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1. INTRODUCCIÓ  /  ANTECEDENTS  I  DADES PRINCIPALS  



1.1 INTRODUCCIÓ / ANTECEDENTS 

En la data d'octubre de 2006 es va redactar el Pla Especial del Sistema General Portuari 
(P.E.S.G.P.) del municipi de Blanes, després d'un llarg procés de diàleg dins de la Comissió 
de Participació Ciutadana creada a tal efecte i formada per diferents organismes i 
associacions implicades (Ports de la Generalitat, partits polítics amb representació a 
l'Ajuntament de Blanes, Confraria de pescadors de Blanes, representants de L’Associació de 
Creuers Turístics, Club de Vela, altres concessionaris, associacions veïnals i agrupacions 
ecologistes. entre d'altres) arribant a aconseguir un ampli consens sobre la proposta final a 
desenvolupar, que va ser aprovat provisionalment per l'Ajuntament de Blanes en la data del 
23 d'octubre de 2006, i aprovada definitivament per la C.T. d’Urbanisme de Girona en la data 
del 21 de desembre de 2006. 
 
Posteriorment davant la necessitat d'ampliar I’edifici de I’actual llotja en 225 m2 en una sola 
planta per a donar cabuda a I’ampliació de la zona de gel (actuació inicialment no prevista) 
es va redactat la "Modificació puntual del Pla Especial del Sistema General Portuari del 
Municipi de Blanes”, que es va aprovar provisionalment per l'Ajuntament de Blanes en la 
data del 24 de setembre de 2007, i aprovada definitivament per la C.T. d’Urbanisme de 
Girona en la data del 21 de novembre de 2007. 
 
El març de 2010 es varen iniciar les obres de la primera fase d’ampliació del port pesquer i 
de l’explanació confrontant guanyada al mar, amb una nova dàrsena i el seu dic de 
protecció, que en la data d’octubre del 2011 va finalitzar la seva execució, trobant-se 
actualment, immers en la finalització del procés d’execució de la segona fase consistent en 
la urbanització i implantació de les instal·lacions i serveis d’aquesta nova zona ampliada. 
 
El P.E.S.G.P. de Blanes actualment vigent, destina a la zona de “Tallers, Casetes de 
Pescadors i Magatzem de Caixes i Estris”, que es troba situada a la part posterior de la 
Llotja Nova, als usos de magatzems, magatzem de caixes i estris, al de restauració i al de 
serveis sanitaris i banys, complementàriament es preveu una rampa i un passeig de 
vianants, per sobre de la coberta de les edificacions previstes i que a l’hora donaria accés a 
la part alta del moll. 
 
Un cop analitzada aquesta zona des del punt de vista de l’ordenació dels usos a què es 
destina cada edificació i davant la necessitat d’activar i facilitar la reubicació dels diferents 
usos previstos pel conjunt del port, i en especial per aquesta zona en concret, s’observen 
una sèrie de possibles millores en la reubicació de les edificacions i dels seus espais 
exteriors, principalment amb l’objectiu d’optimitzar els recorreguts de les persones usuàries 
d’aquestes edificacions i a l’hora evitar les interferències i conflictes entre les diferents 
circulacions, com poden ser els conflictes entre vianants i vehicles, o entre personal propi 
del port i persones alienes a aquest, comportant així una millora substancial de la viabilitat, 
desenvolupament i utilització d’aquesta zona, tant present com futur. 
 
A mena d’introducció en aquest anàlisi, es pot remarcar per exemple, la interferència 
clarament manifesta que es produiria en la utilització dels espais exteriors entre els usuaris 
del restaurant i els usuaris dels espais destinats a magatzem de mercaderies o bé de caixes 
i estris de pesca. També es pot remarcar la complexitat que implica l’execució de les 
edificacions amb cobertes transitables, accessible pels vianants en general, i 
conseqüentment, per tant un alt cost econòmic d’execució i posteriorment un alt cost de 
manteniment, així com de sistemes de seguretat i vigilància, que de ben segur, davant la 
situació econòmica actual, faran molt difícil la viabilitat i desenvolupament d’aquesta zona en 
concret. 
 
Aquesta modificació puntual ha d’incloure també, dins de la zona esmentada una superfície 

destinada a allotjar la seu de les Activitats Subaquàtiques, que el Pla Especial originari, 
preveia en la zona destinada a tallers, prop de l’accés a la platja de la Punta de Santa Anna, 
però que en la modificació puntual posterior es va eliminar d’aquesta ubicació i no es va 
reservar cap altre o on ubicar aquesta activitat. 
 
Amb la present modificació puntual es destina una ubicació, dins de la zona esmentada, que 
se situa confrontant entre l’espai destinat a restaurant i el destinat a Sanitaris i Dutxes, en 
base a ampliar lleugerament l’ocupació i edificabilitat de la zona, modificació plenament 
justificada per considerar-se una activitat altament necessària pel bon funcionament del port, 
i amb uns requeriments de funcionament i de seguretat que condicionen fortament la seva 
d’ubicació. 
 
Per tant, l’ens públic Ports de la Generalitat promou la present redacció i tramitació de la 
“Modificació Puntual del P.E.S.G.P. de Blanes”, que té com objecte fonamental reordenar els 
usos de les edificacions i dels espais exteriors previstos dins de l’àmbit de l’actual zona de 
“Tallers, Casetes de Pescadors i Magatzem de Caixes i Estris”, buscant adequar i optimitzar 
els nous usos previstos pel P.E.S.G.P., amb una lleugera variació dels paràmetres 
urbanístics i edificadors que en ell s’estableix. 
 
 
 

1.2 IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Títol del Projecte : “Modificació Puntual del Pla Especial del Sistema General Portuari 
de Blanes” 

Objecte : Tramitació de la Modificació Puntual del Pla Especial del Sistema 
General Portuari de Blanes, concretada en la reordenació de 
l’actual zona de “Tallers, Casetes de Pescadors i Magatzems de 
Caixes i Estris” als usos de serveis i equipaments al sector 
pesquer, restauració, serveis sanitaris i activitats subaquàtiques. 

Expedient :  
 
 
 

1.3 LOCALITZACIÓ 

Emplaçament / Barri : Zona Portuària / Esplanada del Port de Blanes 
Municipi / Codi Postal : Blanes  /  17300 
Província / Comarca : Girona  /  La Selva 
 
 
 

1.4 TITULARITAT DEL SÒL 

Àmbit de la Titularitat : Zona de Serveis Generals del Port 
Titularitat del Sòl : Domini Públic de la Generalitat de Catalunya 
Gestió de la Zona : Ports de la Generalitat 
 
 
 



1.5 INICIATIVA 

La present Modificació Puntual ha estat promoguda a iniciativa de l’ens públic Ports de la 
Generalitat que disposa del CIF. Q0840002J, amb seu social al Carrer del Dr. Roux, 59-61, 
entresol, de la població de Barcelona (08017), representada per la Sra. Maria Dolors 
Rodríguez i Muñoz, com a gerent de l’entitat. 
 
 
 

1.6 EQUIP REDACTOR 

La present Modificació Puntual del Pla Especial del Port ha estat redactada pels Serveis 
Tècnics de la Zona Portuària Nord. 
 
 
 
 
   Responsable Territorial       Responsable de Projectes i Obres              Tècnic de Suport 
 
 
 
 
 
Joan Pere Darbra Romàn  Xavier Blanco i Pons            Xavier Alfonso i Estevez 
 

        
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  /  JUSTIFICATIVA  



2.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓ DEL ESTAT ACTUAL DEL SECTOR DE PLANEJAMENT 

Un cop finalitzades les obres de la primera fase d’ampliació del port pesquer i de 
l’explanació confrontant guanyada al mar, amb una nova dàrsena i el seu dic de protecció, 
actualment s’està finalitzant l’execució de la segona fase, consistent en la urbanització i 
implantació de les instal·lacions i serveis exclusivament dins d’aquesta nova zona ampliada. 
 
En la resta del sector no s’han iniciat les actuacions que planteja el P.E.S.G.P de Blanes. 
 
 

2.1.2 DELIMITACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL ESTAT ACTUAL DEL ÀMBIT DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL 

 
L’àmbit de la modificació puntual se situa en l’illa envoltada pels carrers que donen accés i 
sortida a la zona portuària del port de Blanes, àmbit que es perllonga fins a la zona de la 
rampa que dona accés a la platja de la Punta de Sta. Anna i a la vegada a part alta del moll. 
 
L’àmbit es troba en la part de l’explanació del port entre la llotja nova al sud, la plaça i 
edificacions d’habitatges i tallers a la falda de la muntanya de Sant Joan al nord, el mur del 
moll marítim a l’est, i l’illa de la llotja vella a l’Oest. Tot l’àmbit exceptuant la part de la rampa 
d’accés a la platja, disposa de desnivells mínims i a una alçada aproximada de 2,50 m. 
sobre el nivell del mar. 
 
Dins d’aquest àmbit s’hi troben les edificacions corresponents als Tallers de reparacions 
nàutiques, construït en planta baixa, un petit altell interior i una planta soterrani, les 31 
Casetes - magatzem de pescadors, construïdes en planta baixa amb accés directe i 
independent a cadascuna, i finalment el “Magatzem de caixes i estris”, construït en una sola 
planta de major alçada que les anteriors, en la part frontal mirant cap a la llotja nova hi ha 
una zona pavimentada utilitzada normalment per a estendre les xarxes i com a magatzem a 
l’aire lliure d’estris de pesca de grans dimensions. El sistema constructiu de les edificacions 
està format principalment per parets de càrrega d’obra de fàbrica i cobertes lleugeres 
inclinades amb estructura metàl·lica, amb acabat arrebossat o obra vista. 
 
L’estat de conservació del conjunt de les edificacions es considera acceptable, sense 
observar a primer cop d’ull, ni defectes constructius, ni deterioraments de les instal·lacions 
apreciables. 

 
Delimitació de l’àmbit de la modificació puntual 

  



2.1.3 FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL 

 

 
Vista actual direcció Sud-est de l’àmbit 
 

 
Vista actual direcció Est de l’àmbit 
 

 
Vista actual direcció Nord de l’àmbit 
 

 
Vista actual zona accés al dic 
  



2.2 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

2.2.1 OBJECTE 

Un dels objectius principals d’aquesta modificació puntual es la reubicació dels usos i dels 
espais exteriors establerts pel P.E.S.G.P., dins de l’àmbit de l’actual zona de “Tallers, 
Cassetes de Pescadors i Magatzem de Caixes i Estris”, a l’efecte d’optimitzar els moviments 
interns del port per una banda i reduint els temps perduts en els desplaçament deguts a 
l’activitat interna del port, evitant al màxim els conflictes entre les diferents mobilitats dins del 
port i augmentat així també la seguretat de les persones. 
 
En aquest sentit s’han reordenat els usos i activitats previstes tant de les edificacions com 
dels espais exteriors adjacents, buscant reduir al màxim el creuaments entre els vianants 
aliens a l’àmbit portuari i la circulació del personal i vehicles pròpiament usuàries de l’àmbit 
intern del port. 
 
Primerament, s’ha reubicat l’espai destinat a l’edificació per a Restauració (E), fora de l’àmbit 
destinat a la pesca, de manera que l’accés directe de vianants no s’ha de veure restringit o 
prohibit, de la mateixa manera que ho pugui ser l’accés a les zones pròpiament lligades a les 
activitats de la pesca o de la navegació. 
 
Seguidament es destina un espai a l’edificació per a activitats subaquàtiques (S), que 
ofereix, un servei de manteniment i d’emergències del port, a més d’un servei complementari 
al sector pesquer, necessita d’una localització a cavall entre l’espai públic i l’espai portuari, 
per això, la seva ubicació delimita els àmbits d’actuació. 

 
Seguidament s’allotja l’espai destinat a l’edificació de Sanitaris i Dutxes (D), amb una 
ubicació el mes cèntrica possible, per evitar llargs recorreguts i moviments interns 
innecessaris. 
 
I finalment es disposa l’espai destinat a les edificacions de Magatzems en general (C), que 
amplia lleugerament la seva superfície total i que queda limitat i confrontant amb l’espai 
destinat a l’edificació de Magatzems de Caixes i Estris (B) que coincideix amb l’actual, i que 
ambdós han d’estar propers i directament relacionats amb l’activitat pesquera i portuària. 
 
L’espai exterior annex a aquestes edificacions es preveu que sigui utilitzat com a 
restauració, mentre que la part situada davant de les activitats subaquàtiques s’utilitzarà per 
a manteniment de l’ utillatge, mentre que la resta es preveu per a l’estesa de xarxes, arts i 
estris a l’aire lliure, i que en conjunt es configura, amb la nova ordenació, com un espai 
longitudinal obert al port i el més proper a on es realitzen les activitats pròpies de pesca o 
nàutica, ja que al igual que en el cas anterior son usos d’utilització directe i freqüent. 
 
Un dels altres objectius principals d’aquesta modificació puntual, és la reubicació de la 
rampa que donarà accés a la part alta del nou dic, que s’ha de poder utilitzar com a passeig 
per als vianants en general. L’ordenació actual preveu aquesta rampa en el lloc que ocupen 
actualment els “Tallers de reparacions navals Ferm”, la qual estaria previst que conduïssin 
als vianants a les cobertes de les edificacions previstes en aquesta zona (restaurant, 
serveis, magatzems) a mena de passeig i des d’aquestes, mitjançant una passera es 
donaria accés a la part alta del dic del moll. 
 
Aquest plantejament d’utilitzar les cobertes de les edificacions com a passeig de vianants, 
comporta una sèrie de problemàtiques com poden ser per una banda l’alt cost de l’execució i 
del manteniment d’aquestes cobertes, així com conflictes amb les sortides de fums i 
ventilacions de les edificacions inferiors, tals com males olors, conflictes de seguretat, 
vandalisme, etc., i amb la dificultat afegida de la impossibilitat d’ubicació de la coberta de les 

instal·lacions pròpies de cadascuna de les activitats. 
 
És de remarcar la dificultat que representa la passera prevista entre les edificacions i la part 
alta del dic / passeig del moll, que degut a la diferencia entre l’alçada permesa a les 
edificacions (4,5m), i la que disposa el dic actual (3,30m), fa molt difícil assolir una solució 
adient, per una banda l’alçada lliure inferior de la passera (3,30m menys l’estructura 
necessària) limitaria molt el pas de camions, formigoneres i vehicles d’emergència. 
 
Per tot això, es proposa la supressió de la rampa superior i s’opta per resoldre tots aquests 
condicionants i problemàtiques mitjançant l’accés al espatller del nou dic de recer a través 
de la rampa habilitada a la zona de la punta de Sta. Anna, que de ben segur una millor 
dinamització i renovació d’aquest àmbit en concret, i conseqüentment una millora de la 
imatge del conjunt del sector portuari de Blanes. 
 
 

  
 
Zonificació del P.E. Actualment Vigent 
 
A- Llotja Nova   B- Magatzem de Caixes i Estris   C- Magatzems   D- Sanitaris i dutxes    
E- Restauració   L- Tallers   M- Tallers de Reparació Embarcacions 
 

2.2.2 JUSTIFICACIÓ 

L‘ordenació dels usos dins de l’àmbit de la modificació puntual busca donar resposta a la 
casuística pròpia de cadascuna de les activitats que s’hi desenvoluparan. 
 
En a aquest sentit s’ha buscat disposar l’edificació destinada a Restauració (E), en un lloc el 
més proper a la zona de vianants i el més externa possible de les circulacions de les 
activitats del port, permetent així, situar la limitació d’accés al port (barrera), en una 
localització posterior al mateix, de manera que no afecti el lliure accés directe a l’edificació. 
 
Seguidament s’ha buscat l’espai més adient per allotjar les Activitats Subaquàtiques (S), per 
tal que aquestes puguin donar un servei d’emergències al port i complementin al sector 
pesquer. 
 
En canvi, s’ha buscat ubicar l’edificació de Sanitaris i Dutxes (D), en el lloc el més proper i 
cèntric possible a l’àmbit d’activitats del port, per afavorir la seva utilitat i evitar 
desplaçaments i creuaments innecessaris. 
 



Les edificacions destinades a Magatzems (C) genèrics i les destinades a Magatzem 
específic de xarxes, Caixes i Estris (B), ocupen un espai entremig, degut a que el seu us es 
mes esporàdic i propi de l’activitat interna del port. Tan mateix succeeix amb els espais 
exteriors destinats a magatzem, reparació i assecatge de xarxes i estris a l’aire lliure, que 
també se’l hi ha donat una ubicació cèntrica i de fàcil accés, oberta a l’àmbit intern portuari. 
 
La rampa que ha de permetre l’accés a la part alta del dic, es disposa al final d’aquest, 
aprofitant l’actual rampa que permet l’accés a la platja de la Punta de Santa Anna, permetent 
així un procés natural del recorregut en la seva totalitat del moll, per part del vianants i 
evitant així els conflictes que comportaria la rampa per sobre de la coberta de les 
edificacions anteriorment exposades. 
 
 
Per a la solució formal del conjunt edificat, es busca la uniformitat tant en l’alçada de 
cadascuna de les edificacions, com amb l’adopció de la mateixa tipologia constructiva i de 
materials, ajudat per la disposició d’una cornisa - acroteri uniforme per a tot el conjunt. 
 

 
 
Zonificació de la modificació puntual del P.E.  
A- Llotja Nova   B- Magatzem de Caixes i Estris   C- Magatzems   D- Sanitaris i dutxes 
E- Restauració  L- Tallers   M- Tallers de Reparació Embarcacions   S- Activitats Subaquàtiques 
 

2.3 MARC LEGAL VIGENT 

Aquesta Modificació Puntual del Sistema General Portuari de Blanes s’emmarca dins de la 
legislació vigent següent: 
 
 

2.3.1 NORMATIVA  D’ÀMBIT  ESTATAL 

- LL 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 
- RD 314/2006 del Codi Técnic de l’Edificació, i modificacions. 
- RDL 2/2008, de 20 de juny, de Sòl. 
- LL 22/1988, de 28 de juliol, Llei de Costas i modificacions. 
- RD 147/1989, de 1 de gener, Reglament General per al Desenvolupament i Execució de 

la Llei de Costes 
- RDL 2/2011, de 5 de setembre, Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina 

Mercant. 
- RDL 1/2001, de 20 de juliol, T.R. de la Llei d’Aigües. 
 

 

2.3.2 NORMATIVA  D’ÀMBIT  AUTONÒMIC 

- LL 5/2006 Llibre V Codi Civil de Catalunya 
- DL 1/2010, de 3 d’agost, del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
- D 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'Urbanisme. 
- LL 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental. 
- Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), de 16 de desembre de 2005. 
- LL 5/1998, de 17 d'abril, de Ports de Catalunya. 
- D 258/2003, de 21 d'octubre Reglament de la Llei de Ports de Catalunya. 
- L 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (DOGC núm.1807 de 11 d'octubre de 1993) 

i modificacions. 
- D 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres 
- DL 3/2003, de 04 de novembre, Text Refós de la Llei d’Aigües de Catalunya. 
 
 
 

2.3.3 NORMATIVA D’ÀMBIT LOCAL 

- El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes (POUM), vigent des del 4 de juny de 
2010. 
- Planejament Municipal Derivat : Pla Especial del Sistema General Portuari de Blanes, 
vigent des del 21 de desembre de 2006 
 
 

2.3.4 NORMATIVA SECTORIAL I ESPECÍFICA 

La normativa tècnica sectorial serà d’aplicació a cadascuna de les noves actuacions que 
permetran el desenvolupament i l’execució dels diferents elements que conformen el 
planejament. 
 
 
 

2.4 COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT 

 

2.4.1.1 COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT D’ÀMBIT ESTATAL 

La present modificació puntual no altera ni les característiques ni els paràmetres bàsics 
determinats en el Pla Especial del Sistema General Portuari de Blanes aprovat, per tant no 
implica una revisió general del planejament. 
 
 

2.4.1.2 COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT D’ÀMBIT AUTONÒMIC 

La present modificació puntual no altera ni les característiques ni els paràmetres bàsics 
determinats en el Pla Especial del Sistema General Portuari de Blanes aprovat, per tant no 
implica una revisió general del planejament. 

2.4.1.3 COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT D’ÀMBIT MUNICIPAL 

La present modificació puntual no altera ni les característiques ni els paràmetres bàsics 

http://www.boe.es/boe/dias/1988/07/29/pdfs/A23386-23401.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/lleis/llei_3_1998.htm


determinats en el Pla Especial del Sistema General Portuari de Blanes aprovat, per tant no 
implica una revisió general del planejament. 
 
Els paràmetres principals que estableix el Planejament d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Blanes (POUM 2010) es poden resumir en els següents: 
 
 - Classificació del Sòl :   Sòl Urbà Consolidat. 
 - Qualificació / Zonificació del Sòl:  Sistemes d’Espais Lliures Públics / 

  Subsistema Marítim  (Clau M). 
- Condicions d’Us i d’Edificació:  El que estableix la Llei de Costes i el seu 

Reglament. 
 
 

2.5 NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA TRAMITACIÓ 

 

2.5.1 NECESSITAT DE LA TRAMITACIÓ 

Un cop finalitzades les obres d’ampliació del moll pesquer i la seva posterior urbanització, es 
planteja la urgent necessitat de tramitar aquesta modificació puntual per a permetre la 
dinamització i evolució del Pla Especial a la resta de zones i permetre així la implantació 
correcta de les noves concessions administratives. 
 

2.5.2 OPORTUNITAT DE LA TRAMITACIÓ 

Pel fet que les concessions administratives de les edificacions situades dins de l’àmbit de la 
present modificació puntual, han finalitzat recentment o bé està molt propera la seva data de 
finalització, es considera un moment clarament oportú per tramitar la present modificació 
puntual. 
 

2.5.3 CONVENIÈNCIA DE LA TRAMITACIÓ 

Les raons principals de la conveniència de la tramitació de la present modificació puntual rau 
en assolir els objectius exposats en els apartats anteriors, ajudats per la dinàmica activa que 
representa l’actual ampliació del port pesquer, permetent així, la renovació i reubicació dels 
usos i activitats existents. 
 
 

2.6 FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ. 

La present “Modificació del Pla Especial del Sistema General Portuari de Blanes” està 
formulada i tramitada a iniciativa de l’ ens  públic Ports de la Generalitat en virtut del que 
s’estableix als articles 8, 78 i 97del DL 1/2010, de 3 d’agost, del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, i als articles 8, 37 i 38 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de Ports de 
Catalunya i als articles 1, 4 i 56 del Decret 258/2003, de 21 d'octubre del Reglament de la 
Llei de Ports de Catalunya. 
 
 
La redacció de la present documentació ha estat realitzada per un tècnic competent en 
compliment de la Disposició Addicional Tretzena punt 1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i a l’article 7 del Decret 258/2003, de 21 

d'octubre del Reglament de la Llei de Ports de Catalunya. 
 
 

2.7 MODIFICACIONS DOCUMENTALS DEL PLA ESPECIAL DEL SISTEMA PORTUARI DE 
BLANES 

S’indica amb els caràcters ratllats (abcde) la part del redactat vigent que es modifica. 
 

2.7.1 MODIFICACIONS DE LA MEMÒRIA 

La memòria del Pla Especial Vigent es modifica en els següents apartats: 
 
 
►Modificació M1 
 
REDACTAT VIGENT 
 
7.3.5 Centre de Submarinisme Blanes-Sub 
 
7.3.5.1 Superfície d'aigua 
 
Pel que respecta a la demanda actual és necessari un amarrador per a una embarcació amb 
una amplada de 1,5 metres, és a dir,. es requerirà una longitud d'atracament de 1 x (1 ,5 + 
0,4) = 1,9 metres. 
 
7.3.5.2 Superfície de terra 
 
Pel que respecta a la demanda actual, és necessari un local per a ubicar les instal·lacions 
amb una superfície de 100 m2 que inclou els serveis d'emmagatzematge dels equips 
d'immersió, ampliació de la sala de compressors, vestidors i serveis i aula de formació. 
 
REDACTAT MODIFICAT 
 
7.3.5 Centre de Submarinisme Blanes-Sub 
 
7.3.5.1 Superfície d'aigua 
 
Pel que respecta a la demanda actual és necessari un amarrador per a una embarcació amb 
una amplada de 1,5 metres, és a dir,. es requerirà una longitud d'atracament de 1 x (1 ,5 + 
0,4) = 1,9 metres. 
 
7.3.5.2 Superfície de terra 
 
Pel que respecta a la demanda actual, és necessari un local per a ubicar les instal·lacions 
amb una superfície de 200 m2 que inclou els serveis d'emmagatzematge dels equips 
d'immersió, la sala de compressors, vestidors, serveis i aula de formació. 
 
 
 
 
 
 
 



►Modificació M2 
 
REDACTAT VIGENT 
 
7.6 Resum de les necessitats 
 
La següent taula resumeix les necessitats actuals i futures dels diferents operadors del port 
distingint entre superfície d’aigua i superfície de terra. 
 
 

Operador 
Demanda de metres 

d’atracament 
Demanda de m2 de 
superfície de terra 

Actual Futura (1) Actual Futura (1) 

ACTIVITAT PESQUERA 

Confraria de Pescadors de Blanes 87,5 87,5 952 1.047 

“Blanes Peix” 6,4 6,4 100 100 

Subtotal 93,9 93,9 1.052 1.147 

ACTIVITAT ESPORTIVA I D’ESBARJO 

Club de Vela 260,1 558,1 0 3.710 

Nàutica Popular 109,0 109,0 0 0 

“Mañach” 12,1 41,1 0 0 

“Nostra Senyora del Vilar” 0,0 0,0 0 0 

Centre de Submarinisme 1,9 1,9 100 100 

Subtotal 383,1 710,1 100 3.810 

ACTIVITAT TURÍSTICA 

“Viajes Marítimos” 23,6 48,4 0 0 

“Excursiones Marítimas & Dofi Jet” 26,0 37,4 0 500 

Subtotal 49,6 85,8 0 500 

APARCAMENTS (2) 

Subtotal 0,0 0,0 4.160 5.060 

ALTRES ACTIVITATS (Neteja, Creu Roja, Guardia Civil...) 

Subtotal 25,0 25,0 0 0 

TOTAL 551,6 914,8 5.312 10.517 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REDACTAT MODIFICAT 
 
7.6 Resum de les necessitats 
 
La següent taula resumeix les necessitats actuals i futures dels diferents operadors del port 
distingint entre superfície d’aigua i superfície de terra. 
 
 

Operador 
Demanda de metres 

d’atracament 
Demanda de m2 de 
superfície de terra 

Actual Futura (1) Actual Futura (1) 

ACTIVITAT PESQUERA 

Confraria de Pescadors de Blanes 87,5 87,5 952 1.047 

“Blanes Peix” 6,4 6,4 100 100 

Subtotal 93,9 93,9 1.052 1.147 

ACTIVITAT ESPORTIVA I D’ESBARJO 

Club de Vela 260,1 558,1 0 3.710 

Nàutica Popular 109,0 109,0 0 0 

“Mañach” 12,1 41,1 0 0 

“Nostra Senyora del Vilar” 0,0 0,0 0 0 

Centre de Submarinisme 1,9 1,9   200 200 

Subtotal 383,1 710,1   200 3.910 

ACTIVITAT TURÍSTICA 

“Viajes Marítimos” 23,6 48,4 0 0 

“Excursiones Marítimas & Dofi Jet” 26,0 37,4 0 500 

Subtotal 49,6 85,8 0 500 

APARCAMENTS (2) 

Subtotal 0,0 0,0 4.160 5.060 

ALTRES ACTIVITATS (Neteja, Creu Roja, Guardia Civil...) 

Subtotal 25,0 25,0 0 0 

TOTAL 551,6 914,8 5.412 10.617 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



►Modificació M3 
 
REDACTAT VIGENT 
 
9.2 Actuacions plantejades 
 
Amb aquest objectiu el Pla Especial preveu un total de vuit actuacions que es presenten als 
plànols nº 7. 
... 
 
2) Remodelació del moll pesquer. Les obres previstes en aquesta actuació consisteixen 
en: 
 

• la demolició de les actuals casetes de pescadors situades darrera de la llotja i la 
construcció al seu lloc de nous magatzems i un local per a sanitaris i dutxes (tots ells amb 
coberta transitable per vianants, 

 
• l'ampliació de la palanca d'ús pesquer una longitud de 25 metres, 
 
• la ubicació de la fàbrica de gel, d'una zona de manipulació del peix i de cambres de fred, 

congelat i camada a l'interior de la llotja als espais ocupats actualment pels bars i 
restaurants resituant-Ios al costat dels nous locals sota el passeig elevat, així com 
l'ampliació de la zona de gel en una ampliació de 225 m2 de I'actual edifici de la llotja, i 

 
• la reurbanització dels vials. 
 

Els seus objectius són I'increment dels atracaments per a pesquers, la millora de les 
condicions de treball per al sector pesquer i la creació d'un passeig de vianants elevat que 
connecti I'esplanada actual del port amb el passeig ubicat a la coronació del dic actual. 
 
4) Urbanització de I'esplanada del port. Les obres previstes en aquesta actuació 
consisteixen en: 
 
• la demolició dels edificis contigus a la llotja antiga i la seva reconstrucció seguint la mateixa 
tipologia edificatòria que aquesta, 
 
• el condicionament dels paviments d'acord amb la nova vialitat, i 
 
• la urbanització de la nova zona de vianants, incloent la rampa que connecta I'esplanada del 
moll amb el passeig elevat per sobre dels nous locals i que comunica amb la part superior 
del dic. 
 
Els seus objectius són la promoció d'activitats culturals a la llotja antiga i la seva ampliació, 
la redistribució de la vialitat, prioritzant els recorreguts dels vianants però incrementant el 
nombre de places d'aparcament d'automòbils i autocars. 
 
En aquest sentit l’actual accés al port es converteix en un vial de doble sentit (d'entrada i de 
sortida) per la qual cosa es preveu una glorieta que permeti el gir de vehicles pesats i 
autocars abans d'entrar a la zona pesquera, de manera que s'eviti que tot el tràfic de sortida 
del port hagi de fer-ho a través del carrer de I'Esplanada del Port. Així mateix es crea un 
ampli passeig per a vianants que comunica I'actual passeig marítim amb la part superior de 
dic (a través del tram elevat per sobre dels nous locals situats darrera de la Llotja). 
 
 
 

REDACTAT MODIFICAT 
 
9.2 Actuacions plantejades 
 
Amb aquest objectiu el Pla Especial preveu un total de vuit actuacions que es presenten al 
plànol núm. O-07. 
... 
 
2) Remodelació del moll pesquer. Les obres previstes en aquesta actuació consisteixen 
en: 
 
• Es preveu la construcció d’un local per a sanitaris i dutxes, així com la reubicació d’un 
espai per a restauració, un local per a activitats subaquàtiques i uns magatzems per a caixes 
i estris, annexes a la zona de les casetes de pescadors situades darrera de la llotja. 
 
• l'ampliació de la palanca d'ús pesquer una longitud de 25 metres, 
 
• la ubicació de la fàbrica de gel, d'una zona de manipulació del peix i de cambres de fred, 
congelat i camada a l'interior de la llotja, així com l'ampliació de la zona de gel en una 
ampliació de 225 m2 de I'actual edifici de la llotja, i 
 
• la reurbanització dels vials. 
 
Els seus objectius són I'increment dels atracaments per a pesquers, la millora de les 
condicions de treball per al sector pesquer i la creació d'un passeig de vianants que connecti 
I'esplanada actual del port amb el passeig ubicat a la coronació del dic actual. 
 
4) Urbanització de I'esplanada del port. Les obres previstes en aquesta actuació 
consisteixen en: 
 
• la demolició dels edificis contigus a la llotja antiga i la seva reconstrucció seguint la mateixa 
tipologia edificatòria que aquesta, 
 
• el condicionament dels paviments d'acord amb la nova vialitat, i 
 
• la urbanització de la nova zona de vianants, re ubicant la rampa que connecta I'esplanada 
del moll amb el passeig elevat de la part superior del dic. 
 
Els seus objectius són la promoció d'activitats culturals a la llotja antiga i la seva ampliació, 
la redistribució de la vialitat, prioritzant els recorreguts dels vianants però incrementant el 
nombre de places d'aparcament d'automòbils i autocars. 
 
En aquest sentit l’actual accés al port es converteix en un vial de doble sentit (d'entrada i de 
sortida) per la qual cosa es preveu una glorieta que permeti el gir de vehicles pesats i 
autocars abans d'entrar a la zona pesquera, de manera que s'eviti que tot el tràfic de sortida 
del port hagi de fer-ho a través del carrer de I'Esplanada del Port. Així mateix es crea un 
ampli passeig per a vianants que comunica I'actual passeig marítim amb la part superior de 
dic. 
 
 
 
 
 
 
 



►Modificació M4 
 
REDACTAT VIGENT 
 
9.3 Distribució en sectors i sistemes 
 
A efectes d'ordenar les diferents activitats I'espai inclòs dins del nou límit de la Zona de 
Servei del Port s'ha estructurat en sectors continus sotmesos a un regim uniforme 
condicionat per I'ús característic o principal en cadascú d'ells. Així mateix a efectes 
d'organitzar els diferents sectors i unir el port amb les xarxes de comunicacions aquest Pla 
Especial incorpora el 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 Pla Especial contempla els següents sectors i sistemes, que es presenten al plànol nº 5: 
 
• Sistema viari 
 
• Sectors d'usos portuaris: 
 

◦  Sector 1: Pesquer 
◦  Sector 2: Comercial 
◦  Sector 3: Recreatiu 
◦  Sector 4: Serveis Portuaris 
◦  Sector 5: Navegació 
 

• Sectors d'usos complementaris 
 

◦  Sector 6: Equipaments i Espais públics 
 

A la següent taula es resumeixen les superfícies ocupades pels sectors i sistemes. 
 

 SUPERFÍCIE 
DE TERRA 

SUPERFÍCIE 
D’AIGUA 

SUPERFÍCIE 
TOTAL 

SECTOR 1: PESQUER 15.848 m2 28.567 m2 44.415 m2 

SECTOR 2: COMERCIAL  2.376 m2 7.570 m2 9.946 m2 

SECTOR 3: RECREATIU  24.921 m2 41.040 m2 65.961 m2 

SECTOR 4: SERVEIS PORTUARIS 2.650 m2 2.741 m2 5.391 m2 

SECTOR 5: NAVEGACIÓ 0 m2 21.453 m2 21.453 m2 

SECTOR 6: EQUIPAMENTS I ESPAIS 
PÚBLICS 

11.884 m2 0 m2 11.884 m2 

SISTEMA VIARI  14.516 m2 0 m2 14.516 m2 

ESCULLERES  8.347 m2 0 m2 8.347 m2 

AIGÜES EXTERIORS 0 m2 40.417 m2 40.417 m2 

TOTAL 80.542 m2 141.787 m2 222.330 m2 
Taula 6 Superfícies ocupades per la proposta 

 
 

Pot apreciar-se que la superfície total dins del nou Iímit de la Zona de Servei del Port és de 
222.330 
M2, dels quals 141 787 m2 corresponen a superfície d'aigua, 80.542 m2 a superfície de 
terra. 
 
 

REDACTAT MODIFICAT 
 
9.3 Distribució en sectors i sistemes 
 
A efectes d'ordenar les diferents activitats I'espai inclòs dins del nou límit de la Zona de 
Servei del Port s'ha estructural en sectors continus sotmesos a un regim uniforme 
condicionat per I'ús característic o principal en cadascú d'ells. Així mateix a efectes 
d'organitzar els diferents sectors i unir el port amb les xarxes de comunicacions aquest Pla 
Especial incorpora el sistema viari. 
Els sectors i sistemes inclouen tota la superfície de terra de la Zona de Servei del Port llavat 
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 Pla Especial contempla els següents sectors i sistemes, que es presenten al plànol núm. 
O-04: 
 
• Sistema viari 
 
• Sectors d'usos portuaris: 
 
◦  Sector 1: Pesquer 
◦  Sector 2: Comercial 
◦  Sector 3: Recreatiu 
◦  Sector 4: Serveis Portuaris 
◦  Sector 5: Navegació 
 
• Sectors d'usos complementaris 
 
◦  Sector 6: Equipaments i Espais públics 
 
A la següent taula es resumeixen les superfícies ocupades pels sectors i sistemes. 
 

 SUPERFÍCIE 
DE TERRA 

SUPERFÍCIE 
D’AIGUA 

SUPERFÍCIE 
TOTAL 

SECTOR 1: PESQUER 15.998 m2 28.567 m2 44.565 m2 

SECTOR 2: COMERCIAL  2.376 m2 7.570 m2 9.946 m2 

SECTOR 3: RECREATIU  24.921 m2 41.040 m2 65.961 m2 

SECTOR 4: SERVEIS PORTUARIS 2.750 m2 2.741 m2 5.491 m2 

SECTOR 5: NAVEGACIÓ 0 m2 21.453 m2 21.453 m2 

SECTOR 6: EQUIPAMENTS I ESPAIS 
PÚBLICS 

11.884 m2 0 m2 11.884 m2 

SISTEMA VIARI  14.516 m2 0 m2 14.516 m2 

ESCULLERES  8.347 m2 0 m2 8.347 m2 

AIGÜES EXTERIORS 0 m2 40.417 m2 40.417 m2 

TOTAL 80.792 m2 141.787 m2 222.580 m2 
Taula 6 Superfícies ocupades per la proposta 

 
Pot apreciar-se que la superfície total dins del nou Iímit 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. 
 
 
 
 
 



►Modificació M5 
 
REDACTAT VIGENT 
 
9.3.5 Sector 4. Serveis Portuaris 
 
El sector de serveis portuaris es desenvolupa a la part final del nou dic de recer 
(principalment amb superfície d'aigua si bé també s'inclou una franja terrestre), a dos nous 
edificis adossats a l'espatller del nou dic en el seu tram inicial (destinats a taller i edifici 
polivalent), així com en tres edificis existents en I'actualitat: les oficines del port ubicades a la 
seva entrada i els dos tallers situats a I'extrem oriental del port al costat de la muntanya. 
De totes maneres dins dels tallers sectors també es permet I'ús de serveis portuaris, encara 
que no sigui el principal o característic, tal com pot apreciar-se al plànol nº 6 amb els sectors 
pesquer i recreatiu, on se situen els serveis de subministrament de combustible i les dues 
àrees tècniques. 
Amb aquesta disposició s'incrementen les superfícies de terra i aigua necessàries per a 
cobrir les demandes explicades a l’apartat 7 d'aquesta memòria. 
 
 
REDACTAT MODIFICAT 
 
9.3.5 Sector 4. Serveis Portuaris 
 
El sector de serveis portuaris es desenvolupa a la part final del nou dic de recer 
(principalment amb superfície d'aigua si bé també s'inclou una franja terrestre), a dos nous 
edificis adossats a l'espatller del nou dic en el seu tram inicial (destinats a taller i edifici 
polivalent), i al nou previst a la zona de les actuals casetes de pescadors destinat a activitats 
subaquàtiques, així com en tres edificis existents en I'actualitat: les oficines del port ubicades 
a la seva entrada i els dos tallers situats a I'extrem oriental del port al costat de la muntanya. 
De totes maneres dins dels tallers sectors també es permet I'ús de serveis portuaris, encara 
que no sigui el principal o característic, tal com pot apreciar-se al plànol núm. O-05, amb els 
sectors pesquer i recreatiu. on se situen els serveis de subministrament de combustible i 
l’àrea tècnica. 
Amb aquesta disposició s'incrementen les superfícies de terra i aigua necessàries per a 
cobrir les demandes explicades a l’apartat 7 d'aquesta memòria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Modificació M6 
 
REDACTAT VIGENT 
 
9.3.7 Sector 6: Equipaments i Espais públics 
 
La resta de I'espai inclòs dins de la Zona de Servei del Port (llevat de les esculleres, les 
aigües exteriors) correspon al sector d'equipaments i espais públics, que es desenvolupa 
principalment al moll de ribera (comunicant I'actual passeig marítim amb el passeig ubicat a 
la coronació del nou dic) a més de les dues petites zones de platja ubicada als dos extrems 
del port. 
De totes maneres dins dels altres sectors també es permet l’ús d'equipaments i espais 
públics, encara que no sigui el principal o característic. tal com pot apreciar-se al plànol nº 6 
amb els sectors pesquer i recreatiu, on se situa una part del passeig de vianants a les 
cobertes de les següents edificacions: les existents dins del Club de Vela, la Marina Seca, 
els nous locals darrera de la llotja i les edificacions adossats al nou dic. 
Amb aquesta disposició s'aconsegueix complir el criteri relatiu al recorregut per a vianants. 
 
 
REDACTAT MODIFICAT 
 
9.3.7 Sector 6: Equipaments i Espais públics 
 
La resta de I'espai inclòs dins de la Zona de Servei del Port (llevat de les esculleres, les 
aigües exteriors) correspon al sector d'equipaments i espais públics, que es desenvolupa 
principalment al moll de ribera (comunicant I'actual passeig marítim amb el passeig ubicat a 
la coronació del nou dic) a més de les dues petites zones de platja ubicada als dos extrems 
del port. 
De totes maneres dins dels altres sectors també es permet l’ús d'equipaments i espais 
públics, encara que no sigui el principal o característic,  tal com pot apreciar-se al plànol 
núm. O-05, corresponent amb els sectors pesquer i recreatiu, on se situa una part del 
passeig de vianants a les cobertes de les següents edificacions: les existents dins del Club 
de Vela, la Marina Seca i les edificacions adossades al nou dic. 
Amb aquesta disposició s'aconsegueix complir el criteri relatiu al recorregut per a vianants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.7.2 MODIFICACIONS DE LES NORMES URBANÍSTIQUES 

La normativa del Pla Especial Vigent es modifica en els articles següents: 
 
►Modificació NU1 
 
REDACTAT VIGENT 
 
CAPÍTOL SEGON. TIPUS DE SOL 
SECTORS I SISTEMES 
 
Article 11 : Límits 
 
Els límits dels sectors i del sistema viari són els definits al plànol nº 5 i tenen la següent 
superfície segons les previsions del Pla Especial: 
 
1) Sectors d'usos portuaris 

 
Sector 1: Pesquer       44.415 m2 

aigua: 28.567 m2 
terra:   15.848 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       5.391 m2 
aigua:  2.741 m2 
terra:   2.650 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 222.330 m2 , deis quals 
141.787 m2 corresponen a superfície d'aigua i 80.542 m2 a superfície de terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDACTAT MODIFICAT 
 
CAPÍTOL SEGON. TIPUS DE SOL 
SECTORS I SISTEMES 
 
Article 11 : Límits 
 
Els límits dels sectors i del sistema viari són els definits al plànol núm. O-04 i tenen la 
següent superfície 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 , deis quals 
141.787 m2 corresponen a superfície d'aigua i 80.792 m2 a superfície de terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



►Modificació NU2 
 
 
REDACTAT VIGENT 
 
CAPÍTOL QUART. NORMES ESPECÍFIQUES 
 
SECTOR 1: PESQUER 
 
Article 17: Usos Admesos 
 
S'admeten els següents usos: 
 
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 lones resguardades del sol per a la reparació que no comptabilitzaran 
com a edificis. 
 
b) Ús de serveis portuaris, que en aquest sector comprèn les següents activitats: 
 

• subministrament de carburant: que inclou els sortidors (a I'extrem del moll central o 
adossat a l'actual dic de recer) i els dipòsits (a la zona de la nova es planada que es 
grafia als plànols), 

 
• reparació d'embarcacions: a I'àrea tècnica ubicada a la nova esplanada i que es grafia 

als plànols, 
 

c) Ús de restauració en un dels nous locals disposats darrera de la Llotja. 
 
d) Ús d'espais públics a les cobertes dels nous locals ubicats darrera de la Llotja i dels locals 
adossats al nou dic. 
 
 
 
REDACTAT MODIFICAT 
 
CAPÍTOL QUART. NORMES ESPECÍFIQUES 
 
SECTOR 1: PESQUER 
 
Article 17: Usos Admesos 
 
S'admeten els següents usos: 
 
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 i serveis de suport al sector pesquer. A la zona destinada a estenedor de 
xarxes es permet la disposició de pèrgoles per a crear lones resguardades del sol per a la 
reparació que no comptabilitzaran com a edificis. 
 
b) Ús de serveis portuaris, que en aquest sector comprèn les següents activitats: 
 
• subministrament de carburant: que inclou els sortidors (a I'extrem del moll central o adossat 
a l'actual dic de recer) i els dipòsits (a la zona de la nova es planada que es grafia als 

plànols), 
 
• reparació d'embarcacions: a I'àrea tècnica ubicada a la nova esplanada i que es grafia als 
plànols, 
 
c) Ús de restauració i d’activitats subaquàtiques en els locals disposats darrera de la Llotja, 
 
d) Ús d'espais públics als locals adossats al nou dic. 
 
 
 
 
 
 
►Modificació NU3 
 
 
REDACTAT VIGENT 
 
CAPÍTOL QUART. NORMES ESPECÍFIQUES 
 
SECTOR 1: PESQUER 
 
 
Article 18: Edificabilitat i condicions d'edificació 
 
Edificis existents 
 
Es mantindrà I'actual Llotja pesquera autoritzant-se totes les obres de rehabilitació i millora 
interior, entre elles I'habilitació d'una fabrica de gel i d'espais per a la manipulació del peix i 
cambres de fred, congelat i carnada. Es permet la seva ampliació amb un sostre edificable 
màxim autoritzat de 225 m2 en una sola planta i amb una altura màxima de 4,5 metres, no 
admetent-se altres usos (coberta inclosa) que els previstos per a la Llotja i altres activitats 
directament relacionades amb la pesca. 
 
Es mantindrà I'actual magatzem de caixes, si bé la seva coberta s’adaptarà al nou passeig 
de vianants elevat. 
 
Edificis de nova construcció 
 
En substitució de les actuals casetes de pescadors i per sota del passeig de vianants de 
nova creació, que enllaça la rampa amb I'espatller del nou dic, es permeten unes 
construccions destinades a magatzems, sanitaris i dutxes i restauració. El sostre edificable 
màxim autoritzat és de 960 m2 en una sola planta i amb una altura màxima de 4,5 metres, 
sense que en cap cas es pugui sobrepassar I'altura de les casetes de pescadors existents 
en I'actualitat i que seran enderrocades. 
 
Es permet la construcció de 60 casetes de pescadors adossades al nou dic de recer 
destinades a I'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 

Alçada 
Màxima 

Plantes 

Sector 1: PESQUER 

Llotj
a 

actual L’existent L’existent L’existent Les existents 

ampliació 225 m2 225 m2 4,5 m PB 

Magatzem de Caixes L’existent L’existent L’existent Les existents 

Magatzems 620 m2 620 m2 4,5 m (1) PB 

Sanitaris i dutxes 100 m2 100 m2 4,5 m (1) PB 

Restauració 240 m2 240 m2 4,5 m (1) PB 

Casetes de Pescadors 1.551 m2 1.551 m2 4,5 m (2) PB 

 
(1) No es podrà sobrepassar I'altura de les casetes de pescadors existents en I'actualitat 
(2) No es podrà sobrepassar la cota del passeig de vianants elevat situat per sobre del nou 
dic 
 
 
REDACTAT MODIFICAT 
 
CAPÍTOL QUART. NORMES ESPECÍFIQUES 
SECTOR 1: PESQUER 
 
 
Article 18: Edificabilitat i condicions d'edificació 
 
Edificis existents 
 
Es mantindrà I'actual Llotja pesquera autoritzant-se totes les obres de rehabilitació i millora 
interior, entre elles I'habilitació d'una fabrica de gel i d'espais per a la manipulació del peix i 
cambres de fred, congelat i carnada. Es permet la seva ampliació amb un sostre edificable 
màxim autoritzat de 225 m2 en una sola planta i amb una altura màxima de 4,5 metres, no 
admetent-se altres usos (coberta inclosa) que els previstos per a la Llotja i altres activitats 
directament relacionades amb la pesca i el suport a les seves activitats. 
 
Es mantindrà I'actual magatzem de caixes. 
 
Edificis de nova construcció 
 
Es permeten construccions destinades a restauració, sanitaris i dutxes, i magatzems del 
Sector Pesquer i activitats subaquàtiques del Sector Serveis Portuaris. El sostre edificable 
màxim autoritzat exclusivament del Sector Pesquer és de 1.110 m2 i de 200 m2 del Sector 
Serveis Portuaris, tot en una sola planta i amb una altura màxima de 4,5 metres, sense que 
en cap cas es pugui sobrepassar I'altura de les casetes de pescadors existents en 
I'actualitat.. 
 
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 

Alçada 
Màxima 

Plantes 

Sector 1: PESQUER 

Llotj
a 

actual L’existent L’existent L’existent Les existents 

ampliació 225 m2 225 m2 4,5 m PB 

Magatzem de Caixes L’existent L’existent L’existent Les existents 

Magatzems 770 m2 770 m2 4,5 m (1) PB 

Sanitaris i dutxes 100 m2 100 m2 4,5 m (1) PB 

Restauració 240 m2 240 m2 4,5 m (1) PB 

Casetes de Pescadors 1.551 m2 1.551 m2 4,5 m (2) PB 

 
(1) No es podrà sobrepassar I'altura de les casetes de pescadors existents en I'actualitat 
(2) No es podrà sobrepassar la cota del passeig de vianants elevat situat per sobre del nou 
dic 
 
 
 
 
►Modificació NU4 
 
REDACTAT VIGENT 
 
SECTOR 4: SERVEIS PORTUARIS 
 
Article 26: Usos admesos 
 
S'admet I'ús de serveis portuaris, que en aquest sector compren les següents activitats: 
 

• administratives: a I'edifici de les Oficines del Port ubicat a I'entrada, 
 
• reparació d'embarcacions: al taller adossat al nou dic i als actuals tallers ubicats a 

I'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 Guardia Civil, etc.): a l'últim tram 
del nou dic. 

 
• centre de submarinisme: als actuals tallers ubicats a I'extrem oriental del port 
 
• formació (aules, etc.): a I'edifici polivalent adossat al nou dic, 
 
• d'altres (Institut Social de la Marina, Creu Roja del Mar, etc.): a I'edifici polivalent 

adossat al nou dic. 
 
 
REDACTAT MODIFICAT 
 
SECTOR 4: SERVEIS PORTUARIS 
 
Article 26: Usos admesos 
 
S'admet I'ús de serveis portuaris, que en aquest sector compren les següents activitats: 
 



• administratives: a I'edifici de les Oficines del Port ubicat a I'entrada, 
 
• reparació d'embarcacions: al taller adossat al nou dic i als actuals tallers ubicats a 

I'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 Guardia Civil, etc.): a l'últim tram 
del nou dic. 

 
• centre de submarinisme (activitats subaquàtiques): a la zona contigua a les actuals 

casetes de pescadors. 
 
• formació (aules, etc.): a I'edifici polivalent adossat al nou dic, 
 
• d'altres (Institut Social de la Marina, Creu Roja del Mar, etc.): a I'edifici polivalent 

adossat al nou dic. 
 
 
 
►Modificació NU5 
 
REDACTAT VIGENT 
 
SECTOR 4: SERVEIS PORTUARIS 
 
Article 27: Edificabilitat i condicions d'edificació 
 
Edificis existents 
 
Es mantindran els edificis existents (el situat a I'entrada del port i els tallers existents en el 
Iímit est de I'àmbit del Port entre el passeig de vianants i la falda de la muntanya) amb les 
seves condicions urbanístiques actuals, permetent-se totes les obres de rehabilitació millora 
interior, però no I'augment de volum. L'ús dels tallers s'amplia a Centre de Submarinisme. 
 
La resta de l’article no te modificacions. 
 
 
REDACTAT MODIFICAT 
 
SECTOR 4: SERVEIS PORTUARIS 
 
Article 27: Edificabilitat i condicions d'edificació 
 
Edificis existents 
 
Es mantindran els edificis existents (el situat a I'entrada del port i els tallers existents en el 
Iímit est de I'àmbit del Port entre el passeig de vianants i la falda de la muntanya) amb les 
seves condicions urbanístiques actuals, permetent-se totes les obres de rehabilitació millora 
interior, però no I'augment de volum. L'ús de Centre de Submarinisme (Activitats 
Subaquàtiques) es situa a la zona contigua a les actuals casetes de pescadors. 
 
La resta de l’article no te modificacions. 
 
 
 

2.7.3 MODIFICACIONS DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

La documentació gràfica del Pla Especial Vigent es modifica de la següent manera: 
 
►Modificació DG1 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA VIGENT 
 
Relació Núm. Plànol Contingut 

 
1) 2 “ZONA DE SERVEI PORTUARI I USOS ACTUALS” 
2) 3 “CONCESSIONS ACTUALS” 
3) 4 “PLANTA FUTURA” 
4) 5 “DEFINICIÓ DELS SECTORS I SISTEMES” 
5) 6.1 “ZONA DE SERVEI PORTUARI I USOS FUTURS. NIVELL 0” 
6) 6.2 “ZONA DE SERVEI PORTUARI I USOS FUTURS. NIVELL +1” 
7) 7.1 “ACTUACIONS A REALITZAR. PLANTA GENERAL” 
8) 7.3 “ACTUACIONS A REALITZAR. REMODELACIÓ DEL MOLL PESQUER” 
9) 7.3 “ACTUACIONS A REALITZAR. URBANITZACIÓ ESPLANADA DEL PORT” 
10) 8.1 “EDIFICACIONS CARACTERÍSTIQUES” 
11) 8.2 “EDIFICACIONS TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA” 

 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA MODIFICADA 
 
Que es correspon, correlativament, amb la documentació gràfica següent: 
 
Relació Núm. Plànol Contingut 

 
1) O-01 “ZONA DE SERVEI PORTUARI I USOS ACTUALS” 
2) O-02 “CONCESSIONS ACTUALS” 
3) O-03 “PLANTA FUTURA” 
4) O-04 “DEFINICIÓ DELS SECTORS I SISTEMES” 
5) O-05 “ZONA DE SERVEI PORTUARI I USOS FUTURS. NIVELL 0” 
6) O-06 “ZONA DE SERVEI PORTUARI I USOS FUTURS. NIVELL +1” 
7) O-07 “ACTUACIONS A REALITZAR. PLANTA GENERAL” 
8) O-08 “ACTUACIONS A REALITZAR. REMODELACIÓ DEL MOLL PESQUER” 
9) O-09 “ACTUACIONS A REALITZAR. URBANITZACIÓ DE L’ESPLANADA DEL PORT” 
10) O-10 “EDIFICACIONS CARACTERÍSTIQUES” 
11) O-11 “EDIFICACIONS TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA” 

  



2.7.4 MODIFICACIONS EN L’ESTUDI ECONÓMIC-FINANCER 

Aquesta modificació puntual altera lleugerament els valors finals de la valoració i la forma de 
finançament que realitza el Pla Especial, pel fet que s’amplia la superfície permesa a 
construir, i s’adeqüen els recursos previstos a la nova solució proposada dins de l’àmbit 
modificat, en aquest sentit es modifica l’apartat 1, de la següent manera: 
 
►Modificació EEF1 
 
 
REDACTAT VIGENT 
 
1  VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES OBRES 
 
A la memòria del Pla Especial s'han explicat les vuit actuacions mitjançant les quals es 
desenvolupa la proposta general d'ordenació. 
 
Aquestes vuit actuacions s'han valorat econòmicament amb un grau de precisió suficient per 
tal de minimitzar possibles desviacions pressupostàries quan siguin desenvolupades en els 
respectius projectes constructius. 
 
A la taula 1 es presenten aquestes valoracions econòmiques. 
 
L'import total de totes les actuacions previstes ascendeix a la quantitat de VINT-I-SIS 
MILIONS CINQUANTA-SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS (26.057.894 
€). 
 
 
REDACTAT MODIFICAT 
 
1  VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES OBRES 
 
A la memòria del Pla Especial s'han explicat les vuit actuacions mitjançant les quals es 
desenvolupa la proposta general d'ordenació. 
 
Aquestes vuit actuacions s'han valorat econòmicament amb un grau de precisió suficient per 
tal de minimitzar possibles desviacions pressupostàries quan siguin desenvolupades en els 
respectius projectes constructius. 
 
A la taula 1 es presenten aquestes valoracions econòmiques. 
 
L'import total de totes les actuacions previstes ascendeix a la quantitat de VINT-I-SIS 
MILIONS CENT NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS 
(26.193.445 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Modificació EEF2 
 
 
REDACTAT VIGENT 
 
2  FONTS DE FINANÇAMENT 
 
Així mateix s'ha analitzat quin tipus o fonts de finançament és l’idoni per a cada actuació, 
amb l'objectiu d'aconseguir la màxima rendibilitat directa i indirecta a mig i llarg termini. 
 
Tenint en compte la magnitud de la inversió (especialment de la dàrsena exterior) es fa 
necessària la participació de I'Administració Publica en la inversió a realitzar. 
 
D'aquesta manera s'han considerat les següents fonts de finançament : 
 

• Inversió pública de la Generalitat 
 
• Inversió publica externa a la Generalitat 
 
• Inversió privada (mitjançant concessions, autoritzacions, quotes ... ) 
 
• Finançament extern (públic o privat) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La distribució deis diferents tipus de finançament per a les diferents actuacions es presenta 
a la taula 1. 
 

VALORACIÓ I FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS PROPOSADES AL PLA ESPECIAL 

Concepte Amidament Preu unitari 
(1) 

Cost Total Finançament 

1.   Nova dàrsena exterior i esplanada adossada 

1.1. OBRA CIVIL    

Inversió 
Pública 

20.581.059 € 

Demolicions d’obres de 
formigó 

28.003,5 
m3 

22,0 €/m3  616.077 € 

Retirada d’esculleres 9.715,0 m3 10,0 €/m3  97.150 € 

Tot-u 447.148,1  t 8,0 €/t 3.577.184 € 

Esculleres (2) 166.555,1  t 14,0 €/t 2.331.771 € 

Blocs cúbics de formigó 
(2) 

60.149,7 
m3 

129,0 €/m3  7.759.311 € 

Formigó en espatller (2) 23.400,0 
m3 

109,0 €/m3  2.550.600€ 

Formigó en molls 15.813,0 
m3 

125,0 €/m3  1.976.625 € 

Pedraplé 22.841,0 
m3 

20,5 €/m3  468.241 € 

Rebliment 84.700,0 
m3 

3,0 €/m3  254.100 € 

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0 PA 950,000 €/PA  950.000 € 

Subtotal Obra Civil   20.581.059 € 

1.2. URBANITZACIÓ    

Inversió 
Pública 

876.550 € 

Paviment 12.870,0 m2 35,0 €/m2 450.450 € 

Xarxes tècniques, 
mobiliari urbà i 
enjardinament 

12.870,0 m2 30,0 €/m2 386.100 € 

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0 PA 40.000 €/PA 40.000 € 

Subtotal Urbanització   876.550 € 

1.3. EDIFICACIÓ    

Concession
s 

1.181.400 € 

Construcció noves 
Cassetes de pescadors 

1.622,0 m2 300,0 €/m2 486.600 € 

Edifici ISM+Creu 
Roja+Aula de Formació 

100,0 m2 800,0 €/m2 80.000 € 

Construcció nous 
Tallers Navals Ferm 

208,0 m2 600,0 €/m2 124.800 € 

Edifici magatzem per a 
creuers 

725,0 m2 600,0 €/m2 435.000 € 

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0 PA 55.000 €/PA 55.000 € 

Subtotal Edificació   1.181.400 € 

Subtotal Capítol 1   22.639.009 €   

2.   Remodelació del moll pesquer 

Pantalans 25,0 m 1.750,0€/m 43.750 € 

Inversió 
Pública 

95.250 € 

Demolició actuals 
Casetes de pescadors 

902,0 m2 50,0 €/m2 45.100€ 

Demolició actuals 
Tallers Navals Ferm 

88,0 m2 50,0 €/m2 4.400 € 

Adequació de vials 1,0 PA 2.000,0 €/PA 2.000 € 

Edifici Bar - Restaurant 210,0 m2 700,0 €/m2 147.000 € 

Concessions 917.000€ 

Edifici de sanitaris i 
dutxes 

210,0 m2 700,0 €/m2 147.000 € 

Edifici magatzems 420,0 m2 650,0 €/m2 273.000 € 

Fàbrica gel+Cambres 
fred+Manipulació del 
peix 

1,0 PA 350.000€/PA 350.000 € 

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0 PA 45.000,0€/PA 45.000 € Inversió 
Pública 

/Concessió 

5.000€/40.000€ 

Subtotal Capítol 2 1.057.250 €  

3.   Ampliació de les passarel·les esportives   

Pantalans Flotants 83,5 m 1.100,0  €/m 91.850 € Finançament 
Privat 

(quotes, 
concessions..

) 

96.350 € 
Redacció del projecte i Direcció de les 
obres 

1,0 PA 4.500,0 €/PA 4.500 € 

Subtotal Capítol 3   96.350 €   

4.   Urbanització de l’esplanada del port 

Acondicionament de 
paviments diversos 

8.483,0 m2 7,0 €/m2 59.381 € 

Inversió 
pública 

externa a la 
Generalitat 

198.456€ 

Mobiliari Urbà i 
ajardinament 

10.175,0 m2 9,0 €/m2 91.575 € 

Rampa d’accés al 
passeig peatonal 
superior 

350,0 m2 65,0 €/m2 22.750 € 

Estructura de connexió 
passeig peatonal-dic 

180,0 m2 55,0 €/m2 24.750 € 

Demolició dels edificis 
contigus a l’antiga 
llotja 

180,0 m2 100,0 €/m2 18.000 € 
Finançament 

extern 
180.000 € 

Nou edifici d’usos 
culturals 

180,0 m2 900,0 €/m2 162.000 € 
  

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0PA 25.000 €/PA 19.000 € Inv. Púb/  
Finanç. ext 

10.000/9.000€ 

Subtotal Capítol 4   397.456 €   

 
 
 
 
 

     



5.   Marina seca i/o altres activitats nàutiques 

Excavació 1.512,0 m3 7,0 €/m3 10.584 € 

Inversió 
pública-privada 
+ autorització o 

concessió 

172.384 € 

Edifici de la marina 
seca i/o altres activitats 
nàutiques 

45,0 ud 2.800,0 €/ud 128.800 € 

Acondicionament dels 
vials rodats 

1,0 PA 1.000,0 €/PA 1.000 € 

Rampa d’avarada 400,0 m2 60,0 €/m2 24.000 € 

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0 PA 8.000,0 €/PA 8.000 € 

Subtotal Capítol 5 172.384 €  

6.   Nou moll i esplanada adossats a l’espigó de la dàrsena esportiva 

Esculleres 13.230,0 t 14,0 €/t 185.220 € 

Concessió 1.190.296 € 

Formigó en molls 2.677,5 m3 125,0 €/m3 334.688 € 

Pedraplé 3.780,0 m3 20,5 €/m3 77.490 € 

Rebliment 8.032,5 m3 3,0 €/m3 24.098 € 

Pantalans flotants 100,0 m  1.100,0 €/m 110.000 € 

Paviments 3.520,0 m2 35,0 €/m2 123.200 € 

Xarxes tècniques, 
mobiliari urbà i 
ajardinament 

3.520,0 m2 30,0 €/m2 105.600 € 

Edifici Centre comarcal 
de Vela 

250,0 m2 700,0 €/m2 175.000 € 

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0 PA 55.000,0 
€/PA 

55.000 € 

Subtotal Capítol 6 1.190.296 
€ 

 

7.   Ampliació del contradic 

Esculleres 8.662,5 t 14,0 €/t 121.275 € Inversió 
Pública 

121.275 € 

Formigó en molls 1.835,0 m3 125,0 €/m3 229.375 € Inv. Públ. 
(20%) / 

Conces. (80%) 

45.875 € / 
183.500 € 

Acondicionament de 
l’accés peatonal 

1,0 PA 4.500,0 €/PA 4.500 € 

Concessió 16.500 € Xarxes tècniques, 
mobiliari urbà i 
ajardinament 

400,0 m2 30,0 €/m2 12.000 € 

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0 PA 18.000,0 
€/PA 

18.000 € Inversió 
púb./Concessió 

8.000 € / 
10.000 € 

Subtotal Capítol 7 385.150 €  

 
 
 
 
 

  

8.   Mesures mediambientals 

Tractament 
mediambiental de la 
Punta de Santa Anna 

1,0 PA 150.000,0 
€/PA 

150.000 € 

Inversió 
pública 

260.000 € Seguiment de l’evolució 
de la platja de Blanes 

1,0 PA 100.000,0 
€/PA 

100.000 € 

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0 PA 10.000,0 
€/PA 

10.000 € 

Subtotal Capítol 7 260.000 €  

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE (I.V.A. INCLÒS) 

26.057.894 
€ 

 

 
NOTES 
(1) Els preus unitaris ja inclouen les Despeses General, el Benefici de l’Industrial i l’I.V.A. 
(2) El seu disseny ja inclou una reducció de impacte paisatgístic sobre la Punta de Santa 

Anna 
(3) Una part ja està considerada en el disseny del dic (veure Nota 2) 

 
Taula 1b  Valoració i finançament de les actuacions 

 
 
 
 
REDACTAT MODIFICAT 
 
2  FONTS DE FINANÇAMENT 
 
Així mateix s'ha analitzat quin tipus o fonts de finançament és l’idoni per a cada actuació, 
amb l'objectiu d'aconseguir la màxima rendibilitat directa i indirecta a mig i llarg termini. 
 
Tenint en compte la magnitud de la inversió (especialment de la dàrsena exterior) es fa 
necessària la participació de I'Administració Publica en la inversió a realitzar. 
 
D'aquesta manera s'han considerat les següents fonts de finançament : 
 

• Inversió pública de la Generalitat 
 
• Inversió publica externa a la Generalitat 
 
• Inversió privada (mitjançant concessions, autoritzacions, quotes ... ) 
 
• Finançament extern (públic o privat) 

 
La distribució deis diferents tipus de finançament per a les diferents actuacions es presenta 
a la taula 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALORACIÓ I FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS PROPOSADES AL PLA ESPECIAL 

Concepte Amidament 
Preu unitari 

(1) 
Cost Total Finançament 

1.   Nova dàrsena exterior i esplanada adossada 

1.4. OBRA CIVIL    

Inversió 
Pública 

 

Demolicions d’obres de 
formigó 

28.003,5 m3 22,0 €/m3  616.077 €  

Retirada d’esculleres 9.715,0 m3 10,0 €/m3  97.150 €  

Tot-u 447.148,1  t 8,0 €/t 3.577.184 €  

Esculleres (2) 166.555,1  t 14,0 €/t 2.331.771 €  

Blocs cúbics de 
formigó (2) 

60.149,7 m3 129,0 €/m3  7.759.311 €  

Formigó en espatller 
(2) 

23.400,0 m3 109,0 €/m3  2.550.600€ 20.581.059 € 

Formigó en molls 15.813,0 m3 125,0 €/m3  1.976.625 €  

Pedraplè 22.841,0 m3 20,5 €/m3  468.241 €  

Rebliment 84.700,0 m3 3,0 €/m3  254.100 €  

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0 PA 950,000 €/PA  950.000 €  

Subtotal Obra Civil   20.581.059 €  

1.5. URBANITZACIÓ    

Inversió 
Pública 

876.550 € 

Paviment 12.870,0 m2 35,0 €/m2 450.450 € 

Xarxes tècniques, 
mobiliari urbà i 
enjardinament 

12.870,0 m2 30,0 €/m2 386.100 € 

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0 PA 40.000 €/PA 40.000 € 

Subtotal Urbanització   876.550 € 

1.6. EDIFICACIÓ    

Concessi
ons 

1.181.400 € 

Construcció noves 
Cassetes de 
pescadors 

1.622,0 m2 300,0 €/m2 486.600 € 

Edifici ISM+Creu 
Roja+Aula de 
Formació 

100,0 m2 800,0 €/m2 80.000 € 

Construcció nous 
Tallers Navals Ferm 

208,0 m2 600,0 €/m2 124.800 € 

Edifici magatzem per 
a creuers 

725,0 m2 600,0 €/m2 435.000 € 

Redacció del projecte 
i Direcció de les obres 

1,0 PA 55.000 €/PA 55.000 € 

Subtotal Edificació   1.181.400 € 

Subtotal Capítol 1   22.639.009 €   

 
 
 
 

     

2.   Remodelació del moll pesquer 

Pantalans 25,0 m 1.750,0€/m 43.750 € 

Inversió 
Pública 

95.250 € 

Demolició actuals 
Casetes de pescadors 

902,0 m2 50,0 €/m2 45.100€ 

Demolició actuals 
Tallers Navals Ferm 

88,0 m2 50,0 €/m2 4.400 € 

Adequació de vials 1,0 PA 2.000,0 €/PA 2.000 € 

Edifici Bar - 
Restaurant 

240,0 m2 700,0 €/m2 168.000 € 

Concession
s 

1.001.000€ 

Edifici Activitats 
Subaquàtiques 

200,0 m2 700,0 €/m2 140.000 € 

Edifici de sanitaris i 
dutxes 

100,0 m2 700,0 €/m2 70.000 € 

Edifici magatzems 770,0 m2 650,0 €/m2 273.000 € 

Fàbrica gel+Cambres 
fred+Manipulació del 
peix 

1,0 PA 350.000€/PA 350.000 € 

Redacció del projecte 
i Direcció de les obres 

1,0 PA 50.000,0€/PA 50.000 € Concessió 
5.000€ 

/45.000€ 

Subtotal Capítol 2 1.096.300 €  

3.   Ampliació de les passarel·les esportives   

Pantalans Flotants 83,5 m 1.100,0  €/m 91.850 € Finançame
nt Privat 
(quotes, 
concession
s..) 

96.350 € Redacció del projecte 
i Direcció de les obres 

1,0 PA 4.500,0 €/PA 4.500 € 

Subtotal Capítol 3   96.350 €   

4.   Urbanització de l’esplanada del port 

Condicionament de 
paviments diversos 

8.233,0 m2 7,0 €/m2 57.631 € 

Inversió 
pública 

externa a la 
Generalitat 

158.956€ 
Mobiliari Urbà i 
enjardinament 

10.175,0 m2 9,0 €/m2 91.575 € 

Rampa d’accés al 
passeig vianants 
superior 

150,0 m2 65,0 €/m2 9.750 € 

Demolició dels edificis 
contigus a l’antiga 
llotja 

180,0 m2 100,0 €/m2 18.000 € 
Finançament 

extern 
180.000 € 

Nou edifici d’usos 
culturals 

180,0 m2 900,0 €/m2 
162.000 

€ 

Redacció del projecte 
i Direcció de les obres 

1,0PA 15.000 €/PA 15.000 € 
Inv. Púb/ 

Finanç. ext 
10.000 
/5.000€ 

Subtotal Capítol 4   353.956 €   

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 



5.   Marina seca i/o altres activitats nàutiques 

Excavació 1.512,0 m3 7,0 €/m3 10.584 € 

Inversió 
privada + 
autorització 
o 
concessió 

172.384 € 

Edifici de la marina 
seca i/o altres 
activitats nàutiques 

45,0 ud 2.800,0 €/ud 128.800 € 

Condicionament dels 
vials rodats 

1,0 PA 1.000,0 €/PA 1.000 € 

Rampa d’avarada 400,0 m2 60,0 €/m2 24.000 € 

Redacció del projecte 
i Direcció de les obres 

1,0 PA 8.000,0 €/PA 8.000 € 

Subtotal Capítol 5 172.384 €  

6.   Nou moll i esplanada adossats a l’espigó de la dàrsena esportiva 

Esculleres 13.230,0 t 14,0 €/t 185.220 € 

Concessió 
1.190.296 
€ 

Formigó en molls 2.677,5 m3 125,0 €/m3 334.688 € 

Pedraplè 3.780,0 m3 20,5 €/m3 77.490 € 

Rebliment 8.032,5 m3 3,0 €/m3 24.098 € 

Pantalans flotants 100,0 m  1.100,0 €/m 110.000 € 

Paviments 3.520,0 m2 35,0 €/m2 123.200 € 

Xarxes tècniques, 
mobiliari urbà i 
enjardinament 

3.520,0 m2 30,0 €/m2 105.600 € 

Edifici Centre 
comarcal de Vela 

250,0 m2 700,0 €/m2 175.000 € 

Redacció del projecte 
i Direcció de les obres 

1,0 PA 
55.000,0 

€/PA 
55.000 € 

Subtotal Capítol 6 1.190.296 €  

7.   Ampliació del contradic 

Esculleres 8.662,5 t 14,0 €/t 
121.275 

€ 
Inversió 
Pública 

121.275 € 

Formigó en molls 
1.835,0 

m3 
125,0 
€/m3 

229.375 
€ 

Inv. Públ. 
(20%) / 
Conces. 
(80%) 

45.875 € / 
183.500 € 

Condicionament de 
l’accés vianants 

1,0 PA 
4.500,0 

€/PA 
4.500 € 

Concessió 16.500 € Xarxes tècniques, 
mobiliari urbà i 
enjardinament 

400,0 m2 30,0 €/m2 12.000 € 

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0 PA 
18.000,0 

€/PA 
18.000 € 

Inversió 
púb./Conce
ssió 

8.000 € / 
10.000 € 

Subtotal Capítol 7 385.150 €  

  

 
 
 
 

8.   Mesures mediambientals 

Tractament 
mediambiental de la 
Punta de Santa Anna 

1,0 PA 150.000,0 €/PA 150.000 € 

Inversió 
pública 

260.000 € 
Seguiment de 
l’evolució de la platja 
de Blanes 

1,0 PA 100.000,0 €/PA 100.000 € 

Redacció del projecte i 
Direcció de les obres 

1,0 PA 10.000,0 €/PA 10.000 € 

Subtotal Capítol 7 260.000 €  

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE (I.V.A. INCLÒS) 

26.193.445 €  

 
NOTES 

(4) Els preus unitaris ja inclouen les Despeses General, el Benefici de l’Industrial i l’I.V.A. 
(5) El seu disseny ja inclou una reducció de impacte paisatgístic sobre la Punta de Santa 

Anna 
(6) Una part ja està considerada en el disseny del dic (veure Nota 2) 

 
Taula 1b  Valoració i finançament de les actuacions 

 
 
 

        
               

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ANNEXES A LA MEMÒRIA  



3.1 AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

Atenent a l’article 94.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme i al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada i en especial l’Article 3 “Àmbit d’aplicació”   
 
3.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document 
independent, en els instruments d’ordenació territorial i urbanística següents: 
 
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació 
de nous usos o activitats. 
 
Pel fet de que no s’implanta cap nou us, ni activitat, ja que l’activitat de submarinisme ja es 
una activitat contemplada en el P.E.S.G.P. de Blanes, a la vegada que no es troba en cap 
dels supòsits dels apartats 3.2 i 3.3 del mateix article, no es perceptiva la redacció d’un 
estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

3.2 INFORME AMBIENTAL 

En atenció al que s’estableix en el R.D.L. 1/2008, de 11 de enero, “por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos”, en concret en 
l’art. 3 “Ámbito” i Annex ll apartat “Grupo 9” punt k, i en el que s’estableix al D 114/1988, de 7 
d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, les modificacions proposades per la present 
Modificació Puntual del P.E.S.G.P. de Blanes, no afecten significativament les condicions 
ambientals que planteja l’actualment vigent Pla Especial, per quan no implica ni un augment 
ni una variació substancial de les superfícies construïdes, ni dels usos i ni de les activitats ja 
previstes dins del sector, per tant no es considera necessària la modificació de l’Estudi 
d’Impacte Ambiental, aprovat en la data del 21 de desembre de 2006, per aquest l’àmbit. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RELACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA   



4.1 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA INFORMATIVA 

Núm. Contingut Escala 
 
I-01 SITUACIÓ URBANÍSTICA S/E 
 
I-02 EMPLAÇAMENT AL PLANEJAMENT D’ORDENACIÓ MUNICIPAL 1/2.000 
 
I-03 ORTOFOTOMAPA DE L’ÀMBIT S/E 
 
I-04 ESTAT ACTUAL PLANTA BAIXA, PLANTA COBERTES I ALÇATS 1/500 
 
I-05 PLA ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL PORTUARI VIGENT. 
 2 - “ZONA DE SERVEI PORTUARI I USOS ACTUALS” 1/2.000 
 
I-06 PLA ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL PORTUARI VIGENT.  
 3 - “CONCESSIONS ACTUALS” 1/2.000 
 
I-07 PLA ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL PORTUARI VIGENT. 
 4 - “PLANTA FUTURA” 1/2.000 
 
I-08 PLA ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL PORTUARI VIGENT. 
 5 - “DEFINICIÓ DELS SECTORS I SISTEMES” 1/2.000 
 
I-09 PLA ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL PORTUARI VIGENT. 
 6.1 - “ZONA DE SERVEI PORTUARI I USOS FUTURS. NIVELL 0” 1/2.000 
 
I-10 PLA ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL PORTUARI VIGENT. 
 6.2 - “ZONA DE SERVEI PORTUARI I USOS FUTURS. NIVELL +1” 1/2.000 
 
I-11 PLA ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL PORTUARI VIGENT. 
 7.1 - “ACTUACIONS A REALITZAR PLANTA GENERAL” 1/2.000 
 
I-12 PLA ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL PORTUARI VIGENT. 
 7.3 - “ACTUACIONS A REALITZAR REMODELACIÓ DEL MOLL 
          PESQUER” 1/1.000 
 
I-13 PLA ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL PORTUARI VIGENT. 
 7.5 - “ACTUACIONS A REALITZAR URBANITZACIÓ  
                            ESPLANADA DEL PORT” 1/1.000 
 
I-14 PLA ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL PORTUARI VIGENT. 
 8.1 - “EDIFICACIONS CARACTERÍSTIQUES” 1/2.000 
 
I-15 PLA ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL PORTUARI VIGENT. 
 8.2 - “EDIFICACIONS TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA” 1/1.000 
 
 
 
 
 

4.2 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA D’ORDENACIÓ 

Núm. Contingut Escala 
 

O-01 ZONA DE SERVEI PORTUARI I USOS ACTUALS 1/2.000 
 
O-02 CONCESSIONS ACTUALS 1/2.000 
 
O-03 PLANTA FUTURA 1/2.000 
 
O-04 DEFINICIÓ DELS SECTORS I SISTEMES 1/2.000 
 
O-05 ZONA DE SERVEI PORTUARI I USOS FUTURS. NIVELL 0 1/2.000 
 
O-06 ZONA DE SERVEI PORTUARI I USOS FUTURS. NIVELL +1 1/2.000 
 
O-07 ACTUACIONS A REALITZAR. PLANTA GENERAL 1/2.000 
 
O-08 ACTUACIONS A REALITZAR. REMODELACIÓ DEL MOLL PESQUER 1/1.000 
 
O-09 ACTUACIONS A REALITZAR. URBANITZACIÓ DE L’ESPLANADA  
 DEL PORT 1/1.000 
 
O-10 EDIFICACIONS CARACTERÍSTIQUES 1/2.000 
 
O-11 EDIFICACIONS TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA 1/1.000 
 
O-12 DETALL ZONIFICACIÓ USOS 1/500 
 
O-13 SUPERPOSICIÓ DE LA NOVA ZONIFICACIÓ A L’ESTAT ACTUAL   
            PLANTA BAIXA I PLANTA COBERTES 1/500 
 
O-14 SUPERPOSICIÓ DE LA NOVA ZONIFICACIÓ A L’ORTOFOTOMAPA 1/500 

 


