
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 21 de febrer de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent
al municipi de Blanes.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 22 de novembre de 2016, va adoptar, entre
altres, l'acord, la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

 

Exp.: 2016 / 059256 / G

Modificació del Pla especial del sistema general portuari, al terme municipal de Blanes

 

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb les consideracions efectuades, aquesta Comissió
acorda:

-1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla especial del sistema general portuari del municipi de
Blanes, promogut per Ports de la Generalitat i tramès per l'Ajuntament, amb el benentès que caldrà tenir en
compte les recomanacions de l'informe de Medi Natural de 18 de febrer de 2016, i les consideracions
exposades en l'informe de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar de 31 d'agost de 2016.

-2 Comunicar-ho a l'Ajuntament i a Ports de la Generalitat.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, o publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què
s'entengui rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona,
situat a la seu de l'edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h,
de dilluns a divendres feiners.

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/59256/G&set-locale=ca
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Girona, 21 de febrer de 2017

 

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Modificació del Pla especial del sistema general portuari de Blanes

 

(Vegeu la imatge al final del document)
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació del Pla especial del sistema general 
portuari, al terme municipal de Blanes 
 
CAPÍTOL PRIMER DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA, ÀMBIT I VIGÈNCIA 
 
Article 1 Àmbit del Pla 
L’àmbit on es desenvolupa el Pla especial és el Sistema general portuari del 
municipi de Blanes, definit com l’espai comprès dins del nou límit de la Zona de 
servei del Port que es grafia en el plànol número 4. 
 
Article 2 Vigència del Pla 
La vigència del Pla especial és indefinida a partir de l’aprovació definitiva, 
sense perjudici de la seva revisió als 10 anys d’aquell acte. No obstant això, 
motivaran a la revisió anticipada del Pla les següents circumstàncies: 
1. Qualsevol alteració que incideixi substancialment en el contingut del Pla 
especial, de conformitat amb l’article 93 de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d'urbanisme. 
2. Quan el Pla resulti afectat per les determinacions establertes en un pla 
director territorial de coordinació, el termini per a promoure la revisió serà d’un 
any des de l’entrada en vigor d’aquest últim. 
3. Majors exigències d’infraestructures, derivades de la pròpia activitat del port, 
fonamentalment del moviment marítim. 
4. En els altres supòsits, l’alteració de les determinacions del Pla especial es 
considerarà com a una modificació d’aquest i, per tant, només podrà modificar-
se el Pla, quan la variació d’alguna de les determinacions no alteri la 
coherència entre les previsions i ordenacions, de manera que sigui necessària 
una revisió global. 
 
OBLIGATORIETAT 
 
Article 3 Obligatorietat del Pla 
Els particulars, igual que les diferents administracions, quedaran obligats al 
compliment de les disposicions contingudes en aquest Pla especial i, en 
especial, en aquestes normes, de manera que qualsevol actuació o intervenció 
urbanística en l’àmbit territorial del Pla, de caràcter provisional o definitiu, ja 
sigui d’iniciativa privada o pública, s’haurà d’ajustar a aquestes. 
 
Article 4 Abast normatiu del Pla 
L’abast normatiu del Pla derivarà del contingut dels documents següents: 
- Memòria 
- Normes urbanístiques 
- Plànols d’ordenació. 
 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
 
Article 5 Desenvolupament del Pla 
El desenvolupament del Pla correspondrà a Ports de la Generalitat. 
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CONCESSIONS I AUTORITZACIONS 
 
Article 6 Concessions i autoritzacions 
La Generalitat de Catalunya, en ús de les seves atribucions, podrà atorgar 
concessions i autoritzacions per a l’ús de determinades superfícies dins de la 
Zona de servei del port. Aquestes concessions i autoritzacions estaran 
subjectes, igualment, a les disposicions d’aquest Pla, a més de la subjecció a 
les lleis i reglament de ports i altres normatives específiques que siguin 
d’aplicació. 
 
CAPÍTOL SEGON TIPUS DE SÒL 
 
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Article 7 Destinació del sòl 
El Pla especial defineix el Sistema general portuari que queda comprès dins del 
nou límit de la Zona de servei del port. Tot el sòl inclòs en el seu àmbit territorial 
forma part de la Zona de servei del port. 
 
Article 8 Titularitat del sòl 
El sòl de la Zona de servei del port és un bé de domini públic i la titularitat 
correspon a la Generalitat de Catalunya que l’exerceix mitjançant Ports de la 
Generalitat. 
 
SECTORS I SISTEMES 
 
Article 9 Regulació del sòl 
La Zona de servei del port ordenat per aquest Pla especial es regula en sectors 
d’usos portuaris, sectors d’usos complementaris i Sistema viari. 
 
Article 10 Sectors i sistemes 
A efectes d’ordenar les diferents activitats del port, es divideix la Zona de servei 
del port en sectors continus sotmesos a un règim uniforme condicionat per l’ús 
característic en cadascú d’ells. Així mateix, a efectes de determinar l’estructura 
del general de la Zona de servei del port, aquest Pla especial determina el sòl 
per a sistema viari. 
Els sectors i sistemes inclouen tota la superfície de terra de la Zona de servei 
del port, llevat de les esculleres i tota la superfície d’aigües interiors. Les aigües 
exteriors ubicades dins de la Zona de servei del port queden excloses dels 
sectors. El límit entre les aigües exteriors i les aigües interiors del port 
consisteix en una línia imaginària que uneix els extrems del nou dic de recer i 
de l’ampliació del contradic i es grafia en el plànol número 4. 
El Pla especial contempla els sectors següents: 
- Sectors d’usos portuaris: 
Sector 1: pesquer 
Sector 2: comercial 
Sector 3: recreatiu 
Sector 4: serveis portuaris 
Sector 5: navegació 
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- Sectors d’usos complementaris 
Sector 6: equipaments i espais públics 
 
Article 11 Límits 
Els límits dels sectors i del sistema viari són els definits en el plànol número 5 i 
tenen la superfície següent segons les previsions del Pla especial: 
1) Sectors d’usos portuaris 
Sector 1: pesquer: 44.565 m2 
aigua: 28.567 m2 
terra: 15.998 m2 
Sector 2: comercial: 9.946 m2 
aigua: 7.570 m2 
terra: 2.376 m2 
Sector 3: recreatiu: 65.961 m2 
aigua: 41.040 m2 
terra: 24.921 m2 
Sector 4: Serveis portuaris: 5.491 m2 
aigua: 2.741 m2 
terra: 2.750 m2 
Sector 5: navegació: 21.453 m2 
aigua: 21.453 m2 

2) Sectors d’usos complementaris 
Sector 6: equipaments i espais públics: 11.884 m2 
terra: 11.884 m2 
3) Sistemes 
Sistema viari: 14.516 m2 
terra: 14.516 m2 

Les esculleres ocupen una superfície de terra de 8.347 m2 i les aigües exteriors 
una superfície de 40.417 m2. 
Per tant, la superfície total dins de la Zona de servei del port és de 222.580 m2, 
dels quals 141.787 m2 corresponen a superfície d’aigua i 80.792 m2 a superfície 
de terra. 
 
CAPÍTOL TERCER NORMES D’USOS 
 
Article 12 Regulació d’usos 
Els diferents sectors del port poden estar afectats pels usos que el Pla especial 
regula de forma detallada. En la regulació dels sectors, s’assenyala l’ús 
característic de cada sector i, si és el cas, altres usos admissibles. 
 
Article 13 Classes d’usos 
Segons la funció, es determinen diverses classes d’usos en dos grups usos 
portuaris i usos complementaris  
a) Els usos portuaris admesos són: 
- Pesquer 
- Comercial 
- Recreatiu o esportiu 
- Serveis portuaris 
- Navegació 
b) Els usos complementaris admesos són: 
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- Equipaments culturals 
- Restauració 
- Espais públics 
 
CAPÍTOL TERCER BIS AFECCIONS SOBRE EL TERRITORI 
 
Article 34 Servituds aeronàutiques 
Gran part del terme municipal de Blanes i, en concret, l’àmbit del Pla especial 
del Sistema general portuari de Blanes es troba inclòs a les zones de servituds 
aeronàutiques legals corresponents a l'aeroport de Girona. En el plànol que 
segueix es representen les línies de nivell de les superfícies limitadores de les 
servituds aeronàutiques de l'Aeroport de Girona, que afecten aquest àmbit. 
Aquestes línies determinen les alçaries (respecte del nivell del mar) que no 
poden ultrapassar cap construcció (inclosos tots els elements, com ara 
antenes, parallamps, xemeneies, equips d'aire condicional, caixes d'ascensors, 
cartells, acabats decoratius etc.), així com el gàlib viari o via fèrria. 
 
CAPÍTOL QUART NORMES ESPECÍFIQUES 
 
SISTEMA VIARI 
 
Article 14 Definició 
Comprèn les instal·lacions i els espais reservats pel traçat de la xarxa viària. 
Està dedicat, exclusivament, a l’ús de vialitat, que permet l’accessibilitat entre 
els diversos sectors portuaris i enllaçar amb les vies bàsiques. També, s’hi 
comprenen les àrees d’aparcament. 
 
Article 15 Tipus de vies 
Aquest Pla estableix els tipus de vies següents: 
a) Xarxa viària principal: constituïda pel vial d’accés i sortida del port que 
comença a la rotonda actual situada al passeig marítim de Blanes, transcorre 
per l’esplanada actual del port i l’esplanada adossada al nou dic de recer i 
finalitza a l’extrem d’aquest últim. 
b) Xarxa viària secundària: constituïda pels carrers situats darrere de l’edifici de 
l’antiga llotja i de l’extrem nord-oriental del sector pesquer, així com el carrer de 
connexió amb la dàrsena esportiva actual. 
 
SECTOR 1 PESQUER 
 
Article 16 Definició 
Sector del port destinat a les operacions derivades de l’activitat pesquera i a les 
operacions, íntimament, relacionades amb ella. 
 
Article 17 Usos admesos 
S’admeten els usos següents: 
a) Ús pesquer, que inclou les activitats directament relacionades amb la pesca, 
fins i tot l’emmagatzematge, la preparació i comercialització dels productes i les 
oficines d’administració. A la zona destinada a estenedor de xarxes, es permet 
la disposició de pèrgoles per a crear zones resguardades del sol per a la 
reparació, que no comptabilitzaran com a edificis. 
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b) Ús de serveis portuaris que, en aquest sector, comprèn les activitats 
següents: 
- Subministrament de carburant: que inclou els sortidors (a l’extrem del moll 
central o adossat a l’actual dic de recer) i els dipòsits (a la zona de la nova 
esplanada que es grafia en els plànols) 
- Reparació d’embarcacions: a l’àrea tècnica ubicada a la nova esplanada i que 
es grafia en els plànols. 
c) Ús de restauració en un dels nous locals disposats darrere de la Llotja. 
d) Ús d’espais públics a les cobertes dels locals adossats al nou dic. 
 
Article 18 Edificabilitat i condicions d’edificació 
- Edificis existents 
Es mantindrà la Llotja pesquera actual, i s’autoritzen totes les obres de 
rehabilitació i millora interior, entre elles, l’habilitació d’una fàbrica de gel i 
d’espais per a la manipulació del peix i cambres de fred, congelat i carnada. Es 
permet l’ampliació amb un sostre edificable màxim autoritzat de 225 m² en una 
sola planta i amb una altura màxima de 4,5 metres, i no s’admeten altres usos 
(coberta inclosa) que els previstos per a la llotja i altres activitats directament 
relacionades amb la pesca. 
Es mantindrà el magatzem de caixes actual. 
- Edificis de nova construcció 
En substitució de les actuals casetes de pescadors, es permeten unes 
construccions destinades a restauració, sanitaris i dutxes, i magatzems del sector 
pesquer i activitats subaquàtiques del Sector serveis portuaris. El sostre edificable 
màxim autoritzat és de 1.110 m2 en una sola planta i amb una altura màxima de 
4,5 metres, sense que, en cap cas, es pugui sobrepassar l’altura de les casetes de 
pescadors existents en l’actualitat i que seran enderrocades. 
Es permet la construcció de 60 casetes de pescadors adossades al nou dic de 
recer destinades a l’emmagatzematge d’estris de pesca. El sostre edificable 
màxim autoritzat és de 1.551 m2 en una sola planta i amb una altura màxima de 
4,5 metres, sense que, en cap cas, es pugui sobrepassar la cota del passeig de 
vianants elevat situat per sobre del nou dic. 
 
 Ocupació 

màxima 
Sostre 
edificable 
màxim 

Alçària 
màxima 

Plantes 

Sector 1 Pesquer 
A Llotja actual 
Ampliació 

L’existent 
 
225 m²  

L’existent 
 
225 m²  

L’existent 
 
4,5 m 

Les existents 
 
PB 

B Magatzem 
de caixes 

L’existent L’existent L’existent Les existents 

C Magatzems 770 m² 770 m²  4,5 m (1) PB 
D Sanitaris i 
dutxes 

100 m² 100 m² 4,5 m (1) PB 

E Restauració 240 m² 240 m² 4,5 m (1) PB 
F Casetes de 
pescadors 

1.551 m² 1.551 m² 4,5 m (2) PB 

(1) No es podrà sobrepassar l’alçària de les casetes de pescadors existents en 
l’actualitat 
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(2) No es podrà sobrepassar la cota del passeig de vianants elevat situat sobre 
el dic nou. 
 
SECTOR 2 COMERCIAL 
 
Article 19 Definició 
Sector del port destinat a les operacions derivades de l’activitat comercial 
lligada al transport de passatgers. 
 
Article 20 Usos admesos 
S’admet l’ús comercial, que inclou les activitats directament relacionades amb 
els creuers turístics. 
 
Article 21 Edificabilitat i condicions d’edificació 
- Edificis de nova construcció 
Es permet la construcció d’un edifici destinat a magatzem situat a la nova 
esplanada en l’emplaçament que es grafia en els plànols. El sostre edificable 
màxim autoritzat és de 500 m² en una sola planta i amb una altura màxima de 5 
metres, sense que, en cap cas, es pugui sobrepassar la cota màxima del dic 
nou. 
 
 Ocupació 

màxima 
Sostre 
edificable 
màxim 

Alçària 
màxima 

Plantes 

Sector 2 Comercial 
Magatzem 500 m²  500 m²  5 m (3) PB 
(3) No es podrà sobrepassar la cota màxima del dic nou. 
 
SECTOR 3 RECREATIU 
 
Article 22 Definició 
Sector del port destinat a les operacions derivades de la pràctica recreativa o 
esportiva, incloses les activitats turístiques, recreatives i complementàries 
d’aquestes. 
 
Article 23 Usos admesos 
S’admeten els usos següents: 
a) Ús recreatiu o esportiu, que inclou les activitats directament relacionades 
amb la navegació esportiva, fins i tot l’emmagatzematge en sec d’embarcacions 
i les oficines d’administració i restaurant del Club de Vela. 
b) Ús de serveis portuaris, que en aquest sector comprèn l’activitat de reparació 
d’embarcacions a l’àrea tècnica ubicada al costat de la platja interior 
c) Ús d’espais públics a les cobertes dels edificis actuals i nous, al mateix nivell 
del passeig marítim. 
 
Article 24 Edificabilitat i condicions d’edificació 
- Edificis existents 
Els edificis existents a la zona del Club de vela es mantindran amb les 
condicions urbanístiques actuals, i es permeten totes les obres de rehabilitació i 
millora interior, però no l’augment de volum. 
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- Edificis de nova construcció 
Es permet la construcció d’un edifici per a Marina seca i/o altres activitats 
nàutiques per sota del passeig marítim actual al costat de l’entrada del Club de 
Vela, en l’emplaçament que es grafia en els plànols. El sostre edificable màxim 
autoritzat és de 1.323 m2 en una sola planta i amb una altura màxima de 3 
metres. 
Es permet la construcció d’un edifici destinat a Centre comarcal de vela, on es 
desenvolupin les activitats relacionades amb la difusió, ensenyament i pràctica 
de l’esport de la vela, situat a la zona d’ampliació del contradic, en 
l’emplaçament que es grafia en els plànols. El sostre edificable màxim 
autoritzat és de 250 m2 en una sola planta i amb una altura màxima de 4 
metres. 
 
 Ocupació 

màxima 
Sostre 
edificable 
màxim 

Alçària 
màxima 

Plantes 

Sector 3 Recreatiu 
Edificis del 
Club de vela 

L’existent L’existent L’existent Les existents 

marina 
seca/activitats 
nàutiques 

1.323 m² 1.323 m² 3 m PB 

Centre 
comarcal de 
vela 

250 m² 250 m² 4 m PB 

 
SECTOR 4 SERVEIS PORTUARIS 
 
Article 25 Definició 
Sector destinat a les operacions derivades de l’activitat de serveis generals del 
port. 
 
Article 26 Usos admesos 
S’admet l’ús de serveis portuaris que, en aquest sector, comprèn les activitats 
següents: 
- Administratives: a l’edifici de les oficines del port ubicat a l’entrada. 
- Reparació d’embarcacions: al taller adossat al nou dic i als actuals tallers 
ubicats a l’extrem oriental del port, 
- Atracament d’embarcacions oficials (vaixells de neteja, de la Creu Roja del 
Mar, de Salvament Marítim, del Departament de Cultura, de la Guàrdia Civil, 
etc.): a l’últim tram del nou dic. 
- Centre de submarinisme: (activitats subaquàtiques): a la zona de les actuals 
casetes de pescadors. 
- Formació (aules, etc.): a l’edifici polivalent adossat al nou dic 
- Altres (Institut Social de la Marina, Creu Roja del Mar, etc.): a l’edifici 
polivalent adossat al nou dic. 
 
Article 27 Edificabilitat i condicions d’edificació 
- Edificis existents 
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Es mantindran els edificis existents (el situat a l’entrada del port i els tallers 
existents en el límit est de l’àmbit del port entre el passeig de vianants i la falda 
de la muntanya) amb les condicions urbanístiques actuals, i es permeten totes 
les obres de rehabilitació i millora interior, però no l’augment de volum. L'ús del 
Centre de submarinisme (activitats subaquàtiques) se situa a la zona de les 
casetes de pescadors actuals. 
- Edificis de nova construcció 
Es permet la construcció de dos edificis adossats al nou dic de recer, al costat 
de les casetes de pescadors noves destinats, el primer d’ell, a taller per a 
reparació d’embarcacions i el segon, a edifici polivalent (aules de formació, 
Institut Social de la Marina, Creu Roja del Mar...). El sostre edificable màxim 
autoritzat és de 400 i 208 m2 respectivament en una sola planta i amb una 
alçària màxima de 4,5 metres, sense que, en cap cas, es pugui sobrepassar la 
cota del passeig de vianants elevat situat per sobre del dic nou. 
 
 Ocupació 

màxima 
Sostre 
edificable 
màxim 

Alçària 
màxima 

Plantes 

Sector 4 Serveis portuaris 
Edifici 
d’oficines del 
port 

L’existent L’existent L’existent Les existents 

Tallers L’existent L’existent L’existent Les existents 
Taller per a 
reparació 
d’embarcacions 

400 m² 400 m² 4,5 m (2) PB 

Edifici 
polivalent 

208 m² 208 m² 4,5 (2) PB 

(2) No es podrà sobrepassar la cota del passeig de vianants elevat situat per 
sobre del dic nou. 
 
SECTOR 5 NAVEGACIÓ 
 
Article 28 Definició 
Sector d’aigua d’ús comú per a la navegació, que va des del límit entre aigües 
exteriors i aigües interiors fins a les zones de navegació del sector pesquer, 
comercial, recreatiu i de serveis. 
 
Article 29 Usos admesos 
S’admet l’ús de navegació. 
 
Article 30 Edificabilitat i condicions d’edificació 
No s’admet cap tipus d’edificació. 
 
SECTOR 6 EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS 
 
Article 31 Definició 
Sector destinat a espais públics i equipaments relacionats amb activitats 
portuàries i urbanes. 
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Article 32 Usos admesos 
S’admeten els usos següents: 
a) Ús de restauració en els dos locals, actualment, destinats a aquest ús situats 
entre la Llotja antiga i les oficines del port. 
b) Ús d’equipaments culturals, que inclou activitats de promoció cultural com 
ara sales per a conferències, sales per a exposicions, etc. a l’actual edifici de la 
Llotja antiga i l’ampliació cap al sud-est. 
c) Ús d’espais públics, que inclou zones per a vianants i zones d’enjardinament 
a la resta del sector. 
 
Article 33 Edificabilitat i condicions d’edificació 
- Edificis existents 
Es mantindran els edificis actualment existents destinats a restauració, amb les 
condicions urbanístiques actuals, i es permeten totes les obres de rehabilitació i 
millora interior, però no l’augment de volum. 
L’edifici de la Llotja antiga es rehabilitarà en la seva totalitat, mantenint el seus 
paràmetres urbanístics, però sense augment de volum. 
- Edificis de nova construcció 
Es permet l’enderroc dels edificis annexos a la Llotja antiga i la substitució per 
un edifici de nova planta que segueixi la mateixa tipologia edificatòria d’aquella i 
que estarà destinat a usos culturals. El sostre edificable màxim autoritzat és de 
184 m2 en una sola planta i amb una alçària màxima de 5 metres, sense que, 
en cap cas, es pugui sobrepassar l’alçària de la Llotja antiga. 
 
 Ocupació 

màxima 
Sostre 
edificable 
màxim 

Alçària 
màxima 

Plantes 

Sector 6 Equipaments i espais públics 
Llotja antiga L’existent L’existent L’existent Les existents 
Edificis actuals 
de restauració 

L’existent L’existent L’existent Les existents 

Ampliació de la 
Llotja antiga 

184 m² 184 m² 5 m (4) PB 
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