLIACIÓ - VOLUMETRIA RESULTANT 
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