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PROPOSTA DE SUSPENSIÓ PUNTUAL DE LLICÈNCIES I DE  
TRAMITACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANISTIC DERIVAT 
 
L’Avantprojecte de Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, historicoartístic planteja la 
protecció de: 

- Àrees de patrimoni natural, estructura ambiental i paisatgística i  lleres públiques1. 
- Àmbits paisatgístics singulars, verd privat protegit, àrees de protecció paisatgística i paratges. 
- Conjunts urbans de valor historicoartístic: elements i conjunts de patrimoni arquitectònic i urbanístic. 

Per poder desenvolupar amb garanties la protecció en el Pla especial, proposem: 
- L’aplicació dels nivells de protecció proposats en l’Avantprojecte sobre la totalitat del territori municipal, 
representat en quatre categories: 1. l’estructura ambiental i paisatgística; 2. Els “cauces” públics; 3. els àmbits 
paisatgístics singulars, i 4. els elements i conjunts de patrimoni arquitectònic i urbanístic. 
- La continuïtat de les gestions en curs davant de les autoritats competents Diputació de Girona i Generalitat 
de Catalunya vinculades a la protecció del sistema del riu Tordera i al sector de Pinya de Rosa. 
 
D’acord amb l’article 70 de la Llei 2/ 2002 d’Urbanisme de Catalunya, l’Ajuntament pot acordar com a actes 
preparatoris per a la formulació i tramitació del Pla Especial i Catàleg la suspensió potestativa de la tramitació de 
plans urbanístics derivats concrets, així com també pot suspendre l’atorgament de llicències de parcel.lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
- Es per aixó que proposem dues actuacions concretes: 
1. La suspensió puntual de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament 

d’edificacions, parcel·lació i  urbanització per la redacció del  Pla especial de protecció del patrimoni 
ambiental, paisatgístic, historicoartístic i el seu Catàleg. 

 
2.  La suspensió de la tramitació del planejament derivat en sectors de sòl urbà afectacts per previsions 
      que poden posar en perill la protecció dels valors ambientals, paisatgístics i culturals de l’àmbit  
      concret que determini el Pla Especial.   
      
 
1. SUSPENSIÓ PUNTUAL DE LLICENCIES  
La suspensió de llicències s’aplicarà sobre: 
- Àmbits paisatgístics singulars 

a. El salt topogràfic de la rambla de Catalunya 
b. L´àmbit paisatgístic de la cala de la Punta de Santa Anna i la Punta de Santa Anna 

- Finques urbanes individualitzades 
c. Algunes finques del centre històric 
d. Algunes finques del barri dels Pescadors 
e. El conjunt edificat de la finca Perpinyà i entorns 
f. La Llotja Vella del Port 
 

En els dos casos definim per mitjà de criteris específics en quines situacions es considera la suspensió de 
llicències, i proposem un llistat d’àmbits o edificis per aplicar-hi la suspensió. 
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SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES D’EDIFICACIÓ, REFORMA, PARCEL·LACIÓ I URBANITZACIÓ SOBRE ÀMBITS 
PAISATGÍSTICS SINGULARS 
 
Criteris específics:     
• Suspendre llicències de nova edificació, parcel·lació i urbanització sobre els àmbits paisatgístics singulars o 

de patrimoni natural que: 
- Estan protegits parcialment pel PGO, però que requereixen el desenvolupament o la revisió del nivell de 
protecció.; 
- No estan protegits pel PGO, però que haurien de tenir un cert nivell de protecció, pel seus valors 
ambientals, paisatgístics o historicoartístics. 

 
LLISTAT D’ÀMBITS PAISATGÍSTICS SINGULARS 
- 1. Primera terrassa del salt topogràfic de la rambla de Catalunya (vegeu fitxa de suspensió de llicències nº 1) 
 Delimitada pels carrers:  del Priorat; Folguera; San Bonosi; de la Font de la Calç i S´Auguer. 
-      2.  L´àmbit paisatgístic de la cala de la Punta de Santa Anna (vegeu fitxa de suspensió de llicències nº 2) 
 Delimitat pels carrers de Carles Faust i Sant Francesc, i la zona de protecció marítim-terrestre.  
- 2a.  L´àmbit paisatgístic de la Punta de Santa Anna (vegeu fitxa de suspensió de llicències nº 2) 
 

 
SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES D’EDIFICACIÓ  I REFORMA SOBRE FINQUES URBANES 
INDIVIDUALITZADES 
 
Criteris específics: 

• Suspendre llicències en els edificis de valor historicoartístic que seran inclosos dintre del Catàleg del Pla 
especial de protecció del patrimoni, quan: 
- Estiguin parcialment protegits pel PGO. 
- No estiguin protegits pel PGO. En aquest cas es presenten dues situacions: 

a. El Pla estableix un aprofitament urbanístic que no permet l’alteració volumètrica de l’edifici. 
b. El Pla estableix un aprofitament urbanístic que incrementa l’edificabilitat existent i, per tant, permet 

l’alteració volumètrica. 
• Suspendre llicències en els edificis que estan previstos per la nova ordenança d’alçades reguladores –

segons proposta del Avantprojecte del Pla Especial de Protecció-. Aquest cas es resol amb una suspensió 
total. 

• Suspendre llicències de parcel.lació en alguns conjunts edificats del Barri dels Pescadors amb la finalitat de 
preservar la tipologia de l´edificació fixant criteris específics d´ordenació que respectin el “teixit” parcelari 
(Art. 128; PGO de Blanes)  

 
LLISTAT DE FINQUES URBANES 
Fitxa nº 1.a  Entorn del salt topogràfic de la rambla de Catalunya: 
- Masia antiga; conjunt edificat al c. Sant Pere Màrtir i entorns - cantonada c. de la Molina  
Fitxa nº 3. Barri dels Pescadors* 
- Restaurant S’Auguer, c. S’Auguer, n. 20 
- Plaça de Catalunya, n. 14 
- Cinc finques amb jardins cap al passeig de la Marina: 

- C. Méndez Núñez, n. 39-41-43-45-47 
- Passeig de la Marina, n. 39-41-43-45-47 

- Conjunt edificat limitat a c. Méndez Núñez, trav. St. Pere Pescador, c. St. Pere Pescador, trav. Méndez 
Núñez: 
- C. Pere Pescador, n. 17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 

                                                      
* Annex I; Títol Nove.  Normes especials de protecció dels bens culturals i naturals; PGO de Blanes. 
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- C. Méndez Núñez, n. 28-30-32-34-36-38-40-42-44-46 
- C. S’Auguer, n. 14-36-54-58 
- Plaça de Catalunya, n. 20 
- C. Sant Andreu de la Palomera, n. 10-15 
- C. Méndez Núñez, n. 13-25-27 
Zona A: no es concediràn llicències d´obra de reparcel.lació. 

- Conjunt edificat davant de la Palomera: 
  Passeig de la Marina, n. 1-3-5-7-9 
  C. Sant Andreu de la Palomera, n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

- Conjunt edificat davant de la plaça de Catalunya: 
  P. de Catalunya, n. 13-14-15-16-17-18-19-20 
Fitxa nº 4. C. Ample – Passeig de Dintre - plaça d’Espanya: 
- C. Dr. Xavier Brunet, n. 2-4-13-15 
- Passeig de Dintre, n. 2*-5-8*-10*-Font de la Mina Cristal.lina*-18*-25-26*-29* (Ajuntament)  
- C. Ample, n. 7*-10*-11*-13-15; Pòrtic Carrer Gibert*; Font Gòtica* 
 
Fitxa nº 5. Passeig de Roig i Jalpí - carrer de l’Esperança: 
- Passeig de Roig i Jalpí, n. 3*-11-24 
- Carrer de l’Esperança, n. 1-3-5-6-7-8-9-14-16-18-21-23-25-36-38-40-48*-51-53-55 
 
Fitxa nº 6. C. Nou - plaça de la Verge Maria - plaça de l’Església: 
-      C. Raval, n. 11-17 
-      C. Nou, n. 8-12*-24 
- C. Raval, 72-74-76-78-80-84-86 
- Plaça de la Verge Maria, n. 2-4; Porta de la Muralla* 
- C. Jaume Ferrer nº 2* 
- Esglèsia de Santa Maria*-conjunt edificat del antic Palau dels Cabrera 
 
Plànol de Suspensió de Llicències i de Tramitació del Planejament Derivat  
- Llotja Vella del Port 
- Escola de la Salut; i Ermita de la Salut* 
- Capella i hospital de Sant Jaume i entorns 
- Ermites:  de l´Antiga*; de Sant Joan* (i Torre*); de Sant Francesc*; de l´Esperança*; del Vilar* 
- Jardí Botànic Mar i Murtra*  Valla, templete i edificació entrada 
 
 
 
2. SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DEL PLANEJAMENT DERIVAT  
PLANS ESPECIALS EN SÒL URBÀ 
-Pla Especial de la finca Perpinyà 
-Pla Especial de la Punta de Santa Anna* 
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