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1.- MEMÒRIA 
 
 
1.1. Objecte d’aquesta modificació 
 
 
La Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de data 14 d’abril de 2010 acorda donar 
conformitat al text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Blanes, en 
compliment de l’acord d’aprovació definitiva de 11 de febrer de 2010. 
Aquest acord es publica en el DOCG número 5643 de 4 de juny de 2010, i entra en 
vigència la nova regulació urbanística del municipi. 
 
En el transcurs de l’any i mig de la vigència del POUM i atesa la complexitat de la 
redacció d’aquest document, s’han detectat una sèrie de petits desajustos que es creu 
convenient redreçar. Això comporta la necessitat de tramitar un conjunt d’errades 
materials o bé, segons el cas, de modificacions puntuals del POUM. 
 
Aquestes modificacions i errors materials abasten tant a la normativa del POUM, com a la 
seva part  gràfica.  
 
Aquesta modificació ve regulada segons l’article 96 de la Llei d’urbanisme, on preveu que 
la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se 
subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
 
El ple municipal de 24 de novembre de 2011 aprovà inicialment el projecte de modificació 
puntual i rectificacions d’errors materials del POUM, i sotmet l’expedient a informació 
pública durant un més. 
 
El ple municipal de 26 d’abril de 2011 aprovà provisionalment el projecte de modificació 
puntual i rectificacions d’errors materials del POUM. S’incorporaren modificacions a rel de 
les al·legacions presentades i a correccions d’ofici. 
 
La Comissió territorial d’urbanisme de Girona en sessió de 19 de juliol de 2012, suspèn la 
tramitació de la modificació i rectificacions d’errors materials del Pla d’ordenació 
urbanística del terme municipal de Blanes, fina a la presentació d’un text refós que 
incorpori una sèrie de prescripcions. 
 
Les prescripcions de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona pel que respecta a la 
normativa (amb reproducció textual i lletra negreta) i la proposta de la seva resolució en el 
present text refós son, pel mateix ordre que hi consta en el acord de suspensió, les 
següents: 
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Es recull aquesta prescripció. A la modificació 8, es modifica l’article 126 en el sentit de 
que la figura de planejament per a la modificació de l’actual volumetria del conjunt “Morro 
Curt” serà un pla de millora urbana (PMU) i no  un pla d’ordenació volumètrica que no 
superi la volumetria actual, tal com venia regulat a l’actual redacció.  
 
 
 
 

 
 
Es recull aquesta prescripció. A la redacció de l’article 179 se l’hi afegeix : ...”sempre i 
quant es garanteixin les condicions mínimes d’accessibilitat i de prevenció d’incendis, 
d’acord amb les normatives sectorials corresponents”. 
 
 
 
 

 

 
 
 
L’article 53 del text refós de la llei d’urbanisme en el seu apartat sisè estableix: 
 

"6. Els terrenys destinats a sistemes urbanístics ja adquirits per l’Administració 
pública poden ésser ocupats temporalment per raó de l’execució d’obres o la 
prestació de serveis públics. També poden ésser utilitzats de manera temporal i 
esporàdica per a instal·lar-hi mercats ambulants o per a desenvolupar-hi activitats 
de lleure, esportives, recreatives, culturals, aparcaments públics i similars. 
L’autorització d’aquests usos per l’administració titular del domini públic no 
comporta l’incompliment de l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats 
determinades pel planejament urbanístic." 

 
Aquest apartat sisè de l’article 53 es el supòsit en el que es troben aquests terrenys i 
instal·lacions de titularitat municipal que conformen l’àmbit del PMU 6-Portal Costa Brava. 
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Per tant, qualsevol obra o ús provisionals dels contemplats a l’apartat sisè de l’article 53, 
que l’Ajuntament implantés directa o per autorització en aquesta terrenys i instal·lacions, 
no restarien subjectes al Procediment per a l’autorització d’usos del sòl i d’obres de 
caràcter provisional contemplat a l’Article 54 d’aquest text legal. Evidentment, sens 
perjudici que l’autorització d’usos del sòl i d’obres per l’administració titular del domini 
públic (Ajuntament de Blanes) no comporta l’incompliment de l’obligació de destinar els 
terrenys a les finalitats determinades pel planejament urbanístic." 
 
Per una major clarificació seria convenient afegir en el redactat de la prescripció de la 
Comissió d’urbanisme, aquest apartat sisè a l’article: 
 
“sempre i quan es tracti d’usos i obres de caràcter provisional, d’acord amb l’article 53.6 
del text refós de la Llei d’urbanisme” 
 
 
 
 

 
 
Tal com ja es constatava a la justificació d’aquesta modificació en els texts d’aprovació 
inicial i d’aprovació provisional, existia un error en la quantificació del sostre edificable 
que figurava a la fitxa d’aquest polígon d’actuació P.A. 15- Vila de Lloret, article 207. 
Aquest error calia rectificar-ho d’acord amb el que en resultava d’aplicar els paràmetres 
d’edificació reflectits en el plànol d’ordenació corresponent. 
Concretament, cal que hi consti un sostre edificable màxim de 3.830 m2. 
 
 
 
 

 
 
Justificació requerida: 
 
1) Al·legació: s’aporta l’informe de l’al·legació redactat per l’equip redactor del POUM:  
 

INFORME SOBRE L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER MANEL SOLANAS 
SALOMÓ EN REPRESENTACIÓ DE LA MERCANTIL CÀMPING LA MASIA, 
S.A. (Nº 777) , A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE BLANES. 
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SOL·LICITUD : 
1.- Que no es projectin l’obertura de vials sobre la finca ocupada pel Càmping 
La Masia. 
2.- Excloure aquesta finca de l’àmbit del P.A. Cristòfol Colom i el P.A. 
Formentera. 
3.- Admetre l’ús de càmping en el SUD. 11 Activitats turístiques, incrementat la 
seva edificabilitat. 
4.- Excloure la finca de l’àmbit del SUD 3 Sector Valldeburg i incloure’l en el 
SUD 11. 
5.- Modificar l’art. 237 del POUM de manera que l’increment de l’edificabilitat 
permesa es fixi en el corresponent Pla Especial, i de manera que s’estableixin 
mesures de protecció passives de forma col·lectiva per part de les 
corresponents administracions. 
 
INFORME : 
 
1.- Desfavorable. El POUM fixa la vialitat necessària per a l’ordenació de totes 
les zones urbanes del municipi, i considera necessària una previsió de la xarxa 
viària de tota aquesta zona per possibilitar la seva adequació al 
desenvolupament futur d’aquesta zona turística, donant-li una estructura 
d’acord amb les expectatives i al desenvolupament de tota aquesta àrea de 
S’Abanell. 
L’obertura i el desenvolupament de totes aquestes vies s’adequarà a les 
necessitats i possibilitats de cada moment, d’acord amb les activitats i 
expectatives que si dugin a terme. 
 
2.- Desfavorable.- La delimitació dels polígons d’actuació per a usos hotelers es 
considera necessària per facilitar la implantació de nous establiments hotelers, 
una activitat turística que es considera complementària a la dels càmpings, i 
que en conjunt conformen un dels sectors econòmics bàsics de la vila de 
Blanes. El desenvolupament d’aquestes unitats d’actuació respondrà també a 
criteris d’oportunitat i s’adequarà a les necessitats i possibilitats de cada 
moment i a l’activitat que s’hi desenvolupi. 
 
3.- Favorable. D’acord amb la sol·licitud es proposa fixar en la normativa del 
POUM, que mentre no es desenvolupi el pla parcial, s’admeti específicament 
l’ús de càmping, i es possibiliti l’adequació i renovació de les seves 
instal·lacions sense necessitat de tramitar l’esmentat pla parcial. 
 
4.- Desfavorable. La delimitació dels diferents sectors, ha de permetre el 
desenvolupament d’àrees coherents en el planejament, i no pot supeditar-se a 
límits de propietat o interessos privats, que encara que molt legítims, impedirien 
el desenvolupament urbanístic de la ciutat. 
 
5.- Favorable. D’acord amb la sol·licitud es proposa fixar en la normativa del 
POUM, que l’increment de l’edificabilitat admesa pels serveis i l’activitat del 
càmping, es fixi en el Pla Especial, d’acord amb les necessitats del mateix. 
6.- Desfavorable. Finalment, i respecte a l’obligació que estableix el POUM en 
relació a l’execució de mesures de protecció passives, cal dir que el POUM es 
limita a fixar el que imperativament contempla el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme i, per tant, qualsevol exempció d’aquestes obligacions implicaria 
conculcar l’esmentada norma reglamentària, sens perjudici que es pugui o sigui 
desitjable que es produeixin actuacions coordinades entre els càmpings, 
l’ajuntament i l’administració hidràulica. En aquest sentit el POUM facilita que 
es pugui promoure un Pla Especial per definir i coordinar aquestes actuacions, 
així com la seva execució i pagament. 
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2) Acord de Ple d’estimació de l’al·legació 
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3) Legalitat de la implantació: 
 
El càmping “La Masia” s’implantà legalment: 
LLICÈNCIA RAM /  Exp. 51/95 /  FINALITZADA 03-12-03 
 
 
 
 

 
 
S’incorpora en el redactat de l’article 266, les condicions establertes pels apartats sisè i setè de l’article 2.3- 
Modelació agrària, de l’apartat 2 “Directius generals” de les Disposicions normatives de les Directius del 
Paisatge del Pla Territorial parcial de les comarques Gironines:  
 

6. La construcció de tanques a l’espai agrari, i en el no urbanitzat en general, ha de limitar-se a 
aquells casos en què siguin imprescindibles per les circumstàncies del lloc o es justifiqui la seva 
necessitat per atendre els requeriments productius de l’explotació. Es recomana, quan sigui 
funcionalment possible, la utilització d’altres sistemes que la tanca per l’assenyalament del límit de la 
propietat o de l’àmbit de l’activitat. Les directrius específiques o els instruments urbanístics 
d’ordenació del paisatge poden prohibir les tanques en determinats àmbits de l’espai agrari. 
7. En tant que els instruments d’ordenació del paisatge de major detall no estableixin una regulació 
més específica, la construcció de tanques de separació de finques, parcel·les o recintes en l’espai 
agrari està subjecte a les següents directrius i condicions: 
a) Amb les excepcions que preveu la lletra h) no s’admeten tanques d’obra, llevat dels murs de 
pedra seca d’alçada no superior a 90 cm. 
b) Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència en tota la seva 
alçada. 
c) Les tanques visualment permeables poden complementar-se amb vegetació pròpia de l’entorn per 
aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi. 
d) Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud, per bé que 
poden incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l’entorn si aquest no és homogeni. 
e) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques han de tenir colors discrets per tal que 
s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc. 
f) Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de tanques, aquestes han 
de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. 
g) Les tanques d’obra existents i les que preveu la lletra h) s’han de tractar amb superposicions de 
vegetació viva per tal de millorar la seva integració en el paisatge. 
h) Només s’admeten tanques d’obra o opaques en general en aquelles parcel·les on per motius de 
seguretat calgui garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no hi hagi altres fórmules de tancament 
que puguin garantir-ho. 
i) Les tanques que puguin afectar la funcionalitat dels espais connectors han d’adoptar solucions que 
evitin en grau suficient aquesta afectació. 
  
 

 
1.2. Promoció i redacció 
 
Aquesta modificació del POUM, és promoguda  per l’Ajuntament de Blanes, i redactada 
pels Serveis Tècnics municipals. 
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1.3. Fonaments de dret 
 
 
1.- S’apliquen a aquest expedient els articles 73, 76, 85 i 95  del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i 23, 102, 103, 107,117 
i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2.006, de 18 de juliol. 
(en tant que, d’acord amb la Disposició transitòria divuitena del Decret Legislatiu 1/2010, 
mentre no s’adapti el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 
18 de juliol, a aquesta Llei, s’apliquen les disposicions reglamentàries vigents en tot allò 
que no s’hi oposi, no la contradigui ni hi resultin incompatibles). 
 
2.- No es necessari formalitzar el tràmit previ de l’informe de la comissió Territorial de 
Girona establert a l’apartat segon de l’article 99.2.a de la LU atès que no ens trobem en 
cap dels supòsits contemplats en l’apartat primer d’aquest article. La proposta es limita a 
petits reajustos que no comporten en la pràctica cap increment del sostre edificable, de la 
densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels usos 
establerts pel vigent POUM. 
 
 
 

1.4. Descripció i justificació de les propostes de modificació/correcció d’errors. 
 
Es subdivideixen en dos apartats: 
 

- A) Relació de les  modificacions introduïdes a l’articulat de la normativa, amb la 
seva descripció i justificació. 

 
- B) Relació de les  modificacions introduïdes a la part gràfica, amb la seva 

descripció i justificació. 
 

 
 
 

- A)  modificacions a l’articulat de la normativa.- 
 

NOTA:  
En tots els articles modificats, es transcriu el redactat actual de la part de l’article a 
modificar, tatxant el text a eliminar i subratllant el text a afegir. 

 
 
 
 
 

1. Modificació dels articles 49. Definició dels usos, 129. Condicions d’ús i 135. 
Densitat màxima d’habitatges. 

 
DESCRIPCIÓ: 

Totes les zones en sòl urbà contemplen com a un dels usos admesos l’educatiu, 
excepte les claus 1 i 2, que el defineixen com a ús docent. Els articles corresponents 
son el 129 i el 135, respectivament. 
L’article 49 – Definició dels usos, també descriu l’ús docent i no el d’ús educatiu. 
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JUSTIFICACIÓ: 

La terminologia que es considera mes adequada es la d’ús educatiu. Per tant, es 
proposa unificar la definició de l’ús educatiu i corregir el que es considera un error 
material.  

 
PROPOSTA: 

Es modifica el redactat dels articles 49, 129 i 135, canviant el terme “docent” pel terme 
“educatiu”. 
 

 
Art. 49.   Definició dels usos 
........................... 
4.- Usos d’equipaments 
............................ 
 
4.1.- Docent  Educatiu.- Centres docents per a l’educació infantil, primària, secundària, 
batxillerat, i ensenyament superior, ensenyament professional, d’adults, i altres activitats 
formatives i d’ensenyament, així com les seves instal·lacions annexes esportives i 
culturals. 
 
 
Art. 129. Condicions d’ús 
1.- Els usos permesos a la zona de front de mar són: 
Habitatge plurifamiliar i unifamiliar 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Petit comerç 
Oficines 
Taller artesanal 
Públic administratiu 
Sanitari - sociosanitari 
Docent  Educatiu 
Esportiu 
Recreatiu 
Socio-cultural. 
 
Art. 135. Condicions d’ús 
1.- Els usos permesos a la zona de recinte emmurallat són: 
Habitatge unifamiliar i plurifamiliar 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Recreatiu 
Petit comerç 
Oficines 
Taller artesanal 
Públic administratiu 
Sanitari - sociosanitari. 
Docent  Educatiu 
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Esportiu 
Socio-cultural. 
 
 
 
 
 
2. Modificació de l’article 59. Aprofitament urbanístic del subsòl 
 
DESCRIPCIÓ: 

L’article 59 regula l’ocupació del subsòl. D’aplicació general admet, en cas de no venir 
regulat específicament en la zona corresponent, l’ocupació del subsòl fins un percentatge 
del 30% més, de l’ocupació admesa per a l’edificació sobre rasant.  

 
 
JUSTIFICACIÓ: 

Aquest escreix d’ocupació té sentit en el tipus d’edificació aïllada, excepte en el cas 
de la Clau 8- Cases aïllades, ja que no existeix la problemàtica d’ubicació de les 
planes soterrani per a l’ús d’aparcament de vehicles. Per tant, es necessari 
excepcionar aquesta disposició per aquest tipus de zonificació. 

 
PROPOSTA: 

Es modifica el redactat dels articles 59, afegint un paràgraf en el sentit de que aquest 
percentatge no serà aplicable a la zonificació de la Clau 8 –Cases Aïllades.  
 
 

Art. 59. Aprofitament urbanístic del subsòl 
Les autoritzacions i llicències per a l’aprofitament urbanístic del subsòl, en les zones 

d’aprofitament privat, s’ajustaran a l’establert dins cada zona. En cas de no venir regulat 
específicament en la zona corresponent, s’admetrà l’ocupació del subsòl fins un 
percentatge del 30% més, de l’ocupació admesa per a l’edificació sobre rasant. Aquest 
percentatge no serà aplicable a la zonificació de la Clau 8 –Cases Aïllades. 

Aquest ús i aprofitament del subsòl per a l’aprofitament privat, es podrà exercir fins a 
un màxim de tres plantes amb una fondària màxima de 10,00 metres, mesurada des de la 
cota de planta baixa de l’edificació, i sempre que no afecti a infraestructures existents i/o 
planejades. 

En l’ordenació d’edificació aïllada, el soterrani mantindrà les separacions a veïns 
fixades en cada zona. 

El subsòl dels terrenys destinats a sistemes es podrà destinar a altres usos 
compatibles amb la funcionalitat del sistema (aparcament, etc), sempre que així es 
reconegui en el present POUM i en els planejaments derivats.  

 
 
 
 
3. Modificació de l’article 63. Planta baixa 
 
DESCRIPCIÓ: 

Aquest article defineix el concepte de planta baixa i en el seu apartat segon estableix 
la possibilitat d’implantar una planta altell amb unes certes condicions.   
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De les condicions establertes, no es fa cap menció sobre la utilització de les zones en 
planta baixa corresponents a la franja dels tres (3.00) metres de totes les façanes a 
vials i espais lliures públics. 

 
JUSTIFICACIÓ: 

Cal que quedi clar que aquests espais tenen que restar lliures de qualsevol 
construcció, com podrien ser escales, ascensors, distribucions interiors, instal·lacions 
i/o similars. 

 
PROPOSTA: 

Afegir al condicionant a) de l’apartat 2 de l’article 63 la següent frase: “Aquesta franja 
de tres metres quedarà totalment lliure (elements verticals de comunicació, 
distribucions, instal·lacions i altres)”. 

 
 
Art. 63.2  
2.- S’admeten altells a planta baixa amb les següents condicions: 
a) Se separaran un mínim de tres (3.00) metres de totes les façanes a vials i espais 
lliures públics. Aquesta franja de tres metres quedarà totalment lliure (elements verticals 
de comunicació, distribucions, instal·lacions i altres). 
b) Formaran unitat de dependència amb la planta baixa i, no es podran constituir en local 
separat. 
c) Només tindran accés des del local de la planta baixa amb el qual formen local únic. 
d) La seva superfície no computa als efectes d’edificabilitat. 
 
 
 
 
 
4. Modificació de l’article 67. Elements tècnics de les instal·lacions 
 
DESCRIPCIÓ: 

Aquest article estableix els conceptes dels "elements tècnics de les instal·lacions". 
Entre ells, les antenes de telecomunicacions. Estableix que, el volum dels elements 
que sobresurten de la coberta en funció de les exigències tècniques de cada edifici o 
instal·lació, s’ordenarà mitjançant una composició arquitectònica conjunta de tot 
l’edifici, ubicant-se sempre dins el gàlib format per una pendent de 45º des de l’últim 
forjat. 

 
JUSTIFICACIÓ: 

Per les característiques tècniques i de disseny de les antenes de telecomunicacions, 
aquesta imposició de situar-se dins el gàlib format per una pendent de 45º des de 
l’últim forjat, impossibilitarien pràcticament la seva ubicació. Per tant, seria convenient 
exceptuar-ne  de complir amb aquest requisit.  

 
PROPOSTA: 

Incloure, en l’apartat corresponent, les antenes de telecomunicacions i la figura del pla 
especial com a possible regulador d’aquestes. 
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Art. 67. Elements tècnics de les instal·lacions 
S’englobaran sota el terme "elements tècnics de les instal·lacions" els següents 
conceptes: filtres d’aire, aparells de calefacció i/o refrigeració, captadors solars tèrmics, 
plaques fotovoltaiques, conductes de ventilació o de fums, claraboies i acabats de murs, 
antenes de telecomunicacions, maquinària d’ascensor, espai per recorregut extra dels 
ascensors i, i fins i tot, per a l’accés d’aquests al terrat o coberta, elements de suport per 
estendre i assecat de la roba, i les caixes d’escala. 
El volum dels elements, que sobresurten de la coberta en funció de les exigències 
tècniques de cada edifici o instal·lació, s’ordenarà mitjançant una composició 
arquitectònica conjunta de tot l’edifici, en el moment de sol·licitar la llicència d’edificació. 
En edificis amb coberta plana, els elements tècnics de les instal·lacions (excepte la 
instal·lació d’antenes de telecomunicacions, plaques fotovoltaiques o de captadors solars 
tèrmics, que es regirà per la seva pròpia ordenança, pla especial i/o normativa sectorial), 
s’ubicaran sempre dins el gàlib format per una pendent de 45º des de l’últim forjat. 
Els aparells d’aire condicionat s’hauran de col·locar preferentment a la coberta, retirats un 
mínim de 1.50 m. de la línia de façana. L’espai a on es situen aquests aparells, no 
computarà com a percentatge d’ocupació de la terrassa en la teulada inclinada. 
Els aparells d’aire condicionat no podran instal·lar-se al exterior de la façana, ni 
sobresortir per damunt del pla de façana. 
L’ajuntament podrà fixar l’ordenança corresponent per a la regulació de tots aquests 
elements, que podrà modificar las condicions aquí assenyalades. 
 
 
 
 
 
5. Modificació de l’article 83. Construccions auxiliars i instal·lacions esportives 
 
DESCRIPCIÓ: 

Aquest article defineix els cossos auxiliars en l’ordenació de l’edificació aïllada, 
establin-ne els seus paràmetres reguladors. Per tots ells estableix que el volum 
màxim autoritzat en cada cas, se separaran dels llindars de la parcel·la a la mateixa 
distància que les edificacions principals.  
La construcció de piscines tenen un tracte diferencial, establint que aquestes 
mantindran una separació mínima a límits de parcel·la de 1 metre, sempre i quan la 
seva construcció no sobrepassi en la línia límit de parcel·la, el nivell del terreny 
natural. En altre cas s’haurà de separar un mínim de tres metres. 

 
JUSTIFICACIÓ: 

Aquesta darrera condició es pràcticament impossible d’assolir en tant que la ubicació 
d’una superfície plana en un terreny en pendent obliga necessàriament a l’aplanament 
d’aquesta mitjançant la construcció de la corresponent plataforma. No tindria massa 
sentit prohibir el situar una piscina a nivell d’una plataforma, si aquesta s’ajusta a la 
regulació establerta pels moviments de terres a partió. Per tant, semblaria lògic 
eliminar aquesta restricció continguda en aquest article, i afegir aquesta 
excepcionalitat en l’apartat corresponent.  

 
PROPOSTA: 

S’inclou a l’apartat corresponent, la possibilitat de situar les piscines fins a 1 metre de 
les partions a veïns. A la vegada, s’elimina el paràgraf en que es fixaven les 
condicions perquè fos d’aplicació aquesta norma. 
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Art. 83. Construccions auxiliars i instal·lacions esportives 
1.- Construccions auxiliars: 
S’entén per construccions auxiliars les edificacions i cossos d’edificacions al servei dels 
edificis principals. 
Aquestes construccions, que computaran dins del volum màxim autoritzat en cada cas, se 
separaran dels llindars de la parcel·la a la mateixa distància que les edificacions 
principals.(excepte en el cas de les piscines que la separació mínima serà d’1 metre). 
Aquestes edificacions podran disposar-se aïllades, o bé, adossades a l’edifici principal. 
En els terrenys en declivi, amb pendents superiors al 60%, s’admetrà que l’alineació del 
garatge en un ample màxim de 6 metres s’ajusti a l’alineació del vial. Sempre que això 
succeeixi l’edificació no podrà sobresortir d’un pla horitzontal situat a 2,70 metres de la 
rasant de la vorera. 
En els terrenys amb pendent ascendent tan sols s’admetran garatges en el tancament de 
parcel·la, o amb separació inferior a l’assenyalada com a separació de vial, quan quedin 
encastats en el massís de terres natural sempre que no sobrepassi una línia paral·lela a 1 
m. per damunt de la rasant natural, i sense sobresortir d’un pla horitzontal situat a 2,70 
metres de la rasant de la vorera. 
2.- Instal·lacions esportives: 
Es permet la instal·lació en el solar d’instal·lacions esportives, piscines, frontons, pistes 
de tennis i anàlegs, sempre que l’alçada de les seves tanques sigui com a màxim la 
fixada per les tanques de parcel·la, quan es situïn dintre de la franja de terrenys fixada 
com a separació de la construcció als límits de parcel·la. Aquestes instal·lacions a l’aire 
lliure no computaran a efectes d’edificabilitat ni d’ocupació. 
Per a la construcció de piscines, aquestes mantindran una separació mínima a límits de 
parcel·la de 1 metre, sempre i quan la seva construcció no sobrepassi en la línia límit de 
parcel·la, el nivell del terreny natural. En altre cas s’haurà de separar un mínim de tres 
metres. 
Les instal·lacions de “barbacoa” es separaran un mínim de 3 mts. del llindars de la 
parcel·la. 
 
 
 
 
 
6. Modificació de l’article 99.  Disciplina urbanística de la publicitat 
 
DESCRIPCIÓ: 

Aquest article regula la col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat o 
propaganda visibles des de la via publica. Ens remet a lo que prescriu l’article 267 de 
la normativa. Estableix unes normes generals sobre les característiques que tenen 
que complir  aquests elements. 

 
JUSTIFICACIÓ: 

Cara a implantar una major regulació de l’activitat sobre publicitat, tant des de 
l’aspecte de la seva gestió com de les característiques d’ubicació i disseny, cal 
establir un possible desplegament  d’aquesta mitjançant la redacció d’una ordenança. 

 
PROPOSTA: 
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S’inclou al final de l’article la possibilitat de desenvolupar mitjançant ordenances, la 
regulació de la gestió i la col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat o 
propaganda. 
 
 

Art. 99. Disciplina urbanística de la publicitat 
1.- La col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat o propaganda visibles des de la 
via publica, està sotmesa, a prèvia llicència municipal, i s’adequarà a l’establer a l’Art. 267 
d’aquesta normativa. 
2.- No es permetrà la col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat o propaganda 
que per la seva ubicació o característiques, incideixin negativament en la imatge i l’entorn 
urbà o del paisatge a on es situïn. 
Els cartells s’hauran de rotular d’acord amb la Llei de política lingüística de la Generalitat. 
3.- Dins la xarxa viària territorial, la xarxa bàsica i la xarxa de camins rurals, queda 
prohibit realitzar publicitat en qualsevol lloc visible des de la via públics, d’acord amb la 
legislació sectorial vigent, (DL 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de carreteres.). 
L’Ajuntament podrà, mitjançant ordenances, establir la regulació de la gestió i de la 
col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat o propaganda. 
 
 
 
 
 
7. Modificació article 125. Definició  
 
DESCRIPCIÓ: 

L’article 125 defineix un àmbit que es correspon a la façana marítima del nucli antic de 
Blanes, i els hi atorga la Clau 1, amb tipologia d’ordenació d’alineació de vial. No 
estableix cap subdivisió en subzones atenent a que presenta una tipologia homogènia 
en tot aquest àmbit. Existeix però, una situació singular i puntual d’un conjunt edificat, 
situat a l’extrem est de la façana marítima, denominat “Morro Curt”. No te cap relació 
morfològica, tipològica ni geogràfica amb la resta (es situa aïlladament al cim d’un 
petit turó). El plànol 4.30 es limita a delimitar una petita part d’aquest conjunt edificat, 
sense accés  a cap vial públic i atorgant-li una alçada reguladora de tres plantes. 
Aquesta regulació no resolt correctament l’ordenació d’aquest conjunt, en tant què no 
recull la totalitat d’aquest, la seva morfologia no es compatible amb la tipologia 
d’ordenació d’alineació de vial, i la seva alçada reguladora no ve referenciada 
respecte a cap punt d’aplicació. 

 
JUSTIFICACIÓ: 

Aquesta situació comporta buscar una solució específica, totalment diferenciada 
respecte al règim general. La solució seria la de establir una subzona, on es 
reconegués i limités tot el volum actual d’aquest conjunt (en tot cas, modificable 
mitjançant la redacció d’un pla de millora urbana (PMU) d’ordenació volumètrica, que 
no superés la volumetria actual i respectés l’”skyline” panoràmic urbà). 

 
PROPOSTA: 

A l’article 125 se l’inclou la subzona Clau 1* referida al conjunt del “Morro Curt”. 
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Art. 125. Definició 
1.- Comprèn les parcel·les de sòl urbà que corresponen a la façana marítima del nucli 
antic de Blanes. Les seves característiques més destacades són l’arquitectura moderna, 
de façanes molt vidriades i amb grans balcons, on a la planta baixa hi ha activitats 
complementaries al turisme. La seva configuració dóna la imatge més coneguda des del 
mar de Blanes juntament amb el promontori de Sa Palomera. 
 
Per la seva composició formal es distingeixen dos subzones: 
Clau 1 –Façana marítima 
Clau 1*- conjunt “Morro Curt” 
 
 
 
 
8. Modificació article 126. Condicions d’edificació 
 
DESCRIPCIÓ: 

La subzona Clau 1* - conjunt “Morro Curt”, no disposa de cap regulació específica. 
 
En el “Catàleg de Bens a protegir del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i 
Històric-artístic de Blanes”, que forma part integrant del POUM, defineixen uns àmbits 
de protecció denominats Conjunts urbans (CIAH). L’apartat cinquè de la memòria del 
Catàleg estableix que, en tant no es desenvolupi el corresponent pla especial de 
protecció, els serà d’aplicació les condicions estètiques contingudes en la normativa 
d’aquest. Un d’aquests àmbits es el  “Conjunt del Nucli Antic” . En aquest àmbit es 
situen zones qualificades de Clau 1, Clau 2 i Clau 3 (3a- S’Auger i 3b-Sa Carbonera). 
L’article 126 no incorpora cap referència a aquesta normativa específica sobre  
condicions estètiques, a pesar de que part de la Clau 1 es situa dins l’àmbit  “Conjunt 
del Nucli Antic” i, per tant, l’hi es d’aplicació. 
Els àmbits d’aquests conjunts urbans venen limitats per una línea poligonal en els 
plànols normatius corresponents. Algunes de les finques es veuen afectades 
parcialment per aquests polígons, sense aclarir l’abast de l’aplicació de les condicions 
estètiques. 

 
JUSTIFICACIÓ: 

A la subzona Clau 1* - conjunt “Morro Curt”, caldria introduir la seva regulació, on es 
reconegués i limités tot el volum actual d’aquest conjunt (en tot cas, modificable 
mitjançant la redacció d’un pla de millora urbana (PMU) d’ordenació volumètrica, que 
no superés la volumetria actual i respectés l’”skyline” panoràmic urbà). 

 
Atès que una part de la zona de Clau 1 es situa dins l’àmbit  “Conjunt del Nucli Antic” 
i, per tant, l’hi es d’aplicació la normativa en matèria de condicions estètiques 
continguda en el “Catàleg de Bens a protegir del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, 
Arquitectònic i Històric-artístic de Blanes”, caldria incorporar l’obligatorietat d’aplicació 
d’aquesta normativa a la zona compresa dins aquest àmbit. 
Caldria regular l’abast de l’aplicació de les condicions d’estètica als edificis afectats 
parcialment per la delimitació poligonal que fixen els àmbits dels conjunts urbans. 

 
PROPOSTA: 

A l’article 126, s’hi afegeix  la regulació específica de la subzona Clau 1* (conjunt del 
“Morro Curt”). 
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També a l’article 126 se l’inclou la normativa en matèria de condicions estètiques 
continguda en el “Catàleg de Bens a protegir del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, 
Arquitectònic i Històric-artístic de Blanes”, d’aplicació a l’àmbit corresponent. 
Afegir un paràgraf final a l’article que indiqui que els edificis afectats parcialment per 
l’àmbit d’aplicació de les condicions estètiques, aquestes els hi serà d’aplicació a les 
façanes que, total o parcialment, restin situades dins aquest àmbit. 

 
 
Art. 126. Condicions d’edificació 
1.- Tipus d’ordenació: 
El tipus d’ordenació és segons alineació a vial. L’alineació ve fixada en els plànols 
d’ordenació de sòl urbà. 
2.- Regulació i alçades: 
En els plànols d’ordenació es fixen per a cada illa la profunditat edificable i el número de 
plantes. L’alçada reguladora màxima queda definida en funció del número de plantes 
d’acord amb el següent quadre: 
Planta baixa +1 : 7,00 m. 
Planta baixa +2 : 10,10 m. 
Planta baixa +3 : 13,20 m. 
Planta baixa +4 : 16,30 m. 
Planta baixa +5 : 19,40 m. 
L’alçada mínima de la planta baixa serà de 3.50 m. 
3.- Àtics: 
En les zones d’alçada igual o inferior a planta baixa + 2 plantes pis s’admetrà l’addició 
d’una planta àtic. Aquesta planta àtic quedarà reculada 3 m. respecte a les alineacions 
del front de vial i espais lliures públics. 
Tal com s’estableix a l’Art. 65, aquesta planta àtic ha d’estar incorporada a l’habitatge 
corresponent de la planta immediatament inferior i no s’admet la seva segregació com 
unitat independent. 
4.- Cossos volats: 
En carrers d’amplada superior a 5,00 metres s’admetran els cossos sortints oberts, que 
podran ocupar la longitud total de la façana de carrer, amb una volada màxima de 1,20 
m., i que no podrà sobrepassar, en cap cas, 1/10 de l’amplada del carrer, i hauran de 
separar-se un mínim de 1 m. de la mitgera veïna. 
En carrers d’amplada igual o inferior a 5,00 metres, les façanes seran planes, admetentse 
únicament balcons amb barana de barrot metàl·lic, i amb una volada màxima de 30 cm, i 
que no podran ocupar una longitud superior a dos terços de la longitud de façana, i 
hauran de separar-se un mínim de 1 m. de la façana veïna. 
5.- Coberta: 
La coberta podrà ser plana o inclinada. En el segon cas amb una pendent màxima del 
30%. Els ràfecs de la coberta podran volar fins a 45 cms del pla de façana en els carrers 
de menys de 20 metres , i 90cms en carrers d’amplada igual o superior a aquesta 
dimensió. 
En edificis amb coberta plana, els elements tècnics de les instal·lacions s’ubicaran 
sempre dins el gàlib format per una pendent de 45º des de l’alçada reguladora màxima. 
 
Per a la Clau 1*- Conjunt “Morro Curt”, es mantindrà la seva volumetria actual. 
L’ordenació d’aquest conjunt es podrà modificar mitjançant la redacció d’un pla de millora 
urbana (PMU) d’ordenació volumètrica que no superi la volumetria actual i respecti 
l’”skyline” panoràmic urbà). 
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A la zona situada dins l’àmbit  “Conjunt del Nucli Antic” l’hi seran d’aplicació les 
condicions estètiques següents del Catàleg de Béns a protegir del Patrimoni Ambiental, 
paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic: 

a) Paraments exteriors a carrer : són d’aplicació tant als edificis a preservar com 
en els que es possible substituir elements o parts no catalogades o als edificis en 
que es permet el seu enderroc i nova construcció: 
-Les portalades de planta baixa no superaran els 2,50 m. d’amplada i tindran 
proporcions verticals, Aquesta amplada podrà augmentar-se per raons de 
funcionalitat justificada. 
- Les obertures de les plantes superiors seran amb finestres o balcons amb un vol 
màxim de 30 cm. i un cantell motllurat no superior al 12 cm. i una separació a les 
mitgeres mínima de 80 cm. Tots els balcons i finestres tindran proporcions 
verticals i una amplada no superior a 1,40 m., tot dominant en qualsevol cas els 
paraments plens sobre els buits. 
- Les cornises i ràfecs tindran una alçada compresa entre 15 i 30 cm, i una volada 
màxima de 45 cm. 
- Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del pla de 
façana. 
- Els tancaments exteriors seran únics per a tota la façana exceptuant les plantes 
baixes i en el seu cas els badius de l’ultima planta. 
- Els vidres seran incolors, transparents i sense cap tipus de gravat, dibuix o 
imprès. 
- En actuacions de rehabilitació no es permeten les persianes enrotllables de 
tambor. 
b) Obertures : La disposició de les obertures en façana mantindrà els ritmes, la 
proporció, la forma i la dimensió de les edificacions tradicionals de la zona. 
S’haurà de mantenir el predomini del ple sobre el buit. Les obertures de les 
façanes tindran sempre unes proporcions verticals, i s’agruparan en eixos també 
verticals que podran ser centrats o no en relació a la façana. En façanes de fins a 
5,50 m. 
d’amplada, el nombre màxim d’eixos serà de dos i se’n podrà afegir un per cada 
2,50 m, de més amplada que tingui l’edifici. Els tancaments seran de fusta, ferro o 
alumini esmaltats amb color fosc que entoni amb el de la façana. 
c) Acabats de façana : totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, 
arrebossades o amb paredat de pedra segons els tipus paredat comú, paredat 
adobat de sola o aplacat de pedra regular. 
L’acabat exterior dominant serà únic per tota la façana permetent-se només en la 
planta baixa una variació a la resta. 
S’admetrà també en les cases amb la façana arrebossada un sòcol que sobresurti 
un màxim de 4 cm. del pla de façana i tingui una alçada compresa entre 0,80 i 
1,00 m. Aquest sòcol tindrà un acabat llis, tipus lliscat o aplaçat de pedra. Seran 
prohibides les gelosies de ceràmica i/o vidre, les parets de vidre i els aplacats 
plàstics o metàl·lic. 
d) Colors de façana : totes les façanes aniran pintades sobre l’arrebossat, o bé 
estucades, llevat d’aquelles que disposen del tipus paredat com a acabat exterior. 
Color blanc o terrós. 
En general, la resta d’elements de la façana com fusteria reixes, persianes, 
canalers i baixants, es complementaran adequadament al color de la façana. 
e) Mitgeres : les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a 
façanes principals. No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, 
de fibrociment i de materials aïllants vistos. Es podran emprar materials 



 
 
 
 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 19

prefabricats en les parets mitgeres sempre que per la seva textura, color, o imatge 
s’integrin adequadament dins el paisatge urbà circumdant, i no comportin un 
impacte visual negatiu en el entorn, i que s’adeqüin a l’establer amb caràcter 
general a l’art. 264 d’aquesta normativa. 
f) Cobertes: les cobertes dels edificis seran planes o inclinades. Quan siguin 
inclinades tindran un pendent uniforme per totes les vessants, variable entre un 
25- 30%, perpendicular a les línies de façana. El material de coberta serà teula 
àrab de color marró rogenc, abocant les aigües cap al carrer i pati d’illa. 
Sobre la coberta inclinada no s’admetran altres cossos que les xemeneies i 
fumerals. Sota d’aquesta s’hauran d’englobar-hi les caixes d’escala, l’aire 
condicionat i d’altres similars. En les cobertes planes els badalots d’escala 
s’hauran d’integrar dins el volum de la planta àtic, i els elements tècnics de les 
instal·lacions dins el gàlib de 45º des de l’últim forjat que assenyala l’art. 67 de la 
normativa. 
Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de 
coberta, a excepció d’aquelles de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es 
faran amb obra arrebossada i pintada de color similar a la façana i amb remats 
tradicionals. Les alçades no superaran el 1,30 m. comptat des de l’encreuament 
inferior amb la línia de pendent de la teulada. 
g) Portals d’entrada : tots els portals no comercial és a dir, portes d’entrada a 
patis, vestíbuls, etc. seran de fusta o planxa metàl·lica pintada de color. 
h) Canaleres i baixants : 
– Les canaleres podran quedar dintre la cornisa, o bé penjades, de ceràmica 
(tortugades) o metàl·lica. 
– Els baixants, si van a l’exterior, seran de planxa metàl·lica. En la planta baixa, i 
fins a 2 m. d’alçada, serà obligat el de fosa o equivalent. 
– Les canaleres i els baixants metàl·lics, llevat, dels formats amb planxa de zinc o 
equivalent hauran de pintar-se amb colors metàl·lics (oxiron o similar). 
– Es prohibeixen expressament els materials plàstics i fibrociment. 
i) Aparadors comercials en planta baixa : les plantes baixes destinades a botigues 
o locals comercials pel que respecte al seu tancament exterior, faran servir els 
següents materials: 
– la fusta, el ferro i l’alumini pintats 
– el llautó, el bronze i el coure 
– el vidre transparent o glaçat 
– la pedra del lloc com a paviment, quan l’aparador quedi reculat 
– metacrilat transparent incolor 
Pel que respecta a la col·locació d’aparadors, retolació, marquesines, rètols 
comercials, banderoles i veles, s’estarà al que regulin les respectives ordenances 
municipals aprovades a l’efecte. Transitòriament mentre aquestes no estiguin 
aprovades, serà d’aplicació la normativa continguda en el Catàleg de Béns a 
protegir del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic. 
 
Els edificis afectats parcialment per l’àmbit d’aplicació d’aquestes condicions 
estètiques, els hi serà d’aplicació sols a les façanes que, total o parcialment, restin 
situades dins aquest àmbit. 
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9. Modificació article 134. Condicions estètiques de les intervencions en 

l’edificació 
 
DESCRIPCIÓ: 

Aquest article fa referència a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a protegir 
del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic:  Aquestes 
condicions estètiques son aplicables en els àmbits denominats conjunts urbans. 
Els àmbits d’aquests conjunts urbans venen limitats per una línea poligonal en els 
plànols normatius corresponents. Algunes de les finques es veuen afectades 
parcialment per aquests polígons, sense aclarir l’abast de l’aplicació de les condicions 
estètiques. 

 
JUSTIFICACIÓ: 

Caldria regular l’abast de l’aplicació de les condicions d’estètica als edificis afectats 
parcialment per la delimitació poligonal que fixen els àmbits dels conjunts urbans. 

 
PROPOSTA: 

Afegir un paràgraf final a l’article que indiqui que els edificis afectats parcialment per 
l’àmbit d’aplicació de les condicions estètiques, aquestes els hi serà d’aplicació a les 
façanes que, total o parcialment, restin situades dins aquest àmbit. 

 
 
Art. 134. Condicions estètiques de les intervencions en l’edificació 
No s’autoritzaran les obres de nova edificació que per la seva volumetria, materials o 
colors comportin un impacte negatiu en la percepció de la imatge del conjunt 
arquitectònic. 
Les façanes seran de volums simples i planes. Els materials d’acabat i color de façana 
s’hauran de definir en el projecte de sol·licitud de llicència d’obres, justificant que 
s’adeqüen a l’entorn i a les condicions fixades per als “conjunts urbans” dins el Catàleg de 
Béns a protegir del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic del 
municipi, i que es reprodueixen a continuació. La modificació per l’ajuntament d’aquestes 
condicions estètiques de l’esmentat Catàleg, comportarà automàticament l’adopció de les 
condicions modificades, sense necessitat de procedir a la modificació d’aquest POUM. 
 
Condicions estètiques del Catàleg de Béns a protegir del Patrimoni Ambiental, 
Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic: 

a) Paraments exteriors a carrer : són d’aplicació tant als edificis a preservar com 
en els que es possible substituir elements o parts no catalogades o als edificis en 
que es permet el seu enderroc i nova construcció: 
-Les portalades de planta baixa no superaran els 2,50 m. d’amplada i tindran 
proporcions verticals, Aquesta amplada podrà augmentar-se per raons de 
funcionalitat justificada. 
- Les obertures de les plantes superiors seran amb finestres o balcons amb un vol 
màxim de 30 cm. i un cantell motllurat no superior al 12 cm. i una separació a les 
mitgeres mínima de 80 cm. Tots els balcons i finestres tindran proporcions 
verticals i una amplada no superior a 1,40 m., tot dominant en qualsevol cas els 
paraments plens sobre els buits. 
- Les cornises i ràfecs tindran una alçada compresa entre 15 i 30 cm, i una volada 
màxima de 45 cm. 
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- Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del pla de 
façana. 
- Els tancaments exteriors seran únics per a tota la façana exceptuant les plantes 
baixes i en el seu cas els badius de l’ultima planta. 
- Els vidres seran incolors, transparents i sense cap tipus de gravat, dibuix o 
imprès. 
- En actuacions de rehabilitació no es permeten les persianes enrotllables de 
tambor. 
b) Obertures : La disposició de les obertures en façana mantindrà els ritmes, la 
proporció, la forma i la dimensió de les edificacions tradicionals de la zona. 
S’haurà de mantenir el predomini del ple sobre el buit. Les obertures de les 
façanes tindran sempre unes proporcions verticals, i s’agruparan en eixos també 
verticals que podran ser centrats o no en relació a la façana. En façanes de fins a 
5,50 m. 
d’amplada, el nombre màxim d’eixos serà de dos i se’n podrà afegir un per cada 
2,50 m, de més amplada que tingui l’edifici. Els tancaments seran de fusta, ferro o 
alumini esmaltats amb color fosc que entoni amb el de la façana. 
c) Acabats de façana : totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, 
arrebossades o amb paredat de pedra segons els tipus paredat comú, paredat 
adobat de sola o aplacat de pedra regular. 
L’acabat exterior dominant serà únic per tota la façana permetent-se només en la 
planta baixa una variació a la resta. 
S’admetrà també en les cases amb la façana arrebossada un sòcol que sobresurti 
un màxim de 4 cm. del pla de façana i tingui una alçada compresa entre 0,80 i 
1,00 m. Aquest sòcol tindrà un acabat llis, tipus lliscat o aplaçat de pedra. Seran 
prohibides les gelosies de ceràmica i/o vidre, les parets de vidre i els aplacats 
plàstics o metàl·lic. 
d) Colors de façana : totes les façanes aniran pintades sobre l’arrebossat, o bé 
estucades, llevat d’aquelles que disposen del tipus paredat com a acabat exterior. 
Color blanc o terrós. 
En general, la resta d’elements de la façana com fusteria reixes, persianes, 
canalers i baixants, es complementaran adequadament al color de la façana. 
e) Mitgeres : les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a 
façanes principals. No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, 
de fibrociment i de materials aïllants vistos. Es podran emprar materials 
prefabricats en les parets mitgeres sempre que per la seva textura, color, o imatge 
s’integrin adequadament dins el paisatge urbà circumdant, i no comportin un 
impacte visual negatiu en el entorn, i que s’adeqüin a l’establer amb caràcter 
general a l’art. 264 d’aquesta normativa. 
f) Cobertes: les cobertes dels edificis seran planes o inclinades. Quan siguin 
inclinades tindran un pendent uniforme per totes les vessants, variable entre un 
25- 30%, perpendicular a les línies de façana. El material de coberta serà teula 
àrab de color marró rogenc, abocant les aigües cap al carrer i pati d’illa. 
Sobre la coberta inclinada no s’admetran altres cossos que les xemeneies i 
fumerals. Sota d’aquesta s’hauran d’englobar-hi les caixes d’escala, l’aire 
condicionat i d’altres similars. En les cobertes planes els badalots d’escala 
s’hauran d’integrar dins el volum de la planta àtic, i els elements tècnics de les 
instal·lacions dins el gàlib de 45º des de l’últim forjat que assenyala l’art. 67 de la 
normativa. 
Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de 
coberta, a excepció d’aquelles de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es 
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faran amb obra arrebossada i pintada de color similar a la façana i amb remats 
tradicionals. Les alçades no superaran el 1,30 m. comptat des de l’encreuament 
inferior amb la línia de pendent de la teulada. 
g) Portals d’entrada : tots els portals no comercial és a dir, portes d’entrada a 
patis, vestíbuls, etc. seran de fusta o planxa metàl·lica pintada de color. 
h) Canaleres i baixants : 
– Les canaleres podran quedar dintre la cornisa, o bé penjades, de ceràmica 
(tortugades) o metàl·lica. 
– Els baixants, si van a l’exterior, seran de planxa metàl·lica. En la planta baixa, i 
fins a 2 m. d’alçada, serà obligat el de fosa o equivalent. 
– Les canaleres i els baixants metàl·lics, llevat, dels formats amb planxa de zinc o 
equivalent hauran de pintar-se amb colors metàl·lics (oxiron o similar). 
– Es prohibeixen expressament els materials plàstics i fibrociment. 
i) Aparadors comercials en planta baixa : les plantes baixes destinades a botigues 
o locals comercials pel que respecte al seu tancament exterior, faran servir els 
següents materials: 
– la fusta, el ferro i l’alumini pintats 
– el llautó, el bronze i el coure 
– el vidre transparent o glaçat 
– la pedra del lloc com a paviment, quan l’aparador quedi reculat 
– metacrilat transparent incolor 
Pel que respecta a la col·locació d’aparadors, retolació, marquesines, rètols 
comercials, banderoles i veles, s’estarà al que regulin les respectives ordenances 
municipals aprovades a l’efecte. Transitòriament mentre aquestes no estiguin 
aprovades, serà d’aplicació la normativa continguda en el Catàleg de Béns a 
protegir del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic. 

 
Els edificis afectats parcialment per l’àmbit d’aplicació d’aquestes condicions 
estètiques, els hi serà d’aplicació sols a les façanes que, total o parcialment, restin 
situades dins aquest àmbit. 

 
 
 
 
 
 
10. Modificació article 141. Condicions estètiques en les subzones de S’Auguer i Sa 

Carbonera 
 
 
DESCRIPCIÓ: 

L’enunciat d’aquest article fa referència a les condicions estètiques en les subzones 
de S’Auguer i Sa Carbonera.  Aquestes condicions estètiques son les contemplades 
en el Catàleg de Bens a protegir del Patrimoni Ambiental, paisatgístic, arquitectònic i 
històric-artístic, per als denominats conjunts urbans.  No es fa referència a la Clau 3, 
part de la qual també es situa dins dels àmbits dels conjunts històrics Nucli Antic i 
Barri dels Pescadors (S’Auguer). Dins de les subzones dels barris de  S’Auguer i Sa 
Carbonera, existeixen solars qualificats amb la Clau 4, definida com de conservació 
de l’edificació i dels jardins privats, i amb una regulació específica. 
Els àmbits d’aquests conjunts urbans venen limitats per una línea poligonal en els 
plànols normatius corresponents. Algunes de les finques es veuen afectades 
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parcialment per aquests polígons, sense aclarir l’abast de l’aplicació de les condicions 
estètiques. 

 
JUSTIFICACIÓ: 

Cal clarificar aquesta situació, sometent al compliment de les condicions d’estètica per 
aquelles parcel·les qualificades de Clau 3 (genèrica) que es situen dins els àmbits 
dels conjunts històrics Nucli Antic i Barri dels Pescadors (S’Auguer). Així com evitar 
possibles confusions sobre l’afegit de la denominació, purament semàntica, de les 
subzones de S’Auguer i Sa Carbonera (Clau 3a i Clau 3b). 
Caldria regular l’abast de l’aplicació de les condicions d’estètica als edificis afectats 
parcialment per la delimitació poligonal que fixen els àmbits dels conjunts urbans. 

 
PROPOSTA: 

Canviar l’enunciat de l’article 141, fent extensiva l’aplicació de les condicions 
d’estètica contemplades en la normativa del catàleg, a tots els àmbits dels conjunts 
històrics, i no limitar-ho exclusivament als dos barris de S’Auguer i Sa Carbonera. 
Afegir un paràgraf final a l’article que indiqui que els edificis afectats parcialment per 
l’àmbit d’aplicació de les condicions estètiques, aquestes els hi serà d’aplicació a les 
façanes que, total o parcialment, restin situades dins aquest àmbit. 

 
 
Art. 141. Condicions estètiques en les subzones de S’Auguer i Sa Carbonera. 
incloses dins  l’àmbit  delimitat pel Catàleg de Bens a protegir del Patrimoni 
Ambiental, paisatgístic, arquitectònic i històric-artístic 
Condicions estètiques del Catàleg de Béns a protegir del Patrimoni Ambiental, 
Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic: 

a) Paraments exteriors a carrer : són d’aplicació tant als edificis a preservar com 
en els que es possible substituir elements o parts no catalogades o als edificis en 
que es permet el seu enderroc i nova construcció: 
-Les portalades de planta baixa no superaran els 2,50 m. d’amplada i tindran 
proporcions verticals, Aquesta amplada podrà augmentar-se per raons de 
funcionalitat justificada. 
- Les obertures de les plantes superiors seran amb finestres o balcons amb un vol 
màxim de 30 cm. i un cantell motllurat no superior al 12 cm. i una separació a les 
mitgeres mínima de 80 cm. Tots els balcons i finestres tindran proporcions 
verticals i una amplada no superior a 1,40 m., tot dominant en qualsevol cas els 
paraments plens sobre els buits. 
- Les cornises i ràfecs tindran una alçada compresa entre 15 i 30 cm, i una volada 
màxima de 45 cm. 
- Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del pla de 
façana. 
- Els tancaments exteriors seran únics per a tota la façana exceptuant les plantes 
baixes i en el seu cas els badius de l’ultima planta. 
- Els vidres seran incolors, transparents i sense cap tipus de gravat, dibuix o 
imprès. 
- En actuacions de rehabilitació no es permeten les persianes enrotllables de 
tambor. 
b) Obertures : La disposició de les obertures en façana mantindrà els ritmes, la 
proporció, la forma i la dimensió de les edificacions tradicionals de la zona. 
S’haurà de mantenir el predomini del ple sobre el buit. Les obertures de les 
façanes tindran sempre unes proporcions verticals, i s’agruparan en eixos també 
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verticals que podran ser centrats o no en relació a la façana. En façanes de fins a 
5,50 m. 
d’amplada, el nombre màxim d’eixos serà de dos i se’n podrà afegir un per cada 
2,50 m, de més amplada que tingui l’edifici. Els tancaments seran de fusta, ferro o 
alumini esmaltats amb color fosc que entoni amb el de la façana. 
c) Acabats de façana : totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, 
arrebossades o amb paredat de pedra segons els tipus paredat comú, paredat 
adobat de sola o aplacat de pedra regular. 
L’acabat exterior dominant serà únic per tota la façana permetent-se només en la 
planta baixa una variació a la resta. 
S’admetrà també en les cases amb la façana arrebossada un sòcol que sobresurti 
un màxim de 4 cm. del pla de façana i tingui una alçada compresa entre 0,80 i 
1,00 m. Aquest sòcol tindrà un acabat llis, tipus lliscat o aplaçat de pedra. Seran 
prohibides les gelosies de ceràmica i/o vidre, les parets de vidre i els aplacats 
plàstics o metàl·lic. 
d) Colors de façana : totes les façanes aniran pintades sobre l’arrebossat, o bé 
estucades, llevat d’aquelles que disposen del tipus paredat com a acabat exterior. 
Color blanc o terrós. 
En general, la resta d’elements de la façana com fusteria reixes, persianes, 
canalers i baixants, es complementaran adequadament al color de la façana. 
e) Mitgeres : les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a 
façanes principals. No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, 
de fibrociment i de materials aïllants vistos. Es podran emprar materials 
prefabricats en les parets mitgeres sempre que per la seva textura, color, o imatge 
s’integrin adequadament dins el paisatge urbà circumdant, i no comportin un 
impacte visual negatiu en el entorn, i que s’adeqüin a l’establer amb caràcter 
general a l’art. 264 d’aquesta normativa. 
f) Cobertes: les cobertes dels edificis seran planes o inclinades. Quan siguin 
inclinades tindran un pendent uniforme per totes les vessants, variable entre un 
25- 30%, perpendicular a les línies de façana. El material de coberta serà teula 
àrab de color marró rogenc, abocant les aigües cap al carrer i pati d’illa. 
Sobre la coberta inclinada no s’admetran altres cossos que les xemeneies i 
fumerals. Sota d’aquesta s’hauran d’englobar-hi les caixes d’escala, l’aire 
condicionat i d’altres similars. En les cobertes planes els badalots d’escala 
s’hauran d’integrar dins el volum de la planta àtic, i els elements tècnics de les 
instal·lacions dins el gàlib de 45º des de l’últim forjat que assenyala l’art. 67 de la 
normativa. 
Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de 
coberta, a excepció d’aquelles de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es 
faran amb obra arrebossada i pintada de color similar a la façana i amb remats 
tradicionals. Les alçades no superaran el 1,30 m. comptat des de l’encreuament 
inferior amb la línia de pendent de la teulada. 
g) Portals d’entrada : tots els portals no comercial és a dir, portes d’entrada a 
patis, vestíbuls, etc. seran de fusta o planxa metàl·lica pintada de color. 
h) Canaleres i baixants : 
– Les canaleres podran quedar dintre la cornisa, o bé penjades, de ceràmica 
(tortugades) o metàl·lica. 
– Els baixants, si van a l’exterior, seran de planxa metàl·lica. En la planta baixa, i 
fins a 2 m. d’alçada, serà obligat el de fosa o equivalent. 
– Les canaleres i els baixants metàl·lics, llevat, dels formats amb planxa de zinc o 
equivalent hauran de pintar-se amb colors metàl·lics (oxiron o similar). 
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– Es prohibeixen expressament els materials plàstics i fibrociment. 
i) Aparadors comercials en planta baixa : les plantes baixes destinades a botigues 
o locals comercials pel que respecte al seu tancament exterior, faran servir els 
següents materials: 
– la fusta, el ferro i l’alumini pintats 
– el llautó, el bronze i el coure 
– el vidre transparent o glaçat 
– la pedra del lloc com a paviment, quan l’aparador quedi reculat 
– metacrilat transparent incolor 
Pel que respecta a la col·locació d’aparadors, retolació, marquesines, rètols 
comercials, banderoles i veles, s’estarà al que regulin les respectives ordenances 
municipals aprovades a l’efecte. Transitòriament mentre aquestes no estiguin 
aprovades, serà d’aplicació la normativa continguda en el Catàleg de Béns a 
protegir del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic. 

 
Els edificis afectats parcialment per l’àmbit d’aplicació d’aquestes condicions 
estètiques, els hi serà d’aplicació sols a les façanes que, total o parcialment, restin 
situades dins aquest àmbit. 

 
 
 
 
 
11. Modificació article 149. Condicions de parcel·la 
 
DESCRIPCIÓ: 

Aquest article estableix que la longitud mínima de façana per a la zona d’eixample, 
Clau 5, és de 7 metres, amb excepció de "Mas Borinot i Urbanització Burcet" on la 
façana mínima serà de 6 metres. La raó d’aquesta excepció ho fora perquè, 
inicialment, per l’estructura de la propietat i la morfologia de  les finques es creia que 
es dificultaria el seu desenvolupament al obligar que s’ajustessin a una façana mínima 
de 7 mts.  

 
JUSTIFICACIÓ: 

La realitat actual, però, no es aquesta. Els barris pràcticament estan consolidats i 
l’estructura de la propietat es totalment compatible amb aquest paràmetre 
d’ordenació. No te sentit actualment introduir aquesta singularitat per aquestes zones i 
es millor aplicar una homogeneïtzació amb la resta de l’estructura urbana que les 
envolta.   

 
PROPOSTA: 

Eliminar l’excepcionalitat aplicada a Mas Borinot i Urbanització Burcet.   
 

 
Art. 149. Condicions de parcel·la  

Façana mínima. 
La longitud mínima de façana és de 7 metres, amb excepció de "Mas Borinot i 
Urbanització Burcet" la façana mínima de la quals serà de 6 metres. 
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12.  Modificació article 151. Condicions d’ús 
 

DESCRIPCIÓ: 
Aquest article estableix les condicions d’ús de la Clau 5. No estableixen cap regulació 
de la possible ocupació de la part de la parcel·la lliure d’edificació, tant en l’espai 
interior d’illa com al front de façana (segons els casos), per instal·lacions i serveis 
complementaris als usos de la planta baixa dels edificis vinculats al sector turístic. Per 
a la Clau 6- Blocs aïllats, l’article 159 si que estableix una possible regulació d’aquest 
espais lliures mitjançant la redacció d’una ordenança municipal. 

 
JUSTIFICACIÓ: 

En varis d’aquests indrets i sobre tot, en les àrees hoteleres i  comercials, seria 
convenient disposar d’una ordenança per regular aquests espasi privats lliures 
d’edificació, al igual com està previst per a la Clau 6. 

 
PROPOSTA: 

Introduir un apartat a l’article 151 idèntic al de l’article 159. 
 

Art. 151. Condicions d’ús 
1- Els usos permesos a la zona d’eixample són: 
Habitatge unifamiliar i plurifamiliar 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Petit comerç, establiments comercials mitjans i grans establiments comercials 
Oficines 
Taller artesanal, i taller petit 
Garatges i tallers de manteniment de vehicles lleugers 
Públic administratiu 
Sanitari-sociosanitari 
Educatiu 
Esportiu 
Recreatiu 
Socio-cultural 
Aparcament. 
 
2.- Ordenança d’ocupació i regulació d’usos: L’ajuntament podrà regular mitjançant una 
ordenança l’ocupació de la part de la parcel·la lliure d’edificació, tant en l’espai interior 
d’illa com al front de façana, per instal·lacions i serveis complementaris als usos de la 
planta baixa dels edificis vinculats al sector turístic. 

 
 
 

 
 
13. Modificació de l’article 152. Condicions d’ús per a la subzona hotelera (Clau 5-H) 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
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L’article 152 fa referència als usos permesos per a la zona de blocs aïllats- subzona 
hotelera. En aquesta definició existeix un error, ja que es tracta d’una zona 
d’eixample. 
 

JUSTIFICACIÓ: 
Cal rectificar aquest error i definir la zona com d’eixample. 

 
PROPOSTA: 

Es rectifica la frase “blocs aïllats” per la  “eixample” 
 

 
Art. 152. Condicions d’ús per a la subzona hotelera (Clau 5-H) 
Els usos permesos a la zona de (blocs aïllats) eixample - subzona hotelera són: 
Hoteler 
I com a complementaris de l’ús hoteler els següents : 
Restauració 
Esportiu 
Recreatiu 
Socio-cultural. 
S’admetrà la transformació a l’ús d’habitatge plurifamiliar i/o allotjament col·lectiu, sempre 
que es mantingui l’ús hoteler amb categoria de 3* o més, durant un període mínim de 12 
anys, i en tal cas la remodelació del edifici per aquest canvi d’us, podrà mantenir 
l’edificabilitat fixada per a la subzona hotelera, inclòsa l’edificabilitat addicional del 15% 
(una planta més) en el cas de transformació d’establiments hotelers de 4 estrelles. El 
còmput d’aquest període de 12 anys, s’efectuarà a partir de l’obtenció de la llicència 
d’obertura per a les noves edificacions, o a partir de l’aprovació definitiva d’aquest POUM 
per als establiments ja existents i en funcionament. 

 
 
 
 
 

14. Modificació de l’article 175. Condicions de parcel·la 
 
DESCRIPCIÓ: 

Aquest article fixa les condicions de parcel·la mínima de la Clau 9 - Activitats 
Econòmiques (subzones a, b i c), establint una densitat sobre el màxim del nombre 
d’activitats en funció del sostre edificat per a cadascuna d’elles. Cal entendre que en 
el capítol corresponent a la definició de les diferents activitats, una d’elles es la de 
centres i /o centrals  fotovoltaiques: article 49.3, apartat setè,  “3.7.- Noves 
tecnologies.- Comprèn aquells usos de producció i serveis, que incorporen un alt 
contingut en investigació, i/o venen relacionades amb els anomenats sectors 
tecnològics i de telecomunicacions”. 

 
JUSTIFICACIÓ: 

Les instal·lacions d’aquests tipus no tindrien que considerar-se a l’hora de 
comptabilitzar el nombre màxim admissible d’activitats per parcel·la, atesa les seves 
específiques particularitats i al interès en disposar i potenciar les instal·lacions 
destinades a la producció de energies renovables.  

 
PROPOSTA: 
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Introduir un apartat final on s’especifiqui que, als efectes d’establir el màxim 
d’activitats per parcel·la, no es comptabilitzen les instal·lacions de producció 
d’energies renovables de tipus fotovoltaiques quant restin integrades en les 
edificacions existents i en compatibilitat amb la resta d’activitats . 
 

Art. 175. Condicions de parcel·la 
Per a la subzona 9a es fixa una parcel·la mínima es fixa en 800 m2, amb un màxim d’una 
activitat per cada 500 m2 de sostre edificat. 
Per a la subzona 9b es fixa una parcel·la mínima es fixa en 2.500 m2, amb un màxim 
d’una activitat per cada 500 m2 de sostre edificat. 
Per a la subzona 9c es fixa una parcel·la mínima de 5.000 m2. 
La façana mínima serà de15 metres. 
Les instal·lacions de producció d’energies renovables de tipus fotovoltaiques quant restin 
integrades en les edificacions existents i en compatibilitat amb la resta d’activitats, no 
comptabilitzaran en el còmput sobre el  nombre màxim admissible d’activitats per 
parcel·la. 
 
 
15. Modificació article 176. Condicions d’ús 

 
DESCRIPCIÓ: 

Aquest article estableix les condicions d’ús de la Clau 9. No estableix cap regulació de 
la possible ocupació de la part de la parcel·la lliure d’edificació, tant en l’espai interior 
d’illa com al front de façana (segons els casos), per instal·lacions i serveis 
complementaris als usos de la planta baixa dels edificis vinculats al sector turístic. Per 
a la Clau 6- Blocs aïllats, l’article 159 si que estableix una possible regulació d’aquest 
espais lliures mitjançant la redacció d’una ordenança municipal. 

 
JUSTIFICACIÓ: 

En varis d’aquests indrets i sobre tot, en les àrees hoteleres i  comercials, seria 
convenient disposar d’una ordenança per regular aquests espasi privats lliures 
d’edificació, al igual com està previst per a la Clau 6. 

 
PROPOSTA: 

Introduir un apartat a l’article 176 idèntic al de l’article 159. 
 

Art. 176. Condicions d’ús  
1.-Els usos permesos a la zona d’activitats econòmiques són : 
Industrial,amb les limitacions fixades en l’art. 52 d’aquesta normativa 
Taller artesanal, taller petit i taller industrial 
Garatges i tallers de manteniment de vehicles. 
Petit comerç, establiments comercials mitjans i grans establiments comercials 
Noves tecnologies. 
Hoteler 
Restauració 
Magatzems 
Oficines 
Religiós 
Educatiu. 
Esportiu 
Recreatiu 
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Gasolineres 
Tanatori 
Per a la subzona Clau 9c-Pinya de Rosa, s’admet únicament els usos sanitari-
assistencial, allotjament col·lectiu, hoteler i restauració. 
 
2.- Ordenança d’ocupació i regulació d’usos: L’ajuntament podrà regular mitjançant una 
ordenança l’ocupació de la part de la parcel·la lliure d’edificació, tant en l’espai interior 
d’illa com al front de façana, per instal·lacions i serveis complementaris als usos de la 
planta baixa dels edificis vinculats al sector turístic. 
 
 
16. Modificació article 178.2. Edificabilitat i alçades 

 
DESCRIPCIÓ: 

L’apartat d’aquest article (Clau 10 Industrial) estableix les condicions d’edificació 
del PMU.3.- Nylstar. Concretament fixa una ocupació màxima del 50%, mentre 
que els diferents PMU amb el mateixos usos establerts per a la Clau 10 Industrial, 
tenen fixada una ocupació del 70%.  

 
 
JUSTIFICACIÓ: 

Sembla més coherent establir una ocupació genèrica per a totes les zones amb 
Clau 10 Industrial i els PMU´s amb idèntica regulació d’usos d’aquesta clau. 
Per tant, es proposa modificar l’article 178.2 (Clau 10 Industrial) en el sentit 
d’establir una ocupació del 70%. 

 
PROPOSTA: 

modificar l’article 178.2, establint una ocupació del 70% 
 

 
 
Art. 178. Condicions de l’edificació  
...................... 
2.- Edificabilitat i alçades 
El coef. d’edificabilitat neta per parcel·la es fixa en 1 m2 sostre/m2 sòl  
Ocupació màxima de parcel·la : 50 % 70 % 
Alçada màxima de l’edificació : 10 m. 
Núm. màxim plantes : PB + 1 PP  
3.- Separació de l’edificació. 
La separació mínima de l’edificació a tots els límits de la parcel·la serà de 12 m. 
 
 

 
 

17. Modificació de l’article 179 – Condicions de parcel·la 
 
 
DESCRIPCIÓ: 

L’article 179 remet la regulació de les condicions de les parcel·les de la Clau 10 – 
Industrial, a la redacció dels corresponents Plans de Millora Urbana que 
desenvolupen els diferents sectors. Estableix que, mentre aquests no s’hagin aprovat, 
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es mantindran la indivisibilitat de les parcel·les actuals. Un dels plans de millora 
urbana es el PMU NYLSTAR 2,. Per les seves particularitats i construccions existents, 
seria convenient introduir-hi una certa flexibilitat pel que respecta al nombre 
d’activitats per nau construïda. La definició d’aquest sector ve definida en l’article 188: 
“Es defineix com una zona en la que es manté l’ús industrial actual, però alhora es 
preveu una ordenació alternativa pel supòsit que les activitats industrials avui 
existents en el seu àmbit deixin de desenvolupar-se o admetin altres activitats i 
ocupacions addicionals, i en tal cas, s’ordenarà tot l’àmbit i les noves activitats a 
través d’un pla de millora urbana. Mentre es mantingui l’ús industrial actual, el sòl es 
classifica com a sòl urbà consolidat Industrial (Clau 10), essent d’aplicació les 
condicions d’edificació i ús d’aquesta zona (inclús en condicions de lloguer), amb 
excepció del paràmetre de la parcel·la mínima, que serà el de les propietats 
actualment existents en l’àmbit, que no podran ser objecte de parcel·lació.” 
Atenent a que qualsevol compartimentació de les naus existents comportaria una 
parcel·lació (article 191.1.b. del Text refós de la Llei d’urbanisme), seria convenient 
introduir la possibilitat de subdividir-les en diferents establiments en règim de lloguer, 
amb un màxim d’una activitat per cada 500 m2 de sostre edificat. 

 
JUSTIFICACIÓ: 

Aquesta regulació permetria donar sortida a les construccions actuals situades en 
aquest antic recinte industrial tèxtil dels anys 60 del segle passat, i facilitar el seu 
desenvolupament d’ordenació futura. Aquesta es la regulació similar adoptada per la 
Clau 9- Activitats econòmiques (sòls urbans destinats bàsicament a activitats 
comercials, industrials i de serveis, procedents de diversos plans parcials o petites 
zones industrials ja existents). 

 
PROPOSTA: 
S’introdueix a l’article 179, la possibilitat de subdividir les naus existents  en el recinte de 
l’empresa NYLSTAR en diferents establiments en règim de lloguer, amb un màxim d’una 
activitat per cada 500 m2 de sostre edificat, sempre i quant es garanteixin les condicions 
mínimes d’accessibilitat i de prevenció d’incendis, d’acord amb les normatives sectorials 
corresponents”. 

 
 

 
Art. 179. Condicions de parcel·la 
La parcel·la mínima es fixarà en els corresponents Plans de Millora Urbana que 
desenvolupen els diferents sectors, mentre aquests no s’hagin aprovat es mantindran la 
indivisibilitat de les parcel·les actuals, amb excepció de les construccions existents, que 
es podran dividir per a llogar per activitats que tinguin una superfície mínima de 500 m2 
construïts, sempre i quant es garanteixin les condicions mínimes d’accessibilitat i de 
prevenció d’incendis, d’acord amb les normatives sectorials corresponents. 
Els solars d’aquesta zona hauran de tancar-se amb murs d’obra o altre material opac fins 
a una alçada màxima de 0'80 metres i la resta fins a 2 metres amb xarxa metàl·lica i/o 
plantació vegetal. 
La façana mínima serà de 20 metres. 
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18. Modificació de l’article 182 – Condicions de l’edificació 
 
 

DESCRIPCIÓ: 
L’article 182 regula el tipus d’ordenació de l’edificació i els paràmetres de les 
edificacions, per a la zona Clau 11- Comercial. A l’apartat tercer de l’article estableix 
que la separació mínima de l’edificació a tots els límits de la parcel·la serà de 3 m. 
Atenent a que l’alçada màxima de les edificacions poden assolir els 10 mts. i a que hi 
ha zones on els terrenys limiten amb zones residencials on es permet l’edificació a 
límit de parcel·la, es considera que una separació entre edificis de sols 3 mts. i d’usos 
diferenciats (benzineres/ùs residencial) no es suficient.  
 

JUSTIFICACIÓ: 
Com a mínim caldria establir que existís una distància entre edificis de diferents usos 
igual a la meitat de l’alçada que assoleixi l’edifici terciari. A carrer es podria mantenir 
la separació dels 3 mts. 
 

PROPOSTA: 
Es substitueix el redactat actual de l’apartat tercer, per un nou redactat on es manté la 
distància de les edificacions a carrer en 3 mts., i s’obliga separar-se la meitat de la 
seva alçada, amb un mínim de 3 mts., per a la resta de limits a veïns. 
 

Art. 182. Condicions de l’edificació 
1.- Tipus d’ordenació: 
El tipus d’ordenació serà el corresponent a l’edificació aïllada, que s’ajustarà en els seus 
paràmetres edificatoris i condicions d’edificabilitat a les condicions establertes a 
continuació. 
2.- Edificabilitat i alçades 
El coef. d’edificabilitat neta per parcel·la es fixa en 1 m2 sostre/m2 sòl 
Ocupació màxima de parcel·la 50 % 
Alçada màxima de l’edificació 10 m. 
Núm. màxim plantes PB + 1 PP 
Per a la subzona Clau 11-Estació de servei s’estableix una edificabilitat màxima de 
0,5m2/m2, per a l’edificació annexa, i sense computar la coberta no tancada. 
Per a la subzona Clau 11-Restauració (Urbanització Cala Sant Francesc), s’admet 
únicament una edificació màxima global de 400 m2 de sostre  
Per a la subzona Clau 11-Ciutat esportiva situada al costat de la ciutat esportiva 
mantindrà l’edificabilitat de 1,5m2/m2,procedent del Pla Especial Costa Brava–Mas Cuní, 
i admetent-se una ocupació màxima del 75% de la parcel·la, admetent-se una activitat 
cada 300m2 de sòl. 
3.- Separació de l’edificació. 
La separació mínima de l’edificació a carrer tots els límits de la parcel·la serà de 3 m. A 
veïns haurà de separar-se la mateixa distància que l’alçària de l’edificació amb un mínim 
de 3 m.  
 
 
 
 
 
19. Modificació de l’article 191 – PMU 6 – Portal Costa Brava 
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DESCRIPCIÓ: 

L’article 191 estableix que l’àmbit de l’àrea Portal Costa Brava s’ordenarà mitjançant 
la tramitació d’un Pla de Millora Urbana (PMU). Actualment existeixen unes sèrie 
d’instal·lacions que, mentre no es redacti  el PMU, no es pot assegurar si seran o no 
compatibles amb la nova ordenació.  El seu ús o d’altres que s’hi poguessin establir, 
així com les obres que s’hi vulguin efectuar, no queda especialment regulat en aquest 
artícle. 
 

JUSTIFICACIÓ: 
Mentre i tant no es redacti el PMU que desenvolupi definitivament l’ordenació d’aquest 
àmbit, seria convenient regular l’ús i obres provisionals a que es puguin destinar les 
edificacions i instal·lacions actualment existents. Cal evitar un deteriorament físic que 
afectaria a la imatge urbana d’un entorn tan significatiu i optimitzar al màxim els 
recursos disponibles públics (edificis i instal·lacions) per destinar-los provisionalment 
al servei de la comunitat. Els terrenys son de titularitat de l’Ajuntament. 
 

PROPOSTA: 
S’afegeix al final de l’article un règim transitori que permet la reutilització de les 
actuals instal·lacions i les obres d’adequació associades, per destinar-les a usos i 
activitats d’interès públic, mentre i tant no es  redacti i desenvolupi el futur PMU, 
sempre i quan es tracti d’usos i obres de caràcter provisional, d’acord amb l’article 53 
del text refós de la Llei d’urbanisme 
 

Art. 191. PMU 6 - PORTAL COSTA BRAVA. 
1.- L’àmbit de l’àrea Portal Costa Brava situat al costat de l’avinguda Catalunya, 
s’ordenarà mitjançant la tramitació d’un Pla de Millora Urbana, per tal de constituir un nou 
eix de centralitat urbana de la ciutat, a partir de la creació d’un gran parc, amb 
equipaments bàsics de la ciutat i un nou pol de dinamització del sector turístic hoteler de 
la ciutat, amb centre de convencions i serveis annexes al mateix. 
2.- L’ordenació de tot aquest àmbit s’adequarà com un gran parc urbà recolzat sobre 
l’Avinguda de Catalunya i constituïda com un gran passeig fins al mar, i amb les principals 
edificacions situades en la part final i més ample d’aquest àmbit, al voltant de la plaça 
urbana i final del mateix. 
Superfície total de l’àmbit: 6,52 Ha. 
Sostre per a usos hotelers : 
Hotel 4* : 15.000 m2 
Aparthotel: 10.000 m2 
Serveis hotelers i equip. privats lligats a l’activitat hotelera (centre de convencions, spa, 
fitness,...): 5.000 m2 
Comercial : 5.000 m2 
Equipaments: Edifici serveis ajuntament, oficines i annexes: 10.000 m2 
Auditori: 5.000 m2 
L’ajuntament podrà destinar el sostre d’equipaments a altres usos d’equipaments 
d’interès general que siguin idonis en aquest emplaçament. 
Transitòriament es permetrà la reutilització de les actuals instal·lacions i les obres 
d’adequació associades, per destinar-les a usos i activitats d’interès públic, mentre i tant 
no es  redacti i desenvolupi el futur PMU, sempre i quan es tracti d’usos i obres de 
caràcter provisional, d’acord amb l’article 53 del text refós de la Llei d’urbanisme.” 
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20. Modificació de l’article 207. PA. 15 – CARRER VILA DE LLORET 
 
DESCRIPCIÓ: 

S’ha delimitat un polígon d’actuació en uns terrenys d’una antiga pedrera amb façana 
al Carrer Vila de Lloret.  L’article 207, que regula les condicions de desenvolupament 
d’aquet polígon, estableix un sostre màxim edificable de 2.858 m2. Aquest sostre no 
ha tingut en compte les plantes baixes edificables que sobrepassen la profunditat 
edificable. Els gàlibs que estableixen la zona edificable queden perfectament acotats 
en el plànol d’ordenació corresponent. Per tant, cal fer prevaldre el sostre derivat de 
l’aplicació dels paràmetres grafiats en el plànol, davant el sostre que hi consta en la 
part escrita de l’article. 
 

JUSTIFICACIÓ: 
Pel tipus d’ordenació de l’edificació, i per la intenció del planificador, s’entén que ha 
existit un error. Per tant, cal esmenar aquest article, adoptant com a volum edificable 
(sostre) el propi contingut en l’ordenació urbanística del polígon.  
 

PROPOSTA: 
Es substitueix el redactat actual de l’apartat segon de l’article 207, substituint el sostre 
màxim edificable de 2.858 m2, per el que resulta d’aplicar el grafisme del plànol 
d’ordenació corresponent, resultant un sostre màxim edificable de 3.830 m2. 
 
 

Art. 207. PA.15.- CARRER VILA DE LLORET 
1.- Es delimita aquest Polígon d’actuació discontinu de sòl urbà no consolidat per tal 
d’ordenar la transformació de l’àmbit situat en el Carrer Vila de Lloret i assenyalat en el 
plànol de zonificació, que s’adequarà a les condicions d’edificació de la Clau 5a 
Eixample-Illa tancada. 
2.- Els paràmetres urbanístics fixats pel seu desenvolupament són: 
Superfície total: 4.447 m2 
Sostre màxim edificable:  2.858 m2. 3.830 m2 
Alçada màxima 10,10m (PB+2) 
Densitat: 1habitatge/80m2 construïts 
Cessions: Espais lliures 433 m2 
Vialitat del sector 
10% d’aprofitament urbanístic 
Usos: Els de la zona 5, definits a Art. 151 
Es reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública, d’acord amb la 
localització fixada en el plànol de zonificació, com a mínim el sòl corresponent al 30% del 
sostre que es qualifica per a l’ús residencial de nova implantació, del qual el 10% serà de 
règim concertat i el 20% de protecció pública en règim general i/o especial. 
Obligacions : Executar les obres d’urbanització, 
3.- El sistema d’actuació previst és el de Reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica, i el termini màxim d’execució serà de sis anys. 
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21. Modificació de l’article 225. SUD 8. Sector Horta d’en Beia (discontinu) 
 
DESCRIPCIÓ: 

En la delimitació del SUD 8. Sector Horta d’en Beia, no s’ha tingut en compte la 
totalitat de la problemàtica reflectida en el conveni de data 10 de setembre de 1985, 
referent a tindre en compte, als efectes de la gestió urbanística del polígon, a més de 
la preexistència d’un pou de reg, l’existència també d’una servitud d’extracció d’aigües 
de la mina existent confrontant amb el sector. 
 

JUSTIFICACIÓ: 
Als efectes de possibilitar la gestió urbanística del polígon, s’inclourà a més de la 
preexistència d’un pou de reg, i l’existència també d’una servitud d’extracció d’aigües 
de la mina existent confrontant amb el sector. 
 

PROPOSTA: 
Al segon paràgraf de l’article 225, s’hi afegeix l’existència d’aquestes servituds. 

 
 
Art. 225. SUD 8 – Sector Horta d’en Beia (discontinu)  
Es delimita el sector entre la carretera accés Costa Brava i la urbanització Residencial 
Blanes per a possibilitar una àrea de creixement residencial, en edificació de blocs 
plurifamiliars amb comerç a les plantes baixes i cases en filera en les zones mes 
elevades. 
El sector inclou la cessió anticipada de 145m2 efectuada segons el conveni de data 10 de 
setembre de 1985, i tindrà en compte la preexistència d’un pou de reg i es tindrà en 
compte, als efectes de la gestió urbanística, tant  la preexistència d’un pou de reg com  la 
servitud d’extracció d’aigües de la mina existent confrontant amb el sector. 
El sector discontinu d’Horta d’en Beia, així com els altres sectors residencials de nova 
implantació, participaran en les cessions dels terrenys que corresponen a l’ampliació de 
la ciutat esportiva. 
1.- Els paràmetres urbanístics d’aplicació son els següents : 
Superfície: 16,92 Has (àmbit Horta d’en Beia: 16,18 Ha, àmbit Ciutat 
Esportiva: 0,74 Ha) 
Índex d’edificabilitat brut 0,38 m²st/m²s 
0,05 m²st/m²s per usos comercials o altres no residencials 
Densitat màxima 38 habitatges/Ha 
Alçada màxima PB+3 
Es reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública com a mínim el sòl 
corresponent al 30% del sostre que es qualifica per a l’ús residencial de nova implantació, 
del qual el 10% serà de règim concertat i el 20% de protecció pública en règim general i/o 
especial. 
El nombre d’habitatges de protecció pública serà el resultant de dividir el sostre  
corresponent per 100 m² per habitatge. 
2.- Cessions mínimes : 
Espais lliures 20% de l’àmbit del sector 
Equipaments 15% de l’àmbit del sector 
(el sector col·labora amb l’aportació del 35% de la superfície de l’ampliació de la zona 
esportiva) 
10% aprofitament urbanístic del sector 
3.- Usos: Els fixats a l’Art. 214 d’aquesta normativa. 
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4.- El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació per compensació bàsica, i el 
termini màxim d’execució serà de dotze anys. 
5.- Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides a l’ISA. 
Mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització : minimitzar els espais 
impermeables. 
Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües 
pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. 
Utilitzar espècies locals per l’enjardinament. Protecció el bosc de ribera i les masses 
forestals associades a la riera. 
Establiment de requeriments constructius per tal de reutilitzar i minimitzar el consum 
d’aigua als edificis. 
No afectació de les zones amb pendents superiors al 20%. 
Establir mesures per tal de reduir el risc d’inundació, protecció i  manteniment de la conca 
de recepció de les rieres tot protegint el bosc de ribera i les masses forestals associades 
a la riera. 
Pel que fa al sector discontinu de la futura zona esportiva, caldrà que es desenvolupi com 
una actuació conjunta (amb els altres sectors discontinus) i que en tots els casos, aquest 
incorpori una zona de protecció que esdevingui un tampó entre el sòl urbà i el sòl no 
urbanitzable. Al  mateix temps, es farà especial atenció, en la mesura del possible, en la 
conservació de la vegetació existent i el manteniment del caràcter permeable de l’espai. 

 
 
 
 
 

22. Modificació de l’article 228. SUD 11 – Activitats turístiques 
 
DESCRIPCIÓ: 

En el tràmit d’exposició pública del document d’aprovació inicial, es presentà una 
al·legació (la núm. 777) que fou estimada per l’Ajuntament, però que no va quedar 
reflectida en el document d’aprovació definitiva. Concretament, l’al·legació feia 
referència a que transitòriament, mentre no es redactes el pla parcial que 
desenvolupés aquest sector de SUD, s’admetés l’ús de Residencial mòbil i es 
permetés adequar i renovar les instal·lacions del càmping. 
 

JUSTIFICACIÓ: 
El no incloure aquest apartat a l’article 228 de la normativa, pot considerar-se com un 
error material i, per tant, procedeix la seva correcció (documentació justificativa a les 
pàgines 5, 6, 7 i 8 del presenta document). 
 

PROPOSTA: 
Afegir a l’apartat tercer de l’article 228, el paràgraf on s’admeti l’ús Residencial mòbil i 
es permeti adequar i renovar les instal·lacions, mentre i tant no es redacti el pla 
parcial. Afegir que, en tot cas, mentrestant no es desenvolupi el sector, les 
instal·lacions que s’hi podran autoritzar seran les corresponents als usos i obres 
provisionals que preveu l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per 
decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la llei 3/2012, de 22 de febrer, i 
d’acord amb el procediment que preveu l’article 54 del mateix text legal. 

 
 

Art. 228. SUD 11 – Activitats turístiques  
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Es delimita aquest sector d’activitats turístiques per completar l’àrea ja existent a la zona 
de S’Abanell, i possibilitar la implantació d’establiments turístics i hotelers. 
1.- Els paràmetres urbanístics d’aplicació son els següents: 
Superfície: 6,52 Has 
Índex d’edificabilitat brut: 0,50 m2/m2 
Alçada màxima PB+6 
2.- Cessions mínimes : 
Espais lliures: 20% de l’àmbit del sector 
Equipaments: 10% de l’àmbit del sector 
10% aprofitament urbanístic del sector 
3.- Usos: Usos exclusivament hotelers o els fixats a l’Art. 216 d’aquesta normativa. 
Excepcionalment, mentre no es desenvolupi i aprovi el Pla Parcial, s’admet l’ús 
Residencial mòbil i es permet adequar i renovar les seves instal·lacions. En tot cas, 
mentrestant no es desenvolupi el sector, les instal·lacions que s’hi podran autoritzar seran 
les corresponents als usos i obres provisionals que preveu l’article 53 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme aprovat per decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la llei 
3/2012, de 22 de febrer, i d’acord amb el procediment que preveu l’article 54 del mateix 
text legal. 
4.- El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació per compensació bàsica, i el 
termini màxim d’execució serà de dotze anys. 
L’ordenació es condicionarà als resultats de l’estudi hidràulic que s’efectuarà d’acord amb 
els criteris tècnics aprovats per l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal d’assegurar la 
preservació dels riscos hidrològics en l’ordenació proposada. 
5.- Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides a l’ISA. 
Mesures per l’acondicionament de l’espai verd: minimitzar els espais impermeables, 
utilitzar espècies locals per l’enjardinament, creació d’un gran passeig arbrat 
perpendicular al mar. 
Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües 
pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. Establiment de requeriments 
constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis. 
Mesures per reduir, en la mesura del possible el risc d’inundacions, tot afavorint la 
infiltració de l’aigua de pluja i reduint la permeabilització del sòl. 
 
 
 
 
 
23. Modificació de l’article 232- Qualificació del sòl no urbanitzable 
 
DESCRIPCIÓ: 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner estableix uns àmbits del municipi amb 
la subcategoria  Clau NU-C1. El POUM classifica aquest terrenys com de Sòl No 
Urbanitzable i els qualifica de Clau 18. En els plànols normatius si que es grafia la 
Clau 18, però no s’ha transcrit aquesta Clau 18 en els apartats corresponents 
d’aquest article.  
 

JUSTIFICACIÓ: 
Cal incorporar en l’apartat corresponent d’aquest article la “Clau 18. 
 

PROPOSTA: 
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Afegir a l’article 232, a la zona Costaner 1 (Clau NU-CI), la qualificació de (Clau 18). A 
l’enunciat del CAPÍTOL QUART – COSTANER – 1 (Clau NU-C1), cal afegir la seva 
Clau 18 de POUM. 
 

Art. 232. Qualificació del sòl no urbanitzable  
Aquest pla qualifica el sòl no urbanitzable del municipi en les zones següents: 
- Paratge natural d’interès nacional (Clau 16) 
- Pla d’espais d’interès natural (Clau 17) 
- Costaner 1 (Clau NU-C1, CLAU 18) 
- Espai de connectivitat ecològica (Clau19) 
- Agrícola deltaic (Clau 20) 
- Agrícola (Clau 21) 
- Agro-forestal (Clau 22) 
- Forestal (Clau 23) 
- Protecció hidràulica i boscos de capçalera (Clau 24) 
 
 
 
 
 
 
24. Modificació de l’enunciat del CAPÍTOL QUART – COSTANER- 1 (Clau NU-C1) 
 
DESCRIPCIÓ: 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner estableix uns àmbits del municipi amb 
la subcategoria  Clau NU-C1. El POUM classifica aquest terrenys com de Sòl No 
Urbanitzable i els qualifica de Clau 18. En els plànols normatius si que es grafia la 
Clau 18, però no s’ha transcrit aquesta Clau 18 en l’enunciat del Capítol Quart – 
Costaner -1 (Clau NU-C1).  
 

JUSTIFICACIÓ: 
Cal incorporar en aquest apartat la “Clau 18”. 
 

PROPOSTA: 
Afegir a l’enunciat del CAPÍTOL QUART – COSTANER – 1 (Clau NU-C1), la seva 
Clau 18 de POUM. 

 
 
CAPÍTOL QUART – COSTANER-1 (Clau NU-C1, Clau 18) 
 
 
 
 

 
25. Modificació de l’article 253 – Condicions de l’edificació 
 
DESCRIPCIÓ: 

L’article 253 regula les condicions d’edificació de la  Clau 21- Espai agrícola. S’hi 
admet només la instal·lació de cledes, estables, magatzems, coberts agrícoles, 
bodegues, així com la instal·lació d’hivernacles translúcids, sempre que la finca tingui 
una superfície mínima de 4,5 ha. La majoria de finques que es situen en aquests 
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terrenys no assoleixen aquesta superfície mínima. Per contra, ens trobem que l’unitat 
mínima de la Clau 20- Espai agrícola deltaic, es d’1,25 Ha, essent viables les 
construccions abans esmentades. També es permeten en la Clau 18. NU-C1- 
Costaner. Seria recomanable uniformar la regulació per a la construcció d’aquestes 
instal·lacions per a tot el sòl no urbanitzable d’ús agrícola, d’acord amb les superfícies 
fixades per les unitats mínimes de conreu. 

 
L’Informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, Serveis Territorials a Girona, de data 22 de febrer de 2012, es favorable amb 
prescripcions. Concretament en aquest article, referides a la possibilitat de divisió o 
segregació de finques per dessota la unitat mínima de conreu. 
 

JUSTIFICACIÓ: 
Cal establir una superfície mínima d’acord amb les superfícies fixades per les unitats 
mínimes de conreu, per possibilitar la construcció de cledes, estables, magatzems, 
coberts agrícoles, bodegues, així com la instal·lació d’hivernacles translúcids, per a 
les claus 21 i 22. Així s’unifica el criteri de la finca mínima amb la resta de claus del 
sòl no urbanitzable d’ús agrícola. 

 
Cal incorporar la prescripció relativa a aquest article, continguda en l’informe favorable 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Serveis 
Territorials a Girona, de data 22 de febrer de 2012. 
 

PROPOSTA: 
Es modifica la superfície mínima de 4,5 Ha per una superfície igual o superior a la 
fixada per l’unitat mínima de conreu que l’hi correspongui, als efectes de possibilitar la 
instal·lació de cledes, estables, magatzems, coberts agrícoles, bodegues, així com la 
instal·lació d’hivernacles translúcids. 
 
S’incorpora la prescripció continguda en l’informe favorable del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Serveis Territorials a 
Girona, de data 22 de febrer de 2012 relativa a la definició de les unitats mínimes de 
conreu, als efectes de la divisió o segregació de finques. 

 
 
Art. 253. Condicions de l’edificació. 
En aquesta zona no es permetran noves edificacions ni ocupacions, encara que siguin 
temporals, si no estan directament vinculades a l’ús agropecuari. 
Per tant, s’hi admet només la instal·lació de cledes, estables, magatzems, coberts 
agrícoles, bodegues, així com la instal·lació d’hivernacles translúcids, sempre que la finca 
tingui una superfície mínima igual o superior a la fixada per l’unitat mínima de conreu que 
l’hi correspongui. de 4,5 Ha.  
Qualsevol edificació que s’autoritzi en aquesta zona, inclosos els hivernacles, mantindran 
una separació mínima de 3 metres als límits de parcel·la, i de 6 m. a l’eix dels camins i 
vials, tal com s’estableix en l’Art. 235, en qualsevol cas respectaran les distàncies 
d’edificació fixades a la Llei de carreteres. 
S’admeten les obres de rehabilitació i les ampliacions en aquelles edificacions incloses en 
el catàleg a que es refereix l'article 1, per a usos d’habitatge, turisme rural, restauració i 
d’equipaments sense sobrepassar un augment del 20 % del sostre existent. 
Quan l’edificació objecte de les obres estigui protegida totalment o en part pel Catàleg, la 
intervenció s’adequarà al que prescriu la seva normativa. 
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En cap cas es podrà dividir o segregar finques per dessota la unitat mínima de conreu 
fixada per aquesta zona, i que en l’actualitat és de 4,5 Ha. en terrenys de secà, i de 1,25 
Ha. en terrenys de regadiu. 
D’acord amb la finalitat i el procediment fixat a la legislació urbanística vigent (arts. 47.4 i 
48 de la Llei d'Urbanisme), es podran autoritzar obres o instal·lacions d’interès públic, així 
com demés usos admesos a l’article 47.6.c i d de la Llei d’Urbanisme. 
 
 
 
 
 
26. Modificació de l’article 255 
 
DESCRIPCIÓ: 

L’article 255 regula les condicions d’edificació de la Clau 22- Agroforestal. S’hi admet 
només la instal·lació de cledes, estables, magatzems, coberts agrícoles, bodegues, 
així com la instal·lació d’hivernacles translúcids, sempre que la finca tingui una 
superfície mínima de 4,5 ha. La majoria de finques que es situen en aquests terrenys 
no assoleixen aquesta superfície mínima. Per contra, ens trobem que l’uniat mínima 
de la Clau 20- Espai agrícola deltaic, es d’1,25 Ha, essent viables les construccions 
abans esmentades. També es permeten en la Clau 18. NU-C1- Costaner. Seria 
recomanable uniformar la regulació per a la construcció d’aquestes instal·lacions per a 
tot el sòl no urbanitzable d’ús agrícola, d’acord amb les superfícies fixades per les 
unitats mínimes de conreu. 
 
L’Informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, Serveis Territorials a Girona, de data 22 de febrer de 2012, es favorable amb 
prescripcions. Concretament en aquest article, referides a la possibilitat de divisió o 
segregació de finques per dessota la unitat mínima de conreu. 
 

JUSTIFICACIÓ: 
Cal establir una superfície mínima d’acord amb les superfícies fixades per les unitats 
mínimes de conreu, per possibilitar la construcció de cledes, estables, magatzems, 
coberts agrícoles, bodegues, així com la instal·lació d’hivernacles translúcids, per a 
les claus 21 i 22. Així s’unifica el criteri de la finca mínima amb la resta de claus del 
sòl no urbanitzable d’ús agrícola fixades per les unitats mínimes de conreu. 
 
Cal incorporar la prescripció relativa a aquest article, continguda en l’informe favorable 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Serveis 
Territorials a Girona, de data 22 de febrer de 2012 

 
PROPOSTA: 

Es modifica la superfície mínima de 4,5 Ha per una superfície igual o superior a la 
fixada per l’unitat mínima de conreu que l’hi correspongui, als efectes de possibilitar la 
instal·lació de cledes, estables, magatzems, coberts agrícoles, bodegues, així com la 
instal·lació d’hivernacles translúcids. 
 
S’incorpora la prescripció continguda en l’informe favorable del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Serveis Territorials a 
Girona, de data 22 de febrer de 2012 relativa a la definició de les unitats mínimes de 
conreu, als efectes de la divisió o segregació de finques. 
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Art. 255. Condicions de l’edificació. 
En aquesta zona no es permetran noves edificacions ni ocupacions, encara que siguin 
temporals, si no estan directament vinculades a l’ús agropecuari. 
Per tant, s’hi admet només la instal·lació de cledes, estables, magatzems, coberts 
agrícoles, bodegues, així com la instal·lació d’hivernacles translúcids, sempre que la finca 
tingui una superfície mínima igual o superior a la fixada per l’unitat mínima de conreu que 
l’hi correspongui de 4,5 Ha. 
Qualsevol edificació que s’autoritzi en aquesta zona, inclosos els hivernacles, mantindran 
una separació mínima de 3 metres als límits de parcel·la, i de 6 m. a l’eix dels camins i 
vials, tal com s’estableix en l’Art. 235. 
S’admeten les obres de rehabilitació i les ampliacions en aquelles edificacions incloses en 
el catàleg a que es refereix l'article 1, per a usos d’habitatge, turisme rural, restauració i 
d’equipaments sense sobrepassar un augment del 20 % del sostre existent. 
Quan l’edificació objecte de les obres estigui protegida totalment o en part pel Catàleg, la 
intervenció s’adequarà al que prescriu la seva normativa. 
En cap cas es podrà dividir o segregar finques per dessota la unitat mínima de conreu, i 
que en l’actualitat és de 4,5 Ha per als terrenys agrícoles de secà, i de 1,25 Ha. en 
terrenys de regadiu. Les parcel·les o àrees ocupades per boscos respectaran la 
superfície de la unitat mínima forestal de 25 ha. fixada en el Decret 35/1990 
D’acord amb la finalitat i el procediment fixat a la legislació urbanística vigent (arts. 47.4 i 
48 de la Llei d'Urbanisme), es podran autoritzar obres o instal·lacions d’interès públic. 
 
 
 
 
 
27. Modificació de l’article 266 - Tanques 
 
DESCRIPCIÓ: 

Aquest article regula les condicions que tenen que reunir les tanques en els diferents 
zones en sòl urbà i no urbanitzable. No queda prou regulat aspectes com els 
materials a emprar, els murs de contenció i tanques, i característiques específiques 
pel tancament de finques rústiques.  
 
L’Informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, Serveis Territorials a Girona, de data 22 de febrer de 2012, es favorable amb 
prescripcions.  
 
L’acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona, de data 19 de juliol de 2012, 
prescriu que s’incorporin les condicions que estableix l’article 2.3, “Modificació 
agrària”, de l’apartat 2 “Directrius generals” de les Disposicions normatives de les 
Directius del Paisatge del Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat 
definitivament en data 14 de setembre de 2010 (DOGC 5735 de 15.10.2010). 
 

JUSTIFICACIÓ: 
Cal incorporar aquells aspectes que resolguin i clarifiquin millor les característiques 
que tenen que reunir els tancaments de les finques, tant en sòl urbà com en sòl no 
urbanitzable. 
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Cal incorporar les prescripcions contingudes en l’informe favorable del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Serveis Territorials a 
Girona, de data 22 de febrer de 2012. 
 
Cal incorporar les prescripcions contingudes a l’acord de la Comissió territorial 
d’urbanisme de Girona, de data 19 de juliol de 2012. 
 

PROPOSTA: 
Afegir a l’article 266 una sèrie d’aclariments i regulació en el mateix text, en aquells 
apartats on sigui necessari. 
 
S’introdueix en el mencionat article un últim paràgraf per donar resposta a la 
prescripció de l’informe de data 22 de febrer de 2012 del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Serveis Territorials a Girona.  
 

 
Art. 266. Tanques 
El tancament de les parcel·les configura en gran manera el paisatge urbà de l’espai 
públic. Aquest POUM, manté com a criteri la diversitat d’alçades, materials i color dels 
tancaments actuals. Aquests, no obstant, es supeditaran als criteris exposats a l’Art. 259 
d’aquesta Normativa, i l’ajuntament podrà fixar les mesures adients, de conservació, 
pintat o color, o altres per adequar els tancaments als esmentats criteris de protecció del 
paisatge urbà. 
Les tanques amb front a espais públics hauran de subjectar -se en tota la seva longitud, a 
les alineacions i rasants d’aquests, però, es permet retardar-la o retranquejar -la en part, 
amb la finalitat de relacionar millor l’edificació principal o les edificacions auxiliars amb 
l’alineació a vial. En aquests supòsits, l’espai entremig entre edificació i alineació haurà 
de mantenir-se enjardinat a càrrec del propietari d’aquest sòl. 
Es prohibeixen explícitament les tanques de filat metàl·lic, bloc de formigó o totxana 
sense arremolinar o pintar, o similar, que no compleixi unes mínimes condicions de 
decòrum. 
En les zones d’edificació unifamiliar aïllada, cases agrupades i alineacions a vial 
reculades, les tanques de material opac tindran una alçada màxima de 1,60m. d’alçada, i 
fins a 2,20m amb tanca vegetal,o de material translúcid tipus reixat o metàl·lic. En cas de 
pendent del carrer, la tanca es dividirà en trams de forma que la diferència entre les cotes 
extremes de cada tram no sigui superior a 0,60m., poden assolir en el punt màxim 
l’alçada de 2,20m amb material opac. 
No obstant, aquestes tanques podran assolir una alçada de 1,80m amb material opac, i 
fins a 2,40m amb tancament vegetal o de material translúcid tipus reixat o metàl·lic en el 
cas de limitar amb un eix de la xarxa viària bàsica per tal de reduir el nivell de 
contaminació acústica. 
Excepcionalment, en terrenys en pendent en els quals la tanca faci la funció de mur de 
contenció, l’alçada d’aquest mur de contenció en el límit del carrer podrà arribar fins a 
2,50 m., d’acord amb les condicions establertes a l’Art. 84 d’aquesta normativa. Igualment 
es podrà incorporar el garatge a la tanca o façana de la parcel·la amb aquesta alçada 
màxima de 2,50 m. en les condicions fixades a l’Art. 83. En qualsevol cas, la suma de 
l’alçada del mur de contenció en el límit de carrer més la part opaca de la tanca no podrà 
ser superior a 2,50 m.  
En cas que la tanca faci de mur de contenció en el límit amb els veïns, la part vista de la 
suma de l’alçada del mur de contenció més la part opaca de la tanca, no pot ser superior 
a 1,60 m.  
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Per sobre del mur de contenció, es permet una tanca d’una alçada màxima d’1,10 m de 
material vegetal o material translúcid tipus reixat o metàl.lic. 
En la zona de cases agrupades (Clau 7) del conjunt històric “Nostra Sra del Vilar”, les 
tanques interiors de separació de parcel.les seran opaques fins a una alçada màxima de 
40 cm, sent la resta translúcides fins a una alçada màxima de 1,80 m, podent-se instal·lar 
massissos vegetals amb tanca metàl·lica intermitja. Les tanques a carrer seran opaques 
fins a una alçada màxima de 40 cm i la resta transl.lucides fins a una alçada de 1,20 m. 
En les zones d’edificació plurifamiliar, les tanques a carrer o entre finques veïnes tindran 
una alçada màxima de 1,80 m. amb material opac, i podran assolir fins a 2,40 m. d’alçada 
màxima amb tancament vegetal o de material translúcid tipus reixat o metàl.lic. 
La construcció de tanques a l’espai agrari, i en el no urbanitzat en general, ha de limitar-
se a aquells casos en què siguin imprescindibles per les circumstàncies del lloc o es 
justifiqui la seva necessitat per atendre els requeriments productius de l’explotació. Es 
recomana, quan sigui funcionalment possible, la utilització d’altres sistemes que la tanca 
per l’assenyalament del límit de la propietat o de l’àmbit de l’activitat. Les directrius 
específiques o els instruments urbanístics d’ordenació del paisatge poden prohibir les 
tanques en determinats àmbits de l’espai agrari. 
En sòl no urbanitzable, les tanques seran de tipus cinegètic, per a permetre el pas de la 
fauna al seu través. Aquestes tanques de finques, podran conformar-se amb montans de 
fusta i dos travessers del mateix material,  amb montans de granet o formigó i un màxim 
de tres cables d’acer com a travessers, vegetals o murets de pedra seca, amb una alçada 
màxima de 0,90 m amb obertures arran de terra pel pas lliure de la fauna (sense que 
pugui superposar o sobresortir altres elements de tancament o decoratius). Les tanques 
poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència en tota la seva 
alçada. Les tanques visualment permeables poden complementar-se amb vegetació 
pròpia de l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi. Les tanques han de 
tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud, per bé que poden 
incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l’entorn si aquest no és 
homogeni. Els materials manufacturats utilitzats en les tanques han de tenir colors 
discrets per tal que s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc. Les tanques d’obra 
existents i les de caràcter excepcional s’han de tractar amb superposicions de vegetació 
viva per tal de millorar la seva integració en el paisatge .En cas de tanques per a 
explotacions ramaderes s’adequaran a les necessitats funcionals de les mateixes, amb 
les mesures d’integració paisatgística adients en cada cas per a millorar la seva 
integració paisatgística. 
Amb caràcter excepcional només s’admeten tanques d’obra o opaques en general en 
aquelles parcel·les on per motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d’accés o 
de vistes i no hi hagi altres fórmules de tancament que puguin garantir-ho. 
L’Ajuntament podrà fixar mitjançant la corresponent ordenança de tanques, unes alçades 
i característiques específiques per a zones concretes, que modificaran o substituiran les 
anteriors determinacions. 
Si les tanques son d’origen vegetal s’haurà de tenir en compte la Resolució 
AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais 
públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora), i el Decret 42/2007, 
de 20 de febrer (DOGC núm. 4827, de 22/02/2007) pel qual s’estableixen mesures per a 
la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora). 
També s’haurà de potenciar l’elecció d’espècies autòctones, adaptables a les 
característiques del sòl i de baix consum hídric i, a la vegada, concordants amb la 
vegetació i el paisatge existent. 
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28. Modificació de la DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
 
DESCRIPCIÓ: 

La disposició transitòria primera regula la situació i el règim de llicències de les 
construccions que siguin disconformes amb els paràmetres del nou planejament. 
Aquesta disposició estableix que les edificacions construïdes a l’empara de llicències 
d’edificació atorgades amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquest POUM, 
mantindran les determinacions de la mateixa (llicència) i no quedaran fora d’ordenació 
ni en volum disconforme, excepte que estiguin afectats pel sistema viari, que en tal 
cas quedaran en situació de fora d’ordenació. Aquest paràgraf es contradiu amb la 
regulació del règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de fora 
d’ordenació i volum disconforme contingut en els articles 44, 45 i 46 de la normativa. 
També estableix un règim transitori per aquelles edificacions destinades a usos 
hotelers. 
Altrament, ens trobem que l’antic Pla General admetia la possibilitat d’implantar una 
planta altell, acomplint certes condicions, i que la seva superfície no computava com a 
sostre edificable. Amb el nou POUM, succeeix que alguns altells no complirien amb 
les noves condicions establertes per aquest, fet que comportaria un augment de 
sostre edificable, reduint les possibilitats d’ampliació dels edificis existents amb altell.  

 
JUSTIFICACIÓ: 

Per trobar una coherència en aquesta disposició transitòria, caldria suprimir l’apartat 
relatiu a considerar que no resten en situació de fora d’ordenació o en volum 
disconforme, aquelles construccions que siguin disconformes amb els paràmetres del 
nou planejament, excepte que estiguin afectats pel sistema viari. 
Es considera que, en el marc de prioritzar l’ampliació i modernització del parc hoteler 
de la població, caldria preveure que els altells existents en edificis d’ús hoteler, pel fet 
de no ajustar-se a les noves determinacions, no compatibilitzessin com a superfície 
construïda. Per tant, no es reduís el seu potencial edificable. 
. 

PROPOSTA: 
 

Eliminar el paràgraf que fa referència a que els edificis amb llicències atorgades amb 
anterioritat a l’aprovació inicial d’aquest POUM, mantinguin les determinacions de la 
mateixa, i que no restin en situació de fora d’ordenació ni en volum disconforme, 
excepte que estiguin afectats pel sistema viari, que en tal cas quedaran en situació de 
fora d’ordenació. 
Introduir un paràgraf que  estableixi que els altells dels edificis hotelers existents amb 
llicència d’obres anteriors a l’aprovació inicial del POUM, continuaran tenint la 
consideració d’altell als efectes de la present normativa, no suposant un augment del 
seu sostre actual. 

 
 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
 
Primera: 
Llicències d’edificació atorgades amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquest POUM 
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Els edificis amb llicències atorgades amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquest POUM, 
mantindran les determinacions de la mateixa, i per tant no quedaran fora d’ordenació ni 
en volum disconforme, excepte que estiguin afectats pel sistema viari, que en tal cas 
quedaran en situació de fora d’ordenació. 
El règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de fora d’ordenació Aquest 
fora d’ordenació no afectarà als hotels existents afectats per vials, mentre estiguin en 
funcionament, que tindran la consideració de volum disconforme. El tancament d’aquesta 
activitat comportarà l’obligatorietat d’adaptar l’edificació a les noves alineacions, per a 
l’autorització de nous usos o activitats. 
Els altells dels edificis hotelers existents amb llicència d’obres anteriors a l’aprovació 
inicial del POUM, continuaran tenint la consideració d’altell als efectes de la present 
normativa. 
Les ampliacions, enderroc o substitucions d’aquestes edificacions, s’adequaran a la 
normativa d’aquest POUM. 
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- B)  modificacions a la part gràfica.- 

 
Per a cada modificació, es grafia en un requadre la zona puntual del plànol corresponent  
a modificar i la proposta modificada en un altre requadre situat a continuació. En la part 
inferior, s’adjunta la part escrita on es descriu en que consisteix i el motiu del canvi. 
Les prescripcions de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona pel que respecta a les 
modificacions en els plànols d’ordenació s’introdueixen directament en cada una de les 
modificacions corresponents completant, si es el cas, l’explicació/proposta en la part 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 1

MODIFICACIÓ 1  -  Plànol 4.01 
 
Modificació  a) 
  

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 



 2

MODIFICACIÓ 1  -  Plànol 4.01 
 
Modificació  b) 
 

 
 

ACTUAL 
 

 
 

NOU 
 
 
Al plànol 4.1 la part de zona verda Ell/Ap dins el P.A.7  Nylstar 1 s’e stén fins abastar la franja situada entre les 
futures naus i el vial, essent que, per normativa, aquests espais no es poden destinar a aparcament de vehicles. 
Per tant, es delimitarà la zona Ell/Ap segons l’alineació fixada per la testera de les naus. 
 



 3

MODIFICACIÓ 1  -  Plànol 4.01 
 
Modificació  c) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 
                                                                                     NOU 
 
 
Al plànol 4.1 manca retolar a la z ona que forma part de l ’àmbit corresponent al P.M.U.-3 NYLSTAR 2 a questa 
condició. S’esmena aquest error. 
 
 



 4

MODIFICACIÓ 2  -  Plànol 4.02 
 
Modificació  a) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 



 5

MODIFICACIÓ 2  -  Plànol 4.02 
 
Modificació  b)   SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
Al plànol 4.2 la zona situada entre la trama viaria principal i secundària en un dels encreuaments amb la carretera 
GI-682 es proposava q ualificar-la d e si stema vi ari. A l’afectar t errenys privats, es desestima l a pr oposta, i es 
manté la seva qualificació de Clau 20. En tot cas, la tramitació d’aquesta proposta de modificació es tramitaria en 
expedient apart quant així es considerés convenient. 



 6

MODIFICACIÓ 3  -  Plànol 4.03 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 



 7

MODIFICACIÓ 3  -  Plànol 4.03 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
En el pl ànol 4.3 s’ ha d elimitat err òniament el  límit  e ntre la zona 9 a i 9 b. A més, no  s’ha retolat e l 9a . Es 
corregeixen a quests errors, situ ant la lín ia d ivisòria en la s eva s ituació c orrecte, d ’acord am b les previsions 
contingudes en el planejament anterior i el projecte de reparcel·lació que e l desenvolupà i re tolar el 9a.(s’aporta 
documentació annexa justificativa). 
Respecta a eliminar la cota de 12 mts. entre la línia d’edificació i la línia blanca de la Ctra. GI-682, a la zona 9a, 
es ma nté l ’actual pre visió ta l com est ableix la pr escripció co ntinguda en e l ac ord d e la C omissió territori al 
d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 de juliol de 2012. 
 



 8

MODIFICACIÓ 4  -  Plànol 4.04 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 



 9

MODIFICACIÓ 4  -  Plànol 4.04 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
  
 

 
 

NOU 
 
 
Es mod ifica la  línia d e terme, ajustant aquesta a l a darrera regularització de ter mes p romogut i apr ovat per l a 
Generalitat d e C atalunya. P er ta l de donar res posta a  l a prescripció continguda en el  a cord de l a Comissió 
territorial d ’urbanisme d e Gi rona (CT UG) de 19 de juliol d e 2 012, s’a porten els pl ànols c orregits: N- 4, 
“Zonificació”, a e scala 1:5.000, i n.-4.4 i n-4.5, “Zonificació detallada sòl urbà i urbanitzable” (ambdós a escala 
1:1.000). 
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MODIFICACIÓ 5  -  Plànol 4.05 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 



 11

MODIFICACIÓ 5  -  Plànol 4.05 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Es mod ifica la  línia d e terme, ajustant aquesta a l a darrera regularització de ter mes p romogut i apr ovat per l a 
Generalitat d e C atalunya. P er ta l de donar res posta a  l a prescripció continguda en el  a cord de l a Comissió 
territorial d ’urbanisme d e Gi rona (CT UG) de 19 de juliol d e 2 012, s’a porten els pl ànols c orregits: N- 4, 
“Zonificació”, a e scala 1:5.000, i n.-4.4 i n-4.5, “Zonificació detallada sòl urbà i urbanitzable” (ambdós a escala 
1:1.000). 
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MODIFICACIÓ 6  -  Plànol 4.06 
 
Modificació  a) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 



 13

MODIFICACIÓ 6  -  Plànol 4.06 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Es suprimeix la trama ratllada per error (color rosa), indicativa de zona càmping, al sector 18 NU-C1. 
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MODIFICACIÓ 7  -  Plànol 4.07 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 



 15

MODIFICACIÓ 7  -  Plànol 4.07 
 
Modificació  b) 
 

 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Es suprimeix la trama ratllada per error (color rosa), indicativa de zona càmping, al sector 18 NU-C1. 
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MODIFICACIÓ 8  -  Plànol 4.08 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 



 17

MODIFICACIÓ 8  -  Plànol 4.08 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Es grafia el nombre de p lantes (4) en un dels edificis del carrer Mas Trui que, per error, s’ ha omès. Si b é no 
resulta estrictament necessària aquesta indicació, es creu convenient als efectes d’una major claredat de lectura i 
comprensió d’aquest full separadament de la resta de documentació gràfica general.  
 



 18

MODIFICACIÓ 8  -  Plànol 4.08 
 
Modificació  c) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Es grafia el nombre de plantes (5) a l’edifici situat dins el P.A. 12 – Sant Joan-Molí d’Avall (discontinu) que, per 
error, s’ha omès. Si bé no resulta estrictament necessària aquesta indicació, es creu convenient als efectes d’una 
major claredat de lectura i comprensió d’aquest full separadament de la resta de documentació gràfica general.  
 
 



 19

MODIFICACIÓ 8  -  Plànol 4.08 
 
Modificació  d) 

 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Es reajusta els límits entre els terrenys d’Ell del S.U.D. 4- Racó Blau amb l’última parcel·la dels carrer Mas Marull, 
d’acord amb la realitat física existent. A la vegada, la zona confrontant a vial d’aquesta parcel·la es grafia com a 
vial i no com a zona, eliminant aquest error material. 
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MODIFICACIÓ 9  -  Plànol 4.09 
 
Modificació  a) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 9  -  Plànol 4.09 
 
Modificació  b) 
 

 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

 
L’amplada del carrer de la Carbonilla s ’ajusta a l a continguda en l’an terior PGOU, qua lificant novament l’espai 
lliure entre l ’edificació i el carrer com de “Jar dí Priv at”. Així es re ctifica aquest error m aterial, ap ortant 
documentació annexa on així es constata. 
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MODIFICACIÓ 10  -  Plànol 4.10 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 10  -  Plànol 4.10 
 
Modificació  b) 

 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
L’Espai Ll iure de  la plaça de  Mas Florit en el pl ànol inferior (4.10) es re tolava com “E ll” i e n el pl ànol superior 
(plànol 4.11) com “Ell/Ap”. S’unifica com el plànol superior i es modifica per “Ell/Ap”. 
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MODIFICACIÓ 10  -  Plànol 4.10 
 
Modificació  c)     SUPRIMIDA 

 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) d e 19  de juliol de  2012, es suprimeix aquesta pro posta d e mod ificació i, per  tant, es mantenen al 
respecte les actuals determinacions del POUM. 
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MODIFICACIÓ 10  -  Plànol 4.10 
 
Modificació  d)     SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) d e 19  de juliol de  2012, es suprimeix aquesta pro posta d e mod ificació i, per  tant, es mantenen al 
respecte les actuals determinacions del POUM. 
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MODIFICACIÓ 11 -  Plànol 4.11 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 11  -  Plànol 4.11 
 
Modificació  b) 
 
 

 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Es situa la línia d’edificació de l’illa de cases que confronta amb la carretera GI-600 en el tram comprès entre el c. 
Matagalls i el c. Mas Florit, al seu estat anterior ( 8 metres de les tanques existents), rectificant aquest error. 
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MODIFICACIÓ 11  -  Plànol 4.11 
 
Modificació  c) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
En el plànol s’acota l a s eparació entre  lím its d ’edificació de 2 s ectors diferents e n 7 m., per ò no defineix la 
separació entre un sector i l ’altre. Es c larifica aquesta acotació i es determina la separació de l’edificació en e l 
sector 9a en 3 m. i en el sector 9b en 4 m. 
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MODIFICACIÓ 11  -  Plànol 4.11 
 
Modificació  d)     SUPRIMIDA 
 

 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) d e 19  de juliol de  2012, es suprimeix aquesta pro posta d e mod ificació i, per  tant, es mantenen al 
respecte les actuals determinacions del POUM. 
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MODIFICACIÓ 11  -  Plànol 4.11 
 
Modificació  e) 

 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Es recupera la p revisió continguda en el Pla General en el sentit  de sit uar la franja de 2 m. d’ ampla davant el 
bloc r esidencial ( Clau 5 b) confrontant a mb la Clau 1 1. a quest espai es necessari p er garantir u na major 
habitabilitat dels habitatges d’aquest edifici. 
 



 31

MODIFICACIÓ 11  -  Plànol 4.11 
 
Modificació  f) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Es corregeix l’error de l’alineació del carrer Puigsacalm reflectida en el POUM, ajustant-la a la continguda en el 
PERI Mas Florit aprovat. 
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MODIFICACIÓ 12  -  Plànol 4.12 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 

 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 13  -  Plànol 4.13 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 14  -  Plànol 4.14 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 15  -  Plànol 4.15 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 15  -  Plànol 4.15 
 
Modificació  b) 

 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

 
Es grafia el número de plantes (6) en el sector 5b a l’ illa d’edificació a la cantonada entre el Passeig Catalunya i 
c. de  l a P lantera. Ateses l es consideracions contingudes en e l acord de l a Comissió t erritorial d ’urbanisme de 
Girona (CTUG) de 19 de juliol de 2012 referent a aquesta proposta de modificació cal indicar que, si bé no resulta 
estrictament n ecessària aquesta i ndicació, es cre u co nvenient al s efe ctes d ’una m ajor cl aredat d e le ctura i  
comprensió d’aquest full separadament de la resta de documentació gràfica general.  
 
 



 37

MODIFICACIÓ 16  -  Plànol 4.16 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 



 38

MODIFICACIÓ 17  -  Plànol 4.17 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 17  -  Plànol 4.17 
 
Modificació  b) 

 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

 
El Pla General contemplava un pas entre els dos edificis que permetia l’accés a l’espai interior “Ell”. Aquests dos 
edificis ja estan co nsolidats, amb obertures al p assatge. Per tant, e s nec essari m antenir aquest p assatge, 
rectificant aquest error. 
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MODIFICACIÓ 17  -  Plànol 4.17 
 
Modificació  c)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) d e 19  de juliol de  2012, es suprimeix aquesta pro posta d e mod ificació i, per  tant, es mantenen al 
respecte le s actu als determinacions d el POUM vi gent, sens p erjudici d e tram itar la pr esent p roposta de 
modificació en expedient apart, quant així es consideri convenient. 
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MODIFICACIÓ 17  -  Plànol 4.17 
 
Modificació  d) 
 

 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

 
S’incorpora una part del cementiri en el seu límit sud, que havia quedat exclòs. Actualment la tanca del recinte ja 
forma part d’aquest. 
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 MODIFICACIÓ 17  -  Plànol 4.17 
 
Modificació  e) 
 

 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

Es g rafia la  qualificació ’”Ap” a l’aparcament de l c. Ma s Ma rot que , pe r error, s’ha  omès. Si bé  no re sulta 
estrictament n ecessària aquesta i ndicació, es cre u co nvenient al s efe ctes d ’una m ajor cl aredat d e le ctura i  
comprensió d’aquest full separadament de la resta de documentació gràfica general.  
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MODIFICACIÓ 17  -  Plànol 4.17 
 
Modificació  f) 
 

 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

 
Canviar la q ualificació d’”Equipament” S ocio-cultural”  p er la  qualificació  d e s erveis tèc nics “St” Telefònica, 
actualment seu d’aquesta companyia . 
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MODIFICACIÓ 17  -  Plànol 4.17 
 
Modificació  g) 
 

 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

 
Falta acotar (1 m.) la franja no edificable privada situada a la part posterior de l’edifici que limita amb la plaça Mas 
Moixa.  
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MODIFICACIÓ 17  -  Plànol 4.17 
 
Modificació  h)  

 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

Es proposa modificar la previsió del POUM de qualificar de Sistema viari el pas públic existent entre els carr ers 
València i Sebastià Llorens, incorporant-lo a la clau 11 “comercial”. Ateses les consideracions contingudes en el 
acord de l a C omissió territ orial d’urbanisme d e Gir ona ( CTUG) d e 1 9 de j uliol d e 2 012, ref erent a a questa 
proposta de modificació cal indicar que aquesta proposta es fonamenta en que aquest pas públic no ha estat mai 
de titu laritat pública i que es c ontemplava c om una c ondició im posada al pr omotor de l’ Estudi d e Detall 
“Benzinera Santa Anna” (de regulació d’aquesta illa) per garantir una franja de separació entre diferents usos (ús 
de benzinera i ús res idencial) i mil lorar la connectivitat per als v ianants en aquesta zona. A m és, físicament, e l 
subsòl d ’aquest pas està  ocupat per la  planta  so terrani- aparcaments de l’edifici residencial, C lau 5a. S’aporta 
documentació acreditativa d’aquesta circumstància. 
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MODIFICACIÓ 18  -  Plànol 4.18 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 18  -  Plànol 4.18 
 
Modificació  b)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de julio l de 2012, referent a  aquesta proposta de modificació, es con sidera millor suprimir-la, sens perjudici de 
tenir-la en c onsideració e n u n ex pedient a part i tra mitar-la q uant ai xí h o co nsideri c onvenient l’A juntament d e 
Blanes. 
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MODIFICACIÓ 18  -  Plànol 4.18 
 
Modificació  c) 

 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Manca grafiar com “Ell” l’espai comprès al final del c. Gira-sol i que pertany al P.A. 6 Mas Guelo. 
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MODIFICACIÓ 18  -  Plànol 4.18 
 
Modificació  e) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Anul·lar el tram de l c. San ta Ma ria que co municaria am b la ctra. Acc és Co sta Bra va, deixant la  qu alificació 
anterior com a Aparcament. Així es mantenen les previsions contingudes en l’anterior Pla General i s’evita  un 
accés viari amb la carretera en un punt conflictiu i topogràficament inviable.  
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MODIFICACIÓ 18  -  Plànol 4.18 
 
Modificació  f) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Reflectir dins l’espai no edificable privat de l’edifici del c. del Bosc, núm. 2, la servitud de pas públic contemplat en 
el pacte signat a l’hora de la con strucció d’aquest edifici residencial, amb la fi nalitat de facilitar l’accés a l’espai 
lliure situat a la part posterior. 
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MODIFICACIÓ 18  -  Plànol 4.18 
 
Modificació  g)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de julio l de 2012, referent a  aquesta proposta de modificació, es con sidera millor suprimir-la, sens perjudici de 
tenir-la en c onsideració e n u n ex pedient a part i tra mitar-la q uant ai xí h o co nsideri c onvenient l’A juntament d e 
Blanes. 
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MODIFICACIÓ 18  -  Plànol 4.18 
 
Modificació  h) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

L’amplada actual del carrer Bergantí es de 9 m., resta nt 1m. com a espai privat de l’edifici que confronta amb la 
carretera Acc és Cost a Br ava. Així qu edava refle ctit e n e l PERI q ue s erví per desenvolupar a quest sector. E s 
tracta de mantenir l’actual situació, corregint aquest error. 
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MODIFICACIÓ 18  -  Plànol 4.18 
 
Modificació  i) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Es corregeix l’error de l’alineació del carrer Puigsacalm reflectida en el POUM, ajustant-la a la continguda en el 
PERI Mas Florit aprovat. 
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MODIFICACIÓ 18  -  Plànol 4.18 
 
Modificació  j)       

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
S’ajusten els límits de l’àmbit corresponent al barri existent del P.A-6 MAS GUELO, així com la vialitat interior a la 
realitat fís ica existent,  d’acord am b l’aixecament t opogràfic actual, efect uat  p er ta l d ’executar obres 
d’urbanització d’aquest p olígon d’actuació. Ateses l es c onsideracions c ontingudes e n el acord de l a C omissió 
territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 de juliol de 2012 referent a aq uesta proposta de modificació cal 
indicar que, e n tot c as, l ’amplada dels c arrers pr oposada en a questa m odificació mai esdevé inferior a la 
continguda e n el p la parcial qu e e l d esenvolupà (c arrers de 6 mts. i el c arrer principal d e 8 mts.) . S’a djunta 
documentació del mencionat pla parcial. 
La modificació 4.18.2.N queda subsumida en aquesta i d esapareix com a tal (gr afiar “Ell” a l a zona destinada a 
espai lliure). 
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MODIFICACIÓ 19  -  Plànol 4.19 
 
Modificació  a) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 19  -  Plànol 4.19 
 
Modificació  b)  

 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
 
S’ajusten els límits de l’àmbit corresponent al barri existent del P.A-6 MAS GUELO, així com la vialitat interior a la 
realitat fís ica existent,  d’acord am b l’aixecament t opogràfic actual, efect uat  p er ta l d ’executar obres 
d’urbanització d’aquest p olígon d’actuació. Ateses l es c onsideracions c ontingudes e n el acord de l a C omissió 
territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 de juliol de 2012 referent a aq uesta proposta de modificació cal 
indicar que, e n tot c as, l ’amplada dels c arrers pr oposada en a questa m odificació mai esdevé inferior a la 
continguda e n el p la parcial qu e e l d esenvolupà (c arrers de 6 mts. i el c arrer principal d e 8 mts.) . S’a djunta 
documentació del mencionat pla parcial. 
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MODIFICACIÓ 20  -  Plànol 4.20 
 
Modificació  a) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 

 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 20  -  Plànol 4.20 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Per a l a implantació d’uns nous dipòsits d’aigua potable a la part superior de l’urb. “Residencial Blanes” s’havia 
previst la reserva d’un espai qualificat de “St”. Una vegada redactat el projecte s’ha pogut perfilar la configuració 
exacte necessària per a aquest fi. S’incorpora aquesta delimitació finalment resultant. 
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MODIFICACIÓ 20  -  Plànol 4.20 
 
Modificació  c) 

 
 

 
ACTUAL 

 
 

 
 

NOU 
 

Es modifica la configuració de l’espai ll iure i de l a parcel·la situades al c. Arboç de la urb. “Residencial Blanes”, 
per tal d’ajustar-les a la realitat actual. La delimitació de la zona d’espais lliures en aquest punt confronta amb la 
riera ex istent i  s’aj usta a aquest lím it físic.  En tot ca s, la  sup erfície d estinada a ls es pais ll iures c omporta u n 
augment d’aquesta i no la seva disminució. Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió 
territorial d’u rbanisme de  Gi rona (CT UG) d e 1 9 d e j uliol de 2012, r eferent a aquesta proposta de m odificació, 
s’adjunta documentació acreditativa d’aquestes circumstàncies. S’aporta la següent documentació: conveni amb 
topogràfic finca a cedir (que forma part del POUM) i justificació topogràfica precisa (superfícies) on es justifiquen 
aquests extrems. 
Al tractar-se d’un mer ajust, aquesta proposta no comporta una modificació dels sistemes d’espais lliures o zones 
verdes subjectes al tràmit de l’article 98 del text refós de la llei d’urbanisme.  
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MODIFICACIÓ 21  -  Plànol 4.21 
 
Modificació  a) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 22  -  Plànol 4.22 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 22  -  Plànol 4.22 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

En el plànol 4.22 s’incorpora la delimitació de l’àmbit dels “Conjunts urbans subjectes a les condicions estètiques 
del  Catàleg de Protecció de Bens a Protegir” (línia discontinua verda), corresponent al Barri dels Pescadors.  
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  a) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

L’espai situat enfront de l ’Equipament Religiós/Socio-cultural, entre els carrers Llarg i Sant  Joan es qu alifica de 
vial. Actualment, aquest espai està destinat a plaça, plaça de Josep Mestres. No te cap sentit incorporar aquesta 
plaça a l’ estructura de l a xarxa vi ària en aquest i ndret tant mancat d’espais ll iures per als vi anants. Es de l tot  
recomanable mantenir l’ús actual d’aquest espai i qualificar-lo d’”Ell”. 
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  c)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de julio l de 2012, referent a  aquesta proposta de modificació, es con sidera millor suprimir-la, sens perjudici de 
tenir-la en c onsideració e n u n ex pedient a part i tra mitar-la q uant ai xí h o co nsideri c onvenient l’A juntament d e 
Blanes. 
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  d)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de julio l de 2012, referent a  aquesta proposta de modificació, es con sidera millor suprimir-la, sens perjudici de 
tenir-la en c onsideració e n u n ex pedient a part i tra mitar-la q uant ai xí h o co nsideri c onvenient l’A juntament d e 
Blanes. 
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  e)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de julio l de 2012, referent a  aquesta proposta de modificació, es con sidera millor suprimir-la, sens perjudici de 
tenir-la en c onsideració e n u n ex pedient a part i tra mitar-la q uant ai xí h o co nsideri c onvenient l’A juntament d e 
Blanes. 
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  f)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de julio l de 2012, referent a  aquesta proposta de modificació, es con sidera millor suprimir-la, sens perjudici de 
tenir-la en c onsideració e n u n ex pedient a part i tra mitar-la q uant ai xí h o co nsideri c onvenient l’A juntament d e 
Blanes. 
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  g) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

El POUM deixa sense qualificació la Font Gòtica emplaçada al carrer Ample en. Es proposa qualificar-la tal com 
està contemplat en el Catàleg de Patrimoni, corregint aquest error material. 
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  h) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Al Passeig de Dintre el POUM deixa sense qualificació la Font de la Mina Cristal·lina, es proposa qualificar-la tal 
com està contemplat en el Catàleg de Patrimoni, corregint aquest error. 
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  i) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

En el c arrer d el L loro el PO UM d eixa se nse q ualificació el po nt a ntic que e nllaça le s dos e dificacions de l a 
mateixa propietat. Pel s eu i nterès, , es proposa a mpliar l a pr otecció a aquest po nt, e ssent qu e e s tracta d’un 
edifici protegit, contemplat en el Catàleg de Patrimoni. 
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  j) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

 
El POUM no contempla el pas de vianants existent, sota una volta de mig punt,  que comunica el c. Ample amb el 
c. del Lloro. L’edifici on es situa el pas està protegit pel Catàleg de Patrimoni. Es proposa incorporar el grafisme 
que indiqui l’existència d’aquest pas. 
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  k) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

El POUM  contempla un vial que com unica el carr er del Forn de la Calç amb la z ona verda situada a la part 
superior denominada “Els Padrets”. Actualment aquests pas es situa a la part superior d’un edifici privat sobre el 
qual s ’establi una ser vitud d e p as a fav or de l ’Ajuntament. Per les c onseqüències i la  poc a uti litat que podria 
comportar el qualificar aquest pas de titularitat pública, es mes aconsellable mantenir la situació actual. Per tant, 
es proposa indicar simplement la mencionada servitud de pas públic. 
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  l) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 
 

 
 

NOU 
 
En el plànol 4.23 s’incorpora la delimitació de l’àmbit dels “Conjunts urbans subjectes a les condicions estètiques 
del  Catàleg de Protecció de Bens a Protegir” (línia discontinua verda), corresponent al Barri dels Pescadors.  
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MODIFICACIÓ 23  -  Plànol 4.23 
 
Modificació  m) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
 
En el plànol 4.23 s’incorpora la delimitació de l’àmbit dels “Conjunts urbans subjectes a les condicions estètiques 
del  Cat àleg de Protecció de Bens a Pr otegir” corresponent al Nucli Antic (línia discontinua verda), a ixí com e s 
modifica la lí nia indicativa de la situ ació de l’antiga muralla ajustada al s eu emplaçament real (línia d iscontinua 
groga). 
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MODIFICACIÓ 24  -  Plànol 4.24 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 24  -  Plànol 4.24 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 

 
 

NOU 
 
 

Dues finques emplaçades ala cruïlla dels carrers Anselm Clavé, Jaume Arcelós i de la Fe, venen qualificades pel 
POUM d’”Eq- Sociocultural”. Una e s corr espon a mb la denominada “Casa de l a C ultura” i l’ altre a un edifici 
destinada a una c entral d e la co mpanyia Telef ònica. Es  pro posa q ualificar a questa darr era finc a c om a “St- 
Telefònica” per tal d’adequar el planejament a la realitat actual.   
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MODIFICACIÓ 24  -  Plànol 4.24 
 
Modificació  c) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Al carrer de la Salut, el PO UM contempla l’ermita de la Salut. Formant part de l ’equipament docent amb el que 
confronta. Aq uest ed ifici, tot i qu e est à ad ossat a l’ equipament d ocent, es u n ed ifici amb id entitat pr òpia i d e 
funció diferent, per tant es proposa delimitar l’edifici i qualificar-lo com d’”Eq Religiós”. 
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MODIFICACIÓ 24  -  Plànol 4.24 
 
Modificació  d)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de julio l de 2012, referent a  aquesta proposta de modificació, es con sidera millor suprimir-la, sens perjudici de 
tenir-la en c onsideració e n u n ex pedient a part i tra mitar-la q uant ai xí h o co nsideri c onvenient l’A juntament d e 
Blanes. 
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MODIFICACIÓ 24  -  Plànol 4.24 
 
Modificació  e) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Al ca rrer E scales del P alau en el POUM hi ha un terr eny pr ivat q ue s’ha af ectat c om a  vi al. Fís icament i 
funcionalment aquest terreny queda fora de l’àmbit del carrer, ja que està delimitat per uns murs de certa alçada, 
a diferent nivell del carrer. Per tant es proposa mantenir aquest pati com a espai lliure privat. 
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MODIFICACIÓ 24  -  Plànol 4.24 
 
Modificació  f) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

S’ha produït un error al mantenir una franja de 2 m. d’amplada d’espai lliure privat al llarg de la façana posterior 
de l’edifici amb façana al carrer Santa Bàrbara. Solament cal  respectar un petit pati de 3 m. d’ ampla de la finca 
que actualment en dis posa. Es proposa mantenir l’actual estructura i s uperfície de l a zona qualificada de zona 
verda “Ell”, i deixar de qualificar aquests terrenys d’espais privats. 
Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de j uliol d e 20 12, ref erent a aquesta pr oposta d e mo dificació, s’a djunta doc umentació acre ditativa d’ aquestes 
circumstàncies. 
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MODIFICACIÓ 24  -  Plànol 4.24 
 
Modificació  g) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

A la cantonada del carrer Pere Puig i Llensa amb el camí de Sant Joan, el POUM la preveu en aresta, essent que 
la realitat consolidada i aj ustada a la  reparcel·lació aprovada en  el se u dia p er al  desenvolupament d’aquest 
sector, es el d’una cantonada arrodonida. Es proposa corregir aquest error i  recollir la cantonada actual. 
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MODIFICACIÓ 24  -  Plànol 4.24 
 
Modificació  h) 

 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

L’àmbit d elimitat en el PO UM com a “Conjunt de l a m untanya d e Sa nt Joa n” exc edeix la d el “Pla especial d e 
protecció de la muntanya de Sant Joan”, aprovat en el seu dia. Es proposa que el POUM s’ajusti a la delimitació 
d’aquest pla especial. L’acord de la C omissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 de ju liol de 2012 
valorava negativament la proposta. Cal tenir en compte el següent: 1) aquesta delimitació es basava en l’especial 
topografia d e la m untanya i  a la necessitat de la s eva prot ecció  p aisatgística, e stablint un s p aràmetres  
d’edificació e specífics p er aquesta zona. 2) for a d ’aquesta zo na, ja planera, la r egulació d e l ’edificació er a l a 
d’aplicació genèrica per a aq uests tipus de sòl, ess ent incompatible amb l’ordenació de l’edificació prevista per 
una zona amb fortes pendents. 3) pr àcticament tota la zona està ja consolidada, fet que deixaria en situació de 
volum disconforme tots aquells edificis situats fora de l’àmbit del pla especial. 
Per tant, es considera millor mantenir la proposta plantejada i aprovada per l’Ajuntament. 
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MODIFICACIÓ 24  -  Plànol 4.24 
 
Modificació  i) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

En el plànol 4.24 s’incorpora la delimitació de l’àmbit dels “Conjunts urbans subjectes a les condicions estètiques 
del  Cat àleg de Protecció de Bens a Pr otegir” corresponent al Nucli Antic (línia discontinua verda), a ixí com e s 
modifica la lí nia indicativa de la situ ació de l’antiga muralla ajustada al s eu emplaçament real (línia d iscontinua 
groga). 
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MODIFICACIÓ 25  -  Plànol 4.25 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 25  -  Plànol 4.25 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

A la finca on es situa l’edifici que recau al carrer de la Ginesta, el POUM  fixa una profunditat edificable en que no 
s’ajusta a la  realitat física. Aquesta nova profunditat edificable podria comportar problemes per la proximitat amb 
el p assatge p osterior. Es re comanable m antenir la sit uació act ual. Es pro posa ma ntenir l’ actual prof unditat 
edificable d’aquest edifici tal com es grafia a la proposta. 
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MODIFICACIÓ 25  -  Plànol 4.25 
 
Modificació  c) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

D’acord amb l’argumentat en la  proposta “Modificació 24- Plànol 4.24, modificació h)”, es considera que existeix 
un error en la de limitació del “Conjunt de la muntanya de Sant Joan”. Concretament, en aquesta zona del plànol 
cal eliminar la línia de delimitació, ja que no resta afectat per aquest traçat. 
 



 88

MODIFICACIÓ 25  -  Plànol 4.25 
 
Modificació  d) 

 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
NOU 

 
 

S’ajusta l a d elimitació entre l ’Ell, l a vi alitat i  el s ector c orresponent a l ’àmbit del PEM U Mar ia Lluïsa i ent orns, 
segona el projecte d’urbanització i  cobriment d ’aquest tram de la riera de Mas Cateura, redactat i executat per 
l’Ajuntament. A la vegada, es desafecta el passatge, inicialment previst com a privat en el pla especial, atès que 
la finalitat del POUM de garantir la c ontinuïtat de l a comunicació entre el final del carrer Marialluïsa i els carrers 
adjacents perpendiculars a aquest, queda garantida per aquestes obres d’urbanització. 
Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de j uliol d e 20 12, ref erent a aquesta pr oposta d e mo dificació, s’a djunta doc umentació acre ditativa d’ aquestes 
circumstàncies. 
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MODIFICACIÓ 26  -  Plànol 4.26 
 
Modificació  a) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
 



 90

MODIFICACIÓ 26  -  Plànol 4.26 
 
Modificació  b)     SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 

 
 

NOU 
 
 

En un tram de la c arretera Accés Costa Brava, el POUM delimita quatre zones com a reserva de “H Hidràulic”. 
Per aquestes zones, l a r iera de Blanes tra nscorre soterrada i el se u traçat no es cor respon exactament am b 
aquesta d elimitació. Aq uesta zon a d e re serva n o e s pr eveu en cap a ltre p unt d el m unicipi on l a ri era està 
soterrada. Es proposava d eixar se nse efe cte aq uesta r eserva i, at ès la sev a co ntigüitat am b la  carrete ra, 
mantenir-la com a vial. 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) d e 19  de juliol de  2012, es suprimeix aquesta pro posta d e mod ificació i, per  tant, es mantenen al 
respecte les actuals determinacions del POUM. 
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MODIFICACIÓ 27  -  Plànol 4.27 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 

 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 28  -  Plànol 4.28 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
. 
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MODIFICACIÓ 29  -  Plànol 4.29 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
 



 94

MODIFICACIÓ 29  -  Plànol 4.29 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Atenent a la delimitació de la Z.M.T. i a ls criteris de delimitació del recinte portuari, es considera que existeix un 
error en la z onificació d’aquest rec inte p ortuari. E s pr oposa mo dificar la qu alificació d e la z ona actualment de 
“Capítol v uitè – S istema d’Espais lliures públics –  S ubsistema m arítim (Cl au M) ” a la de “Capítol tercer – 
Sistemes de Comunicacions- Subsistema portuari (Clau P)”. 
 

 



 95

MODIFICACIÓ 29  -  Plànol 4.29 
 
Modificació  c) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

La delimitació entre la zona qualificada de Clau 1 (en la part corresponent a espai l liure no edificable) i l a zona 
qualificada de Clau 4 n o es correspon a la  previsió de l ’anterior Pla General, n i tampoc amb l’ estructura de la 
propietat, així com a les característiques físiques i d’ús dels espais posteriors de les edificacions situades a peu 
de m oll i els espais de jardins priv ats del C onvent. Per ta nt, es r etorna a l’ antiga delimitació. A la v egada, e s 
qualifica com a via l l’ actual camí d’ accés, de titu laritat p ública, al re cinte de l Co nvent des d el Passeig Carles 
Faust. 
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MODIFICACIÓ 30  -  Plànol 4.30 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 30  -  Plànol 4.30 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

 
En un dels  “revolt de paella” del carrer Vidal i Barraquer, es situa un espai destinat a mirador del port. Aquest 
espai es d’ús públic si bé el POUM el qualifica d’espai privat, “Clau 8d”. Per coherència amb aquesta realitat, es 
proposa qualificar-lo  d’espai públic “Ell”. 
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MODIFICACIÓ 30  -  Plànol 4.30 
 
Modificació  c) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Les característiques de les edificacions que conformen el denominat conjunt edificat del “Morro Curt” porten 
a b uscar u na solució e specífica, tota lment difer enciada r especte al r ègim g eneral. L a sol ució p assa per 
reconèixer l’actual v olumetria i aplicar un r ègim c oncret ( Clau 1 *), que s’incorpora e n la  nova normativa 
modificada. 
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MODIFICACIÓ 30  -  Plànol 4.30 
 
Modificació  d) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Atenent a la delimitació de la Z.M.T. i a ls criteris de delimitació del recinte portuari, es considera que existeix un 
error en la z onificació d’aquest rec inte p ortuari. E s pr oposa mo dificar la qu alificació d e la z ona actualment de 
“Capítol v uitè – S istema d’Espais lliures públics –  S ubsistema m arítim (Cl au M) ” a la de “Capítol tercer – 
Sistemes de Comunicacions- Subsistema portuari (Clau P)”. 
 



 100

MODIFICACIÓ 30  -  Plànol 4.30 
 
Modificació  e) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
Es corregeix l’error de grafisme de la líni a de d elimitació de la Z,M.T. que de línia a traços cal dibuixar-la a línia 
contínua, com l’hi correspon. També s’acaba de completar en un tram en que s’ha deixat de dibuixar. 
Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de juliol d e 2012 r eferent a aq uesta pr oposta de m odificació c al i ndicar que, si  b é no resulta estrictament 
necessària a questa i ndicació, es cr eu c onvenient als efectes d’una major cl aredat de l ectura i comprensió 
d’aquest full separadament de la resta de documentació gràfica general.  
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MODIFICACIÓ 30  -  Plànol 4.30 
 
Modificació  f) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
El POUM no preveia unes escales per accedir a la zona lliure “Ell” des del final del carrer Almadrava. Aquestes 
escales s ’incorporaren en el tr àmit d e redacció, aprovació i  ex ecució del Pr ojecte d ’urbanització que 
desenvolupava aquest sector. Es corregeix aquest omissió. 
Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de juliol d e 2012 r eferent a aquesta proposta d e mo dificació, s’ adjunta doc umentació acre ditativa d ’aquestes 
circumstàncies. Concr etament s’ad junten l’ acord de l a Ju nta de Gov ern Loc al de d ata 13 d ’octubre d e 20 05, 
d’aprovació defin itiva del p rojecte d’urbanització, i el p lànol co rresponent d el Pro jecte d ’urbanització (n ota: le s 
finques 7 i 8 des crites en  el acord d e la  JGL, es corr esponen a les finq ues 1 5 i 1 7 de l pl ànol d el pr ojecte 
d’urbanització. 
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MODIFICACIÓ 30  -  Plànol 4.30 
 
Modificació  g) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Cal ajustar l a alineació d el t ram del carrer co nfrontant amb l’edifici d el carr er Esperança, sit uant l a lín ia d e 
separació entre l’espai de “Jardí privat” i el carrer actual, i que es correspondria amb la línia que uneix les arestes 
més sortints de la façana de l’edifici. 
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MODIFICACIÓ 30  -  Plànol 4.30 
 
Modificació  h) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

L’àmbit d elimitat en el PO UM com a “Conjunt de l a m untanya d e Sa nt Joa n” exc edeix la d el “Pla especial d e 
protecció de la muntanya de Sant Joan”, aprovat en el seu dia. Es proposa que el POUM s’ajusti a la delimitació 
d’aquest pla especial. L’acord de la C omissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 de ju liol de 2012 
valorava negativament la proposta. Cal tenir en compte el següent: 1) aquesta delimitació es basava en l’especial 
topografia d e la m untanya i  a la necessitat de la s eva prot ecció  p aisatgística, e stablint un s p aràmetres  
d’edificació e specífics p er aquesta zona. 2) for a d ’aquesta zo na, ja planera, la r egulació d e l ’edificació er a l a 
d’aplicació genèrica per a aq uests tipus de sòl, ess ent incompatible amb l’ordenació de l’edificació prevista per 
una zona amb fortes pendents. 3) pr àcticament tota la zona està ja consolidada, fet que deixaria en situació de 
volum disconforme tots aquells edificis situats fora de l’àmbit del pla especial. 
Per tant, es considera millor mantenir la proposta plantejada i aprovada per l’Ajuntament. 
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MODIFICACIÓ 30  -  Plànol 4.30 
 
Modificació  i)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

 
Davant d’un  edifici situa t al Passeig Carles Fa ust es situa un petit espai q ualificat de si stema v iari . Aq uest 
eixamplament puntual de la calçada no aconsegueix cap millora per a la circulació i crea problemes en la seva 
utilització pública. Es considera millor solució donar un ús privat a aquest espai i qualificar-lo amb la Clau 8d. 
Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de julio l de 2012, referent a  aquesta proposta de modificació, es con sidera millor suprimir-la, sens perjudici de 
tenir-la en c onsideració e n u n ex pedient a part i tra mitar-la q uant ai xí h o co nsideri c onvenient l’A juntament d e 
Blanes. 
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MODIFICACIÓ 30  -  Plànol 4.30 
 
Modificació  j) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

La delimitació entre la zona qualificada de Clau 1 (en la part corresponent a espai l liure no edificable) i l a zona 
qualificada de Clau 4 n o es correspon a la  previsió de l ’anterior Pla General, n i tampoc amb l’ estructura de la 
propietat, així com a les característiques físiques i d’ús dels espais posteriors de les edificacions situades a peu 
de m oll i els espais de jardins priv ats del C onvent. Per ta nt, es r etorna a l’ antiga delimitació. A la v egada, e s 
qualifica com a via l l’ actual camí d’ accés, de titu laritat p ública, al re cinte de l Co nvent des d el P asseig Car les 
Faust. 
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MODIFICACIÓ 31  -  Plànol 4.31 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 31  -  Plànol 4.31 
 
Modificació  b) 
 
 

 
ACTUAL 

 
 

 
NOU 

 
 

El POUM no preveia unes escales per accedir a la zona lliure “Ell” des del final del carrer Almadrava. Aquestes 
escales s ’incorporaren en el tr àmit d e redacció, aprovació i  ex ecució del Pr ojecte d ’urbanització que 
desenvolupava aquest sector. Es corregeix aquest omissió. 
Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de juliol d e 2012 r eferent a aquesta proposta d e mo dificació, s’ adjunta doc umentació acre ditativa d ’aquestes 
circumstàncies. Concr etament s’ad junten l’ acord de l a Ju nta de Gov ern Loc al de d ata 13 d ’octubre d e 20 05, 
d’aprovació defin itiva del p rojecte d’urbanització, i el p lànol co rresponent d el Pro jecte d ’urbanització (n ota: le s 
finques 7 i 8 des crites en  el acord d e la  JGL, es corr esponen a les finq ues 1 5 i 1 7 de l pl ànol d el pr ojecte 
d’urbanització. 
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MODIFICACIÓ 31  -  Plànol 4.31 
 
Modificació  c)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 

 
 

NOU 
 
 

El POU M q ualifica u na p etita z ona c om de pr otecció h idràulica “H”, entre el c arrer Cala B ona i u na z ona 
qualificada d’Eq (Esportiu–Privat), sense abastar la totalitat de la riera. A més, la zo na d’equipaments esportius 
limita amb a questa ri era directament se nse te nir e n c ompte aquest f et. Es proposava q ualificar tota aquesta 
franja p er on  disc orre la riera, amb la qu alificació d’ espais lliures “El l” ac onseguint, a l’ hora, est ablir u na 
continuïtat (de vianants) entre el carrer Almadrava i el carrer Cala Bona. 
Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de julio l de 2012, referent a  aquesta proposta de modificació, es con sidera millor suprimir-la, sens perjudici de 
tenir-la en c onsideració e n u n ex pedient a part i tra mitar-la q uant ai xí h o co nsideri c onvenient l’A juntament d e 
Blanes. 
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MODIFICACIÓ 31  -  Plànol 4.31 
 
Modificació  d) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

La c onfiguració d e l a z ona qualificada d ’’”Ell” no r esta b en r eflectida amb l es dimensions r eals. Es corregeix 
aquest error i es dibuixa correctament. 
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MODIFICACIÓ 31  -  Plànol 4.31 
 
Modificació  e) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

La c onfiguració d e l a z ona qualificada d ’’”Ell” no r esta b en r eflectida amb l es dimensions r eals. Es corregeix 
aquest error i es dibuixa correctament. 
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MODIFICACIÓ 31  -  Plànol 4.31 
 
Modificació  f)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

La c onfiguració d e la zona qualificada d ’’”Ell” no r esta ben r eflectida amb l es d imensions re als. E s pro posava 
corregir aquest error. 
Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de julio l de 2012, referent a  aquesta proposta de modificació, es con sidera millor suprimir-la, sens perjudici de 
tenir-la en c onsideració e n u n ex pedient a part i tra mitar-la q uant ai xí h o co nsideri c onvenient l’A juntament d e 
Blanes. 
 



 112

MODIFICACIÓ 31  -  Plànol 4.31 
 
Modificació  g)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

La c onfiguració d e la zona qualificada d ’’”Ell” no r esta ben r eflectida amb l es d imensions re als. E s pro posava 
corregir aquest error. 
Ateses les consideracions contingudes en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 
de julio l de 2012, referent a  aquesta proposta de modificació, es con sidera millor suprimir-la, sens perjudici de 
tenir-la en c onsideració e n u n ex pedient a part i tra mitar-la q uant ai xí h o co nsideri c onvenient l’A juntament d e 
Blanes. 
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MODIFICACIÓ 31  -  Plànol 4.31 
 
Modificació  h)  
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
L’àmbit d elimitat en el PO UM com a “Conjunt de l a m untanya d e Sa nt Joa n” exc edeix la d el “Pla especial d e 
protecció de la muntanya de Sant Joan”, aprovat en el seu dia. Es proposa que el POUM s’ajusti a la delimitació 
d’aquest pla especial. L’acord de la C omissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de 19 de ju liol de 2012 
valorava negativament la proposta. Cal tenir en compte el següent: 1) aquesta delimitació es basava en l’especial 
topografia d e la m untanya i  a la necessitat de la s eva prot ecció  p aisatgística, e stablint un s p aràmetres  
d’edificació e specífics p er aquesta zona. 2) for a d ’aquesta zo na, ja planera, la r egulació d e l ’edificació er a l a 
d’aplicació genèrica per a aquests tipus de sòl, essent incompatible amb l’ordenació de l’edificació prevista per 
una zona amb fortes pendents. 3) pr àcticament tota la zona està ja consolidada, fet que deixaria en situació de 
volum disconforme tots aquells edificis situats fora de l’àmbit del pla especial. 
Per tant, es considera millor mantenir la proposta plantejada i aprovada per l’Ajuntament. 
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MODIFICACIÓ 32  -  Plànol 4.32 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 32  -  Plànol 4.32 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
 

Les acotacions del límit de l’edificació del P.A.-8 Ctra. de Lloret a cada costat de la carretera Accés Costa Brava, 
marca que es de 5 m., o n realment tindria que posar 7 m., per tant es proposa modificar tal co m es grafia a l a 
modificació. 
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MODIFICACIÓ 33  -  Plànol 4.33 
 
Modificació  a) 
 
  

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 33  -  Plànol 4.33 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Les acotacions del límit de l’edificació del P.A.-8 Ctra. de Lloret a cada costat de la carretera Accés Costa Brava, 
marca que es de 5 m., o n realment tindria que posar 7 m., per tant es proposa modificar tal co m es grafia a l a 
modificació. 
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MODIFICACIÓ 33  -  Plànol 4.33 
 
Modificació  c) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Les acotacions del límit de l’edificació del P.A.-8 Ctra. de Lloret a cada costat de la carretera Accés Costa Brava, 
marca que es de 5 m., o n realment tindria que posar 7 m., per tant es proposa modificar tal co m es grafia a l a 
modificació. 
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MODIFICACIÓ 33  -  Plànol 4.33 
 
Modificació  d) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Al c ostat nord d el S. U.D.9 L es M imoses, falta va i ncorporar un vial públic ta l c om estava pr evist a l pla parcial 
aprovat definitivament. Es corregeix aquest error. 



 120

MODIFICACIÓ 33  -  Plànol 4.33 
 
Modificació  e) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

L’illa compresa entre els carrers L’Anoia i Valldolig dins del S.U.D.-2a  Valldolitg 1 està dividida en dos qualificant 
amb el mateix equipament les dos parts, sense distinció. Segons el Pla parcial aprovat definitivament aquesta illa 
s’ha de dividir en tres zonificacions diferents. Una part en Equipament privat (Eq privat), l’altre com equipament 
(Eq)i l’última, qualificada com a Espai Lliure (Ell). 
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MODIFICACIÓ 34  -  Plànol 4.34 
 
Modificació  a) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
 



 122

MODIFICACIÓ 34  -  Plànol 4.34 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

El límit nord de la S.U.D. Valldolig i la zona Eq no tenien en compte les propietats existents. Per tant es proposa 
ajustar els límits tal com es grafia a la modificació. 
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MODIFICACIÓ 34  -  Plànol 4.34 
 
Modificació  c) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

Es mod ifica la  línia d e terme, ajustant aquesta a l a darrera regularització de ter mes p romogut i apr ovat per l a 
Generalitat d e C atalunya. P er ta l de donar res posta a  l a prescripció continguda en el  a cord de l a Comissió 
territorial d ’urbanisme d e Gi rona (CT UG) de 19 de juliol d e 2 012, s’a porten els pl ànols c orregits: N- 4, 
“Zonificació”, a escala 1:5.000, i n-  4.34, n- 4.35, n - 4.39 i n- 4.42, “Zonificació detallada sòl urbà i urbanitzable” 
(aquets a escala 1:1.000). 
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MODIFICACIÓ 34  -  Plànol 4.34 
 
Modificació d)     
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
S’ajusta el  límit del sector S.U.D.-2d Valldolig-2  fins al lí mit de l’ illa de cases de l carrer Valldolig, d’acord amb 
l’estructura d e la pro pietat. Per tal de do nar resposta a la pre scripció cont inguda en el ac ord de  la Comissió 
territorial d’urbanisme de Girona (CTUG) de  19 de juliol de 2012, s’aporta documentació complementària on es 
constata la innecessarietat actual de l vial que es suprimeix, sens p erjudici de que  en el desenvolupament del 
sector SUD- 2b, Valldolig- 2 (discontinu), aquesta previsió del nou vial pugui esser incorporada. 
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MODIFICACIÓ 35  -  Plànol 4.35 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 35  -  Plànol 4.35 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

La finca situada a la cantonada entre el carrer Segura i el passatge Segura i qualificada com a 8a no especifica a 
on arriba el límit P.A.-4 Valldolitg, per tant es proposa acotar des de l’edifici existent 3 m. als costats oposats dels 
carrers. 
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MODIFICACIÓ 35  -  Plànol 4.35 
 
Modificació  c) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Es mod ifica la  línia d e terme, ajustant aquesta a l a darrera regularització de ter mes p romogut i apr ovat per l a 
Generalitat d e C atalunya. P er ta l de donar res posta a  l a prescripció continguda en el  a cord de l a Comissió 
territorial d ’urbanisme d e Gi rona (CT UG) de 19 de juliol d e 2 012, s’a porten els pl ànols c orregits: N- 4, 
“Zonificació”, a escala 1:5.000, i n-  4.34, n- 4.35, n - 4.39 i n- 4.42, “Zonificació detallada sòl urbà i urbanitzable” 
(aquets a escala 1:1.000). 
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MODIFICACIÓ 36  -  Plànol 4.36 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 36  -  Plànol 4.36 
 
Modificació  b) 
 

 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

 
Cal especificar que l ’equipament situat al P.A.2 Cala Sant Francesc es Religiós ja que es tracta de l’ermita de la 
Cala Sant Francesc. 
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MODIFICACIÓ 37  -  Plànol 4.37 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 37  -  Plànol 4.37 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

La  zonificació de la ”Ell” no s’ha representat correctament amb les seves dimensions reals. Per tant es proposa 
corregir l’error. 
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MODIFICACIÓ 38  -  Plànol 4.38 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 38  -  Plànol 4.38 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

La  zonificació de la ”Ell” no s’ha representat correctament amb les seves dimensions reals. Per tant es proposa 
corregir l’error. 
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MODIFICACIÓ 39  -  Plànol 4.39 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 39  -  Plànol 4.39 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Es mod ifica la  línia d e terme, ajustant aquesta a l a darrera regularització de ter mes p romogut i apr ovat per l a 
Generalitat d e C atalunya. P er ta l de donar res posta a  l a prescripció continguda en el  a cord de l a Comissió 
territorial d ’urbanisme d e Gi rona (CT UG) de 19 de juliol d e 2 012, s’a porten els pl ànols c orregits: N- 4, 
“Zonificació”, a escala 1:5.000, i n-  4.34, n- 4.35, n - 4.39 i n- 4.42, “Zonificació detallada sòl urbà i urbanitzable” 
(aquets a escala 1:1.000). 
. 
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MODIFICACIÓ 39  -  Plànol 4.39 
 
Modificació  c) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

La  zonificació de la ”Ell” no s’ha representat correctament amb les seves dimensions reals. Per tant es proposa 
corregir l’error. 
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MODIFICACIÓ 40  -  Plànol 4.40 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 41  -  Plànol 4.41 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
 



 139

MODIFICACIÓ 41  -  Plànol 4.41 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Es mod ifica la  línia d e terme, ajustant aquesta a l a darrera regularització de ter mes p romogut i apr ovat per l a 
Generalitat d e C atalunya. P er ta l de donar res posta a  l a prescripció continguda en el  a cord de l a Comissió 
territorial d ’urbanisme d e Gi rona (CT UG) de 19 de juliol d e 2 012, s’a porten els pl ànols c orregits: N- 4, 
“Zonificació”, a escala 1:5.000, i n-  4.34, n- 4.35, n - 4.39 i n- 4.42, “Zonificació detallada sòl urbà i urbanitzable” 
(aquets a escala 1:1.000). 
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MODIFICACIÓ 42  -  Plànol 4.42 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 42  -  Plànol 4.42 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

Es mod ifica la  línia d e terme, ajustant aquesta a l a darrera regularització de ter mes p romogut i apr ovat per l a 
Generalitat d e C atalunya. P er ta l de donar res posta a  l a prescripció continguda en el  a cord de l a Comissió 
territorial d ’urbanisme d e Gi rona (CT UG) de 19 de juliol d e 2 012, s’a porten els pl ànols c orregits: N- 4, 
“Zonificació”, a escala 1:5.000, i n-  4.34, n- 4.35, n - 4.39 i n- 4.42, “Zonificació detallada sòl urbà i urbanitzable” 
(aquets a escala 1:1.000). 

 



 142

MODIFICACIÓ 43  -  Plànol 4.43 
 
Modificació  a) 
  
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 
Per tal de donar resposta a la prescripció continguda en el acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona 
(CTUG) de 19 de ju liol de 2012, es manté a la caràtula dels plànols de la sèrie N4, la  línia discontínua, de color 
groc, amb el lema “Muralla”, i més ajustada a la realitat històrica. 
A la vegada, s’incorpora a la caràtula una nova línia discontínua, de color  ver d, amb el lema “Conjunts urbans 
subjectes a les condicions estètiques del Catàleg de Béns a Protegir” 
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MODIFICACIÓ 43  -  Plànol 4.43 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 
 

NOU 
 
 
 

Es mod ifica la  línia d e terme, ajustant aquesta a l a darrera regularització de ter mes p romogut i apr ovat per l a 
Generalitat de Catalunya. 
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MODIFICACIÓ 43  -  Plànol 4.43 
 
Modificació  c)      SUPRIMIDA 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 

Es proposava reordenar la zonificació i vialitat d’acord amb la realitat existent, tant pel que respecte a l’estructura 
de la propietat com a dels vials del  Poligon. Atès però que aquesta modificació comporta un major aprofitament 
urbanístic r especte a  l es determinacions del POUM vi gent, d ’acord amb l es co nsideracions c ontingudes en el 
acord de l a C omissió territ orial d’urbanisme d e Gir ona ( CTUG) d e 1 9 de j uliol d e 2 012, ref erent a a questa 
proposta de modificació, e s co nsidera millor s uprimir-la, s ens perjudici de t enir-la en c onsideració e n un 
expedient apart i tramitar-la quant així ho consideri convenient l’Ajuntament de Blanes. 
 

 



 145

MODIFICACIÓ 44  -  Plànol CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
Modificació  a) 
 
 

 
ACTUAL 

 
 

 
 

NOU 
 
 
 
La masia Can Valldolig amb el número 10, de l a ll ista de masies i c ases rurals c atalogades, està erròniament 
situada. Aquesta masia es situa dins del S.U.D. 2a Valldolitg 1, i amb el règim de protecció específic continguda 
en la normativa del pla parcial. Es corr egeix aquest error i es su primeix la se va posició errònia en e l plànol de 
masies i cases rurals. 
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MODIFICACIÓ 44  -  Plànol CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
Modificació  b) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

L’habitatge anomenat com casa Saura amb el número 41 de la llista d’Altres habitatges en sòl no urbanitzable, no 
correspon a un habitatge, si no, a una granja en desús. En canvi si hi ha un habitatge a la finca del costat que no 
ha estat inclosa a la llista i que te e l mateix nom de la l lista, per tant es proposa que l’habitatge Can Saura l i 
correspongui el 41 i la granja quedi sense numeració 
L’habitatge anomenat com “casa Saura” amb el número 41 de la  llista “Altres habitatges en sòl no urbanitzable”, 
no correspon a un h abitatge, si no, a un a granja en desús. L’habitatge mencionat es  situa a la finca veïna. Es 
corregeix aquest error, situant correctament la finca 41 i eliminant la granja. 
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MODIFICACIÓ 44  -  Plànol CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
Modificació  c) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 
 

 
 

NOU 
 
 

L’habitatge a nomenat co m a “Mas Tir ons”, a mb el número 1 2, d e la l lista “Altres ha bitatges en s òl no 
urbanitzable”, no correspon a un habitatge, si no, a una nau. Existeixen dos habitatges més. Es nomenaran “Mas 
Tirons 1” (la original) amb el número 12, “Mas Tirons 2” amb el número 46  i  “Mas Tirons 3”  amb el número 48, 
tal com queda reflectit en el plànol modificat. 
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MODIFICACIÓ 44  -  Plànol CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
 
Modificació  d) 
 
 

 
 

ACTUAL 
 

 
 

NOU 
 

Es mod ifica la  línia d e terme, ajustant aquesta a l a darrera regularització de ter mes p romogut i apr ovat per l a 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Octavi Font i Sebarroja 
Arquitecte municipal 
 
 
 
Blanes, desembre 2012 
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2.- INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
La llei 8/2007 de sòl, disposa en el seu article 15.4: 

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 
ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas 
por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en 
marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación 
del suelo destinado a usos productivos.” 

Les previsions contingudes en el precepte transcrit han estat traslladades a l’ordenament 
urbanístic català, i adaptades al mateix, per mitjà del Decret 1/2007 de mesures urgents 
en matèria urbanística, de 16 d’octubre. Concretament, el seu article 12 es dedica a la 
sostenibilitat econòmica i ambiental i prenent de base el precepte transcrit de la Llei 
estatal, preveu la modificació de l’apartat 1.d) de l’article 66 del TRLU i li dona la redacció 
següent: 

“d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la seva 
viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions 
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació 
i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis 
necessaris”. 

En compliment, doncs d’aquest mandat legal, s’elabora el present informe de 
sostenibilitat econòmica que s’incorpora com a document necessari de la Modificació de 
Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Ateses les característiques d’aquesta modificació puntual, el present informe  de 
sostenibilitat econòmica es limita a constatar que  l’abast i contingut del mateix no 
comporta per a l’Ajuntament l’alteració dels actuals drets i obligacions, traduïts per a la 
hisenda municipal en ingressos i despeses. Els ingressos es generaran principalment en 
concepte del cobrament del IBI, i seguiran essent els mateixos que els generats fins a la 
data. Les despeses se’n derivaren bàsicament del manteniment de la vialitat. En aquest 
cas, d’uns vials existents que aqueta modificació no els altera i dels que ja fa temps se’n 
fa càrrec l’Ajuntament.  
 
Per tant, s’estima que la present modificació del POUM és econòmicament sostenible, pel 
que afecta a l’impacta que en l’hisenda pública municipal, atès que  la present modificació 
no comporta la implantació i manteniment de noves infraestructures  i de prestació dels 
serveis que d’aquestes se’n derivessin. 
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3.- INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
Donades les característiques d’aquesta modificació puntual, que no qualifica nous 
terrenys, ni modifica l’edificabilitat, ni comporta la implantació i manteniment de noves 
infraestructures es considera que la seva incidència ambiental es mínima. 
 
Aquesta modificació puntual i correcció d’errors materials, es limita a resoldre una sèrie 
de petits desajustos que es creu convenient redreça, sense alterar els criteris i objectius 
del pla. 
 
Per tant es valora positivament la modificació del POUM des del punt de vista ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Octavi Font i Sebarroja 
arquitecte municipal 
 
Blanes, desembre de 2012 
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ANNEX I 
 

REDACCIÓ DEFINITIVA DELS ARTICLES CORREGITS O MODIFICATS DE LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA DEL POUM, RESULTANT D’AQUESTA 

MODIFICACIÓ. 
 

(en compliment de les prescripcions contingudes en l’acord de la Comissió d’urbanisme 
de Girona, de data 19 de juliol de 2012) 
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Nou redactat articles corregits o modificats 
 
 
Art. 49.   Definició dels usos 
Per raó de la seva funció es distingeixen els usos següents:  
1.- Usos residencials :  
1.1 - Habitatge. Es el referent a l’allotjament familiar, incloent el destinat a l’allotjament turístic, i es 
distingeix entre ús d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar. S’entén per ús d’habitatge unifamiliar, 
l’habitatge corresponent a cada unitat familiar, amb edifici i accés independent.  
S’entén per ús de d’habitatge plurifamiliar el de diferents allotjaments corresponents a diferents 
unitats familiars situades en un mateix edifici, amb accessos i elements comuns.  
1.2 - Habitatge rural. Es aquell habitatge lligat a l’explotació del sòl rústic en el qual està ubicat.  
1.3 – Habitatge dotacional. Es el regulat per l’art. 34.3 de la llei d’urbanisme 1/2005, i que compren 
les actuacions públiques d’habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius 
de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació.  
1.4.- Allotjament col·lectiu. Comprèn els allotjaments col·lectius, exceptuats els hotelers i 
equipaments comunitaris, destinats a residència d’una pluralitat o comunitat de persones, com per 
exemple: residències de la 3era edat, albergs de joventut, cases de colònies, residències 
religioses, habitatges tutelats,  etc.  
1.5.- Hoteler. L’ús hoteler correspon als serveis relacionats amb l’allotjament temporal com hotels, 
motels, pensions, apart-hotels, i en general tots els establiments d’hostaleria definits en la seva 
legislació específica.  
1.6.- Turisme rural. Comprèn els allotjaments col·lectius en habitatges rurals.  
1.7.- Residencial mòbil. Comprèn l’ús residencial en espais no edificats, com ara càmpings o 
similars, en el que es realitzen funcions d’allotjament temporal. S’inclou les funcions  d’aparcament 
de “mòbil homes”, “roulottes” o similars dins aquest ús.  
2.- Usos terciaris i de serveis  
2.1.- Oficines.- L’ús d’oficines compren les activitats administratives, serveis professionals, 
financers, d’assegurances, o similars efectuats en oficines obertes al públic o en despatxos 
particulars.  
2.2.- Petit comerç.-L’ús comercial compren els locals i les instal·lacions, coberts o sense cobrir, 
oberts al públic que son a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la venda 
al detall o a l’engròs. S’inclou dins aquest ús el magatzem lligat o complementari de l’activitat 
comercial   
A efectes de regulació d’usos d’aquest POUM, s’entendrà com a ús de petit comerç el que 
s’exerceix en establiments comercials petits que  tenen una superfície de venda inferior a 800m2..  
2.3.- Establiments comercials mitjans.- Son establiments comercials mitjans els establiments 
individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 800m2 i inferior a 1.300m2.  
L’autorització d’establiments comercials mitjans o grans s’ajustarà a l’establert al Decret Llei 
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.  
2.4.- Grans establiments comercials.- D’acord amb el Decret Llei 1/2009 d’ordenació dels 
equipaments comercials són grans establiments comercials els establiments individuals o 
col·lectius amb una superfície de venda igual o superior a 1.300m2 i inferior a 2.500m2. En cas 
dels establiments dedicats essencialment a la venda d’aparells electrodomèstics i electrònica de 
consum, i els dedicats essencialment, a la venda d’articles i material esportiu tindran la 
consideració de grans establiments comercials a partir d’una superfície de venda superior a 
1.300m2.  
En tot cas, l’autorització d’establiments comercials s’ajustarà a l’establert al Decret Llei 1/2009, de 
22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
2.5.- Restauració.- Comprèn els locals i establiments del sector de la restauració com son 
restaurants, bars, cafeteries, i similars.  
En el supòsit que aquests locals vagin associats a discoteques, bars musicals o similars estaran 
adscrits a l’ús recreatiu.  
2.6.- Recreatiu.- Comprèn les activitats relacionades amb l’oci, i l’espectacle, no incloses en cap 
altre qualificació, que poden generar molèsties tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment.  
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Inclou els locals tals com discoteques, bars-musicals, pubs, wiskeries, sales de festes, bingos 
cafès-teatres, salons recreatius, i similars.  
2.7.- Prostitució .- Compren les activitats i locals lligats amb aquest ús, que es limitaran en tot el 
terme municipal a una superfície màxima de 300 m2., i que restarà prohibit en totes les zones a on 
l’habitatge sigui l’ús principal.  
2.8.- Gasolineres.- Compren les instal·lacions destinades a la venda de carburants, així com els 
usos complementaris relacionats amb la pròpia instal·lació.  
2.9 .- Aparcament .- Compren l’ús d’aparcament, quant comporta una activitat específica o ús 
principal en un edifici.  No s’inclou en aquesta regulació l’aparcament complementari i/o obligatori 
a altres usos, que ve regulat amb aquests al Art. 56.  
3.- Usos Industrials, logístic i tecnològic.  
3.1.- Taller artesanal.- Comprèn aquells tallers compatibles amb l’ús residencial de caràcter 
individual o familiar que no produeixen efectes molestos sobre l’entorn, i que compleixen tots els 
paràmetres per ésser considerats compatibles amb l’ús d’habitatge o residencials en qualsevol 
situació.  
3.2.- Taller petit.- Comprèn aquells tallers de petita dimensió, menys de 300 m2 de superfície, que 
permeten adoptar les mesures correctores adients per tal que resultin compatibles amb l’ús 
d’habitatge, o residencials en plantes baixes o edificis colindants al mateixos.  
3.3.- Taller industrial.- Comprèn aquells tallers que per les seves activitats produeixen efectes 
molestos o no compatibles amb l’ús d’habitatge, residencial o hoteler.  
3.4.- Industrial.- Compren les indústries de qualsevol tipus i categoria, els magatzems connexes a 
les mateixes i els tallers de reparació i planxisteria, així com els de reparació i manteniment de 
camions o vehicles pesats.  
La definició de categories, situació i compatibilitats amb l’ús d’habitatge, s’especifica en el capítol 
següent (Art. 52 i Art. 53).  
3.5.- Garatges i tallers de manteniment de vehicles lleugers.- Compren els usos destinats al 
manteniment de vehicles lleugers en el ram mecànic i d’electricitat, que son compatibles amb l’ús 
residencial. (rentat, oli, pneumàtics, accessoris ...)  
3.6.- Magatzems.- L’ús de magatzems compren els locals destinats al dipòsit de mercaderies. 
3.7.- Noves tecnologies.- Comprèn aquells usos de producció i serveis, que incorporen un alt 
contingut en investigació, i/o venen relacionades amb els anomenats sectors tecnològics i de 
telecomunicacions. 
4.- Usos d’equipaments 
4.1.-  Educatiu.- Centres docents per a l’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, i 
ensenyament superior, ensenyament professional, d’adults, i altres activitats formatives i 
d’ensenyament, així com les seves instal·lacions annexes esportives i culturals. 
4.2.- Sanitari i sociosanitari.- Centres de salut i assistencials, centres residencials d’acció 
educativa i serveis de reinserció, centres de dia per a gent gran, residencies assistides i habitatges 
tutelats, serveis comuns per a persones amb discapacitats, tallers ocupacionals, centres 
d’assistència primària, hospitals, clíniques, i altres anàlegs, així com tots els establiments definits 
per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials.  
4.3.- Esportiu.- L’ús esportiu compren la pràctica d’activitats esportives en instal·lacions a l’aire 
lliure o en edificacions específiques per a aquest ús.  
4.4.- Sociocultural.- L’ús sociocultural compren les activitats culturals i de relació social, 
desenvolupades usualment en edificis específics per aquest fi tal com centres culturals, cívics, 
museus, biblioteques, espais d’exposicions, teatres, cinemes, auditoris i similars. Inclou les 
escoles de dansa, gimnàstica rítmica, i similars.  
4.5.- Religiós.- Compren les activitats relacionades amb els diferents cultes religiosos en esglésies, 
temples o similars.  
4.6.- Públic administratiu.- L’ús compren les activitats i els edificis destinats a organismes de 
l’administració pública, serveis de seguretat, bombers, etc.  
4.7.- Proveïment i abastament.- Compren les activitats d’abastament i proveïment de caràcter o 
concessió pública, tals com mercats o centres similars  
4.8.- Tanatori  
4.9.- Cementiri  
4.10.- Equipaments ambientals i de gestió de residus urbans  Instal·lacions per a la gestió de 
residus urbans, deixalleries, recuperació de runes, etc.  
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4.11.- Altres  Espais o edificis destinats a altres usos públics o col·lectius al servei directe dels 
ciutadans no previstos en els supòsits anteriors, i serveis de restauració complementaris dels usos 
que s’instal·lin.  
5.- Usos agrícoles i d’explotació de recursos naturals  
5.1.- Agrícola.- Compren les activitats pròpies de l’explotació dels camps, conreus i hortes 
agrícoles. Inclou l’explotació de les plantacions arbrades de ràpid creixement situades en àrees no 
boscoses  
5.2.- Ramader.- Compren les activitats lligades a l’explotació ramadera, pròpies del sol no 
urbanitzable.  
5.3.- Forestal.- Compren les activitats de l’explotació forestal dels boscos.  
5.4.- Extractiu.- Compren les activitats d’extracció d’àrids, terres, roques i minerals de sorreres i 
canteres.  
5.5.- Ecoturisme, educació en el lleure. Comprèn les activitats pedagògiques i de lleure a l’aire 
lliure lligades al territori i al medi ambient.  
 
 
 
Art. 129. Condicions d’ús 
1.- Els usos permesos a la zona de front de mar són: 
Habitatge plurifamiliar i unifamiliar 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Petit comerç 
Oficines 
Taller artesanal 
Públic administratiu 
Sanitari - sociosanitari 
Educatiu 
Esportiu 
Recreatiu 
Socio-cultural. 
 
 
 
Art. 135. Condicions d’ús 
1.- Els usos permesos a la zona de recinte emmurallat són: 
Habitatge unifamiliar i plurifamiliar 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Recreatiu 
Petit comerç 
Oficines 
Taller artesanal 
Públic administratiu 
Sanitari - sociosanitari. 
Educatiu 
Esportiu 
Socio-cultural. 
 
 

 
Art. 59. Aprofitament urbanístic del subsòl 

Les autoritzacions i llicències per a l’aprofitament urbanístic del subsòl, en les zones 
d’aprofitament privat, s’ajustaran a l’establert dins cada zona. En cas de no venir regulat 
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específicament en la zona corresponent, s’admetrà l’ocupació del subsòl fins un percentatge del 
30% més, de l’ocupació admesa per a l’edificació sobre rasant. Aquest percentatge no serà 
aplicable a la zonificació de la Clau 8 –Cases Aïllades. 

Aquest ús i aprofitament del subsòl per a l’aprofitament privat, es podrà exercir fins a un màxim 
de tres plantes amb una fondària màxima de 10,00 metres, mesurada des de la cota de planta 
baixa de l’edificació, i sempre que no afecti a infraestructures existents i/o planejades. 

En l’ordenació d’edificació aïllada, el soterrani mantindrà les separacions a veïns fixades en 
cada zona. 

El subsòl dels terrenys destinats a sistemes es podrà destinar a altres usos compatibles amb la 
funcionalitat del sistema (aparcament, etc), sempre que així es reconegui en el present POUM i en 
els planejaments derivats.  

 
 
 
Art. 63. Planta baixa  
1.- a) En el tipus d’ordenació de l’edificació segons  alineació de vial, s’entendrà per "planta  baixa" 
aquella en què el paviment se situï 0'60m. per damunt, o per sota de la rasant del vial en el punt 
de mesura de l’alçada reguladora màxima. En els casos en què, a causa del pendent del vial, més 
d’un forjat o planta se situï dintre dels límits exposats, cada tram de la façana en què això  
s’esdevingui definirà una diferent planta  baixa.  Per les parcel·les amb front a dos vials oposats, la 
cota de la planta baixa en cada front, es referirà com si es tractés de  parcel·les independents, la 
profunditat de les quals assoleix el punt mitjà de la illa de cases.  
b) En els altres tipus d’ordenació serà "planta baixa" la primera planta per sobre de la planta  
soterrani real o possible, segons la definició donada en aquesta normativa.  
2.- S’admeten altells a planta baixa amb les següents condicions: 
a) Se separaran un mínim de tres (3.00) metres de totes les façanes a vials i espais lliures públics. 
Aquesta franja de tres metres quedarà totalment lliure (elements verticals de comunicació, 
distribucions, instal·lacions i altres). 
b) Formaran unitat de dependència amb la planta baixa i, no es podran constituir en local separat. 
c) Només tindran accés des del local de la planta baixa amb el qual formen local únic. 
d) La seva superfície no computa als efectes d’edificabilitat. 
 
 
 
Art. 67. Elements tècnics de les instal·lacions 
S’englobaran sota el terme "elements tècnics de les instal·lacions" els següents conceptes: filtres 
d’aire, aparells de calefacció i/o refrigeració, captadors solars tèrmics, plaques fotovoltaiques, 
conductes de ventilació o de fums, claraboies i acabats de murs, antenes de telecomunicacions, 
maquinària d’ascensor, espai per recorregut extra dels ascensors i, i fins i tot, per a l’accés 
d’aquests al terrat o coberta, elements de suport per estendre i assecat de la roba, i les caixes 
d’escala. 
El volum dels elements, que sobresurten de la coberta en funció de les exigències tècniques de 
cada edifici o instal·lació, s’ordenarà mitjançant una composició arquitectònica conjunta de tot 
l’edifici, en el moment de sol·licitar la llicència d’edificació. 
En edificis amb coberta plana, els elements tècnics de les instal·lacions (excepte la instal·lació 
d’antenes de telecomunicacions, plaques fotovoltaiques o de captadors solars tèrmics, que es 
regirà per la seva pròpia ordenança, pla especial i/o normativa sectorial), s’ubicaran sempre dins el 
gàlib format per una pendent de 45º des de l’últim forjat. 
Els aparells d’aire condicionat s’hauran de col·locar preferentment a la coberta, retirats un mínim 
de 1.50 m. de la línia de façana. L’espai a on es situen aquests aparells, no computarà com a 
percentatge d’ocupació de la terrassa en la teulada inclinada. 
Els aparells d’aire condicionat no podran instal·lar-se al exterior de la façana, ni sobresortir per 
damunt del pla de façana. 
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L’ajuntament podrà fixar l’ordenança corresponent per a la regulació de tots aquests elements, que 
podrà modificar las condicions aquí assenyalades. 
 
 
 
Art. 83. Construccions auxiliars i instal·lacions esportives 
1.- Construccions auxiliars: 
S’entén per construccions auxiliars les edificacions i cossos d’edificacions al servei dels edificis 
principals. 
Aquestes construccions, que computaran dins del volum màxim autoritzat en cada cas, se 
separaran dels llindars de la parcel·la a la mateixa distància que les edificacions 
principals.(excepte en el cas de les piscines que la separació mínima serà d’1 metre). 
Aquestes edificacions podran disposar-se aïllades, o bé, adossades a l’edifici principal. 
En els terrenys en declivi, amb pendents superiors al 60%, s’admetrà que l’alineació del garatge 
en un ample màxim de 6 metres s’ajusti a l’alineació del vial. Sempre que això succeeixi l’edificació 
no podrà sobresortir d’un pla horitzontal situat a 2,70 metres de la rasant de la vorera. 
En els terrenys amb pendent ascendent tan sols s’admetran garatges en el tancament de parcel·la, 
o amb separació inferior a l’assenyalada com a separació de vial, quan quedin encastats en el 
massís de terres natural sempre que no sobrepassi una línia paral·lela a 1 m. per damunt de la 
rasant natural, i sense sobresortir d’un pla horitzontal situat a 2,70 metres de la rasant de la vorera. 
2.- Instal·lacions esportives: 
Es permet la instal·lació en el solar d’instal·lacions esportives, piscines, frontons, pistes de tennis i 
anàlegs, sempre que l’alçada de les seves tanques sigui com a màxim la fixada per les tanques de 
parcel·la, quan es situïn dintre de la franja de terrenys fixada com a separació de la construcció als 
límits de parcel·la. Aquestes instal·lacions a l’aire lliure no computaran a efectes d’edificabilitat ni 
d’ocupació. 
Les instal·lacions de “barbacoa” es separaran un mínim de 3 mts. del llindars de la parcel·la. 
 
 
 
Art. 99. Disciplina urbanística de la publicitat 
1.- La col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat o propaganda visibles des de la via 
publica, està sotmesa, a prèvia llicència municipal, i s’adequarà a l’establer a l’Art. 267 d’aquesta 
normativa. 
2.- No es permetrà la col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat o propaganda que per la 
seva ubicació o característiques, incideixin negativament en la imatge i l’entorn urbà o del paisatge 
a on es situïn. 
Els cartells s’hauran de rotular d’acord amb la Llei de política lingüística de la Generalitat. 
3.- Dins la xarxa viària territorial, la xarxa bàsica i la xarxa de camins rurals, queda prohibit realitzar 
publicitat en qualsevol lloc visible des de la via públics, d’acord amb la legislació sectorial vigent, 
(DL 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.). 
L’Ajuntament podrà, mitjançant ordenances, establir la regulació de la gestió i de la col·locació de 
cartells o altres mitjans de publicitat o propaganda. 
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Art. 125. Definició 
1.- Comprèn les parcel·les de sòl urbà que corresponen a la façana marítima del nucli antic de 
Blanes. Les seves característiques més destacades són l’arquitectura moderna, de façanes molt 
vidriades i amb grans balcons, on a la planta baixa hi ha activitats complementaries al turisme. La 
seva configuració dóna la imatge més coneguda des del mar de Blanes juntament amb el 
promontori de Sa Palomera. 
Per la seva composició formal es distingeixen dos subzones: 
Clau 1 –Façana marítima 
Clau 1*- conjunt “Morro Curt” 
 
 
 
Art. 126. Condicions d’edificació 
1.- Tipus d’ordenació: 
El tipus d’ordenació és segons alineació a vial. L’alineació ve fixada en els plànols d’ordenació de 
sòl urbà. 
2.- Regulació i alçades: 
En els plànols d’ordenació es fixen per a cada illa la profunditat edificable i el número de plantes. 
L’alçada reguladora màxima queda definida en funció del número de plantes d’acord amb el 
següent quadre: 
Planta baixa +1 : 7,00 m. 
Planta baixa +2 : 10,10 m. 
Planta baixa +3 : 13,20 m. 
Planta baixa +4 : 16,30 m. 
Planta baixa +5 : 19,40 m. 
L’alçada mínima de la planta baixa serà de 3.50 m. 
3.- Àtics: 
En les zones d’alçada igual o inferior a planta baixa + 2 plantes pis s’admetrà l’addició d’una planta 
àtic. Aquesta planta àtic quedarà reculada 3 m. respecte a les alineacions del front de vial i espais 
lliures públics. 
Tal com s’estableix a l’Art. 65, aquesta planta àtic ha d’estar incorporada a l’habitatge 
corresponent de la planta immediatament inferior i no s’admet la seva segregació com unitat 
independent. 
4.- Cossos volats: 
En carrers d’amplada superior a 5,00 metres s’admetran els cossos sortints oberts, que podran 
ocupar la longitud total de la façana de carrer, amb una volada màxima de 1,20 m., i que no podrà 
sobrepassar, en cap cas, 1/10 de l’amplada del carrer, i hauran de separar-se un mínim de 1 m. de 
la mitgera veïna. 
En carrers d’amplada igual o inferior a 5,00 metres, les façanes seran planes, admetentse 
únicament balcons amb barana de barrot metàl·lic, i amb una volada màxima de 30 cm, i que no 
podran ocupar una longitud superior a dos terços de la longitud de façana, i hauran de separar-se 
un mínim de 1 m. de la façana veïna. 
5.- Coberta: 
La coberta podrà ser plana o inclinada. En el segon cas amb una pendent màxima del 30%. Els 
ràfecs de la coberta podran volar fins a 45 cms del pla de façana en els carrers de menys de 20 
metres , i 90cms en carrers d’amplada igual o superior a aquesta dimensió. 
En edificis amb coberta plana, els elements tècnics de les instal·lacions s’ubicaran sempre dins el 
gàlib format per una pendent de 45º des de l’alçada reguladora màxima. 
Per a la Clau 1*- Conjunt “Morro Curt”, es mantindrà la seva volumetria actual. L’ordenació 
d’aquest conjunt es podrà modificar mitjançant la redacció d’un pla de millora urbana (PMU) 
d’ordenació volumètrica que no superi la volumetria actual i respecti l’”skyline” panoràmic urbà). 
A la zona situada dins l’àmbit  “Conjunt del Nucli Antic” l’hi seran d’aplicació les condicions 
estètiques següents del Catàleg de Béns a protegir del Patrimoni Ambiental, paisatgístic, 
Arquitectònic i Històric-artístic: 
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a) Paraments exteriors a carrer : són d’aplicació tant als edificis a preservar com en els que es 
possible substituir elements o parts no catalogades o als edificis en que es permet el seu enderroc 
i nova construcció: 
-Les portalades de planta baixa no superaran els 2,50 m. d’amplada i tindran proporcions verticals, 
Aquesta amplada podrà augmentar-se per raons de funcionalitat justificada. 
- Les obertures de les plantes superiors seran amb finestres o balcons amb un vol màxim de 30 
cm. i un cantell motllurat no superior al 12 cm. i una separació a les mitgeres mínima de 80 cm. 
Tots els balcons i finestres tindran proporcions verticals i una amplada no superior a 1,40 m., tot 
dominant en qualsevol cas els paraments plens sobre els buits. 
- Les cornises i ràfecs tindran una alçada compresa entre 15 i 30 cm, i una volada màxima de 45 
cm. 
- Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del pla de façana. 
- Els tancaments exteriors seran únics per a tota la façana exceptuant les plantes baixes i en el 
seu cas els badius de l’ultima planta. 
- Els vidres seran incolors, transparents i sense cap tipus de gravat, dibuix o imprès. 
- En actuacions de rehabilitació no es permeten les persianes enrotllables de tambor. 
b) Obertures : La disposició de les obertures en façana mantindrà els ritmes, la proporció, la forma 
i la dimensió de les edificacions tradicionals de la zona. S’haurà de mantenir el predomini del ple 
sobre el buit. Les obertures de les façanes tindran sempre unes proporcions verticals, i 
s’agruparan en eixos també verticals que podran ser centrats o no en relació a la façana. En 
façanes de fins a 5,50 m. 
d’amplada, el nombre màxim d’eixos serà de dos i se’n podrà afegir un per cada 2,50 m, de més 
amplada que tingui l’edifici. Els tancaments seran de fusta, ferro o alumini esmaltats amb color 
fosc que entoni amb el de la façana. 
c) Acabats de façana : totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, arrebossades o amb 
paredat de pedra segons els tipus paredat comú, paredat adobat de sola o aplacat de pedra 
regular. 
L’acabat exterior dominant serà únic per tota la façana permetent-se només en la planta baixa una 
variació a la resta. 
S’admetrà també en les cases amb la façana arrebossada un sòcol que sobresurti un màxim de 4 
cm. del pla de façana i tingui una alçada compresa entre 0,80 i 1,00 m. Aquest sòcol tindrà un 
acabat llis, tipus lliscat o aplaçat de pedra. Seran prohibides les gelosies de ceràmica i/o vidre, les 
parets de vidre i els aplacats plàstics o metàl·lic. 
d) Colors de façana : totes les façanes aniran pintades sobre l’arrebossat, o bé estucades, llevat 
d’aquelles que disposen del tipus paredat com a acabat exterior. 
Color blanc o terrós. 
En general, la resta d’elements de la façana com fusteria reixes, persianes, canalers i baixants, es 
complementaran adequadament al color de la façana. 
e) Mitgeres : les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a façanes principals. 
No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, de fibrociment i de materials aïllants 
vistos. Es podran emprar materials prefabricats en les parets mitgeres sempre que per la seva 
textura, color, o imatge s’integrin adequadament dins el paisatge urbà circumdant, i no comportin 
un impacte visual negatiu en el entorn, i que s’adeqüin a l’establer amb caràcter general a l’art. 264 
d’aquesta normativa. 
f) Cobertes: les cobertes dels edificis seran planes o inclinades. Quan siguin inclinades tindran un 
pendent uniforme per totes les vessants, variable entre un 25- 30%, perpendicular a les línies de 
façana. El material de coberta serà teula àrab de color marró rogenc, abocant les aigües cap al 
carrer i pati d’illa. 
Sobre la coberta inclinada no s’admetran altres cossos que les xemeneies i fumerals. Sota 
d’aquesta s’hauran d’englobar-hi les caixes d’escala, l’aire condicionat i d’altres similars. En les 
cobertes planes els badalots d’escala s’hauran d’integrar dins el volum de la planta àtic, i els 
elements tècnics de les instal·lacions dins el gàlib de 45º des de l’últim forjat que assenyala l’art. 
67 de la normativa. 
Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de coberta, a 
excepció d’aquelles de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es faran amb obra 
arrebossada i pintada de color similar a la façana i amb remats tradicionals. Les alçades no 
superaran el 1,30 m. comptat des de l’encreuament inferior amb la línia de pendent de la teulada. 
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g) Portals d’entrada : tots els portals no comercial és a dir, portes d’entrada a patis, vestíbuls, etc. 
seran de fusta o planxa metàl·lica pintada de color. 
h) Canaleres i baixants : 
– Les canaleres podran quedar dintre la cornisa, o bé penjades, de ceràmica (tortugades) o 
metàl·lica. 
– Els baixants, si van a l’exterior, seran de planxa metàl·lica. En la planta baixa, i fins a 2 m. 
d’alçada, serà obligat el de fosa o equivalent. 
– Les canaleres i els baixants metàl·lics, llevat, dels formats amb planxa de zinc o equivalent 
hauran de pintar-se amb colors metàl·lics (oxiron o similar). 
– Es prohibeixen expressament els materials plàstics i fibrociment. 
i) Aparadors comercials en planta baixa : les plantes baixes destinades a botigues o locals 
comercials pel que respecte al seu tancament exterior, faran servir els següents materials: 
– la fusta, el ferro i l’alumini pintats 
– el llautó, el bronze i el coure 
– el vidre transparent o glaçat 
– la pedra del lloc com a paviment, quan l’aparador quedi reculat 
– metacrilat transparent incolor 
Pel que respecta a la col·locació d’aparadors, retolació, marquesines, rètols comercials, 
banderoles i veles, s’estarà al que regulin les respectives ordenances municipals aprovades a 
l’efecte. Transitòriament mentre aquestes no estiguin aprovades, serà d’aplicació la normativa 
continguda en el Catàleg de Béns a protegir del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i 
Històric-artístic. 
Els edificis afectats parcialment per l’àmbit d’aplicació d’aquestes condicions estètiques, els hi serà 
d’aplicació sols a les façanes que, total o parcialment, restin situades dins aquest àmbit. 
 
 
 
Art. 134. Condicions estètiques de les intervencions en l’edificació 
No s’autoritzaran les obres de nova edificació que per la seva volumetria, materials o colors 
comportin un impacte negatiu en la percepció de la imatge del conjunt arquitectònic. 
Les façanes seran de volums simples i planes. Els materials d’acabat i color de façana s’hauran de 
definir en el projecte de sol·licitud de llicència d’obres, justificant que s’adeqüen a l’entorn i a les 
condicions fixades per als “conjunts urbans” dins el Catàleg de Béns a protegir del Patrimoni 
Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic del municipi, i que es reprodueixen a 
continuació. La modificació per l’ajuntament d’aquestes condicions estètiques de l’esmentat 
Catàleg, comportarà automàticament l’adopció de les condicions modificades, sense necessitat de 
procedir a la modificació d’aquest POUM. 
Condicions estètiques del Catàleg de Béns a protegir del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, 
Arquitectònic i Històric-artístic: 
a) Paraments exteriors a carrer : són d’aplicació tant als edificis a preservar com en els que es 
possible substituir elements o parts no catalogades o als edificis en que es permet el seu enderroc 
i nova construcció: 
-Les portalades de planta baixa no superaran els 2,50 m. d’amplada i tindran proporcions verticals, 
Aquesta amplada podrà augmentar-se per raons de funcionalitat justificada. 
- Les obertures de les plantes superiors seran amb finestres o balcons amb un vol màxim de 30 
cm. i un cantell motllurat no superior al 12 cm. i una separació a les mitgeres mínima de 80 cm. 
Tots els balcons i finestres tindran proporcions verticals i una amplada no superior a 1,40 m., tot 
dominant en qualsevol cas els paraments plens sobre els buits. 
- Les cornises i ràfecs tindran una alçada compresa entre 15 i 30 cm, i una volada màxima de 45 
cm. 
- Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del pla de façana. 
- Els tancaments exteriors seran únics per a tota la façana exceptuant les plantes baixes i en el 
seu cas els badius de l’ultima planta. 
- Els vidres seran incolors, transparents i sense cap tipus de gravat, dibuix o imprès. 
- En actuacions de rehabilitació no es permeten les persianes enrotllables de tambor. 
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b) Obertures : La disposició de les obertures en façana mantindrà els ritmes, la proporció, la forma 
i la dimensió de les edificacions tradicionals de la zona. S’haurà de mantenir el predomini del ple 
sobre el buit. Les obertures de les façanes tindran sempre unes proporcions verticals, i 
s’agruparan en eixos també verticals que podran ser centrats o no en relació a la façana. En 
façanes de fins a 5,50 m. 
d’amplada, el nombre màxim d’eixos serà de dos i se’n podrà afegir un per cada 2,50 m, de més 
amplada que tingui l’edifici. Els tancaments seran de fusta, ferro o alumini esmaltats amb color 
fosc que entoni amb el de la façana. 
c) Acabats de façana : totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, arrebossades o amb 
paredat de pedra segons els tipus paredat comú, paredat adobat de sola o aplacat de pedra 
regular. 
L’acabat exterior dominant serà únic per tota la façana permetent-se només en la planta baixa una 
variació a la resta. 
S’admetrà també en les cases amb la façana arrebossada un sòcol que sobresurti un màxim de 4 
cm. del pla de façana i tingui una alçada compresa entre 0,80 i 1,00 m. Aquest sòcol tindrà un 
acabat llis, tipus lliscat o aplaçat de pedra. Seran prohibides les gelosies de ceràmica i/o vidre, les 
parets de vidre i els aplacats plàstics o metàl·lic. 
d) Colors de façana : totes les façanes aniran pintades sobre l’arrebossat, o bé estucades, llevat 
d’aquelles que disposen del tipus paredat com a acabat exterior. 
Color blanc o terrós. 
En general, la resta d’elements de la façana com fusteria reixes, persianes, canalers i baixants, es 
complementaran adequadament al color de la façana. 
e) Mitgeres : les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a façanes principals. 
No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, de fibrociment i de materials aïllants 
vistos. Es podran emprar materials prefabricats en les parets mitgeres sempre que per la seva 
textura, color, o imatge s’integrin adequadament dins el paisatge urbà circumdant, i no comportin 
un impacte visual negatiu en el entorn, i que s’adeqüin a l’establer amb caràcter general a l’art. 264 
d’aquesta normativa. 
f) Cobertes: les cobertes dels edificis seran planes o inclinades. Quan siguin inclinades tindran un 
pendent uniforme per totes les vessants, variable entre un 25- 30%, perpendicular a les línies de 
façana. El material de coberta serà teula àrab de color marró rogenc, abocant les aigües cap al 
carrer i pati d’illa. 
Sobre la coberta inclinada no s’admetran altres cossos que les xemeneies i fumerals. Sota 
d’aquesta s’hauran d’englobar-hi les caixes d’escala, l’aire condicionat i d’altres similars. En les 
cobertes planes els badalots d’escala s’hauran d’integrar dins el volum de la planta àtic, i els 
elements tècnics de les instal·lacions dins el gàlib de 45º des de l’últim forjat que assenyala l’art. 
67 de la normativa. 
Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de coberta, a 
excepció d’aquelles de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es faran amb obra 
arrebossada i pintada de color similar a la façana i amb remats tradicionals. Les alçades no 
superaran el 1,30 m. comptat des de l’encreuament inferior amb la línia de pendent de la teulada. 
g) Portals d’entrada : tots els portals no comercial és a dir, portes d’entrada a patis, vestíbuls, etc. 
seran de fusta o planxa metàl·lica pintada de color. 
h) Canaleres i baixants : 
– Les canaleres podran quedar dintre la cornisa, o bé penjades, de ceràmica (tortugades) o 
metàl·lica. 
– Els baixants, si van a l’exterior, seran de planxa metàl·lica. En la planta baixa, i fins a 2 m. 
d’alçada, serà obligat el de fosa o equivalent. 
– Les canaleres i els baixants metàl·lics, llevat, dels formats amb planxa de zinc o equivalent 
hauran de pintar-se amb colors metàl·lics (oxiron o similar). 
– Es prohibeixen expressament els materials plàstics i fibrociment. 
i) Aparadors comercials en planta baixa : les plantes baixes destinades a botigues o locals 
comercials pel que respecte al seu tancament exterior, faran servir els següents materials: 
– la fusta, el ferro i l’alumini pintats 
– el llautó, el bronze i el coure 
– el vidre transparent o glaçat 
– la pedra del lloc com a paviment, quan l’aparador quedi reculat 
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– metacrilat transparent incolor 
Pel que respecta a la col·locació d’aparadors, retolació, marquesines, rètols comercials, 
banderoles i veles, s’estarà al que regulin les respectives ordenances municipals aprovades a 
l’efecte. Transitòriament mentre aquestes no estiguin aprovades, serà d’aplicació la normativa 
continguda en el Catàleg de Béns a protegir del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i 
Històric-artístic. 
Els edificis afectats parcialment per l’àmbit d’aplicació d’aquestes condicions estètiques, els hi serà 
d’aplicació sols a les façanes que, total o parcialment, restin situades dins aquest àmbit. 
 
 
 
Art. 141. Condicions estètiques del Catàleg de Béns a protegir del Patrimoni Ambiental, 
Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic: 
a) Paraments exteriors a carrer : són d’aplicació tant als edificis a preservar com en els que es 
possible substituir elements o parts no catalogades o als edificis en que es permet el seu enderroc 
i nova construcció: 
-Les portalades de planta baixa no superaran els 2,50 m. d’amplada i tindran proporcions verticals, 
Aquesta amplada podrà augmentar-se per raons de funcionalitat justificada. 
- Les obertures de les plantes superiors seran amb finestres o balcons amb un vol màxim de 30 
cm. i un cantell motllurat no superior al 12 cm. i una separació a les mitgeres mínima de 80 cm. 
Tots els balcons i finestres tindran proporcions verticals i una amplada no superior a 1,40 m., tot 
dominant en qualsevol cas els paraments plens sobre els buits. 
- Les cornises i ràfecs tindran una alçada compresa entre 15 i 30 cm, i una volada màxima de 45 
cm. 
- Es podran col·locar reixats a les obertures sempre que no sobresurtin del pla de façana. 
- Els tancaments exteriors seran únics per a tota la façana exceptuant les plantes baixes i en el 
seu cas els badius de l’ultima planta. 
- Els vidres seran incolors, transparents i sense cap tipus de gravat, dibuix o imprès. 
- En actuacions de rehabilitació no es permeten les persianes enrotllables de tambor. 
b) Obertures : La disposició de les obertures en façana mantindrà els ritmes, la proporció, la forma 
i la dimensió de les edificacions tradicionals de la zona. S’haurà de mantenir el predomini del ple 
sobre el buit. Les obertures de les façanes tindran sempre unes proporcions verticals, i 
s’agruparan en eixos també verticals que podran ser centrats o no en relació a la façana. En 
façanes de fins a 5,50 m. 
d’amplada, el nombre màxim d’eixos serà de dos i se’n podrà afegir un per cada 2,50 m, de més 
amplada que tingui l’edifici. Els tancaments seran de fusta, ferro o alumini esmaltats amb color 
fosc que entoni amb el de la façana. 
c) Acabats de façana : totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, arrebossades o amb 
paredat de pedra segons els tipus paredat comú, paredat adobat de sola o aplacat de pedra 
regular. 
L’acabat exterior dominant serà únic per tota la façana permetent-se només en la planta baixa una 
variació a la resta. 
S’admetrà també en les cases amb la façana arrebossada un sòcol que sobresurti un màxim de 4 
cm. del pla de façana i tingui una alçada compresa entre 0,80 i 1,00 m. Aquest sòcol tindrà un 
acabat llis, tipus lliscat o aplaçat de pedra. Seran prohibides les gelosies de ceràmica i/o vidre, les 
parets de vidre i els aplacats plàstics o metàl·lic. 
d) Colors de façana : totes les façanes aniran pintades sobre l’arrebossat, o bé estucades, llevat 
d’aquelles que disposen del tipus paredat com a acabat exterior. 
Color blanc o terrós. 
En general, la resta d’elements de la façana com fusteria reixes, persianes, canalers i baixants, es 
complementaran adequadament al color de la façana. 
e) Mitgeres : les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a façanes principals. 
No es permetran els envanets pluvials d’obra de fàbrica vista, de fibrociment i de materials aïllants 
vistos. Es podran emprar materials prefabricats en les parets mitgeres sempre que per la seva 
textura, color, o imatge s’integrin adequadament dins el paisatge urbà circumdant, i no comportin 
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un impacte visual negatiu en el entorn, i que s’adeqüin a l’establer amb caràcter general a l’art. 264 
d’aquesta normativa. 
f) Cobertes: les cobertes dels edificis seran planes o inclinades. Quan siguin inclinades tindran un 
pendent uniforme per totes les vessants, variable entre un 25- 30%, perpendicular a les línies de 
façana. El material de coberta serà teula àrab de color marró rogenc, abocant les aigües cap al 
carrer i pati d’illa. 
Sobre la coberta inclinada no s’admetran altres cossos que les xemeneies i fumerals. Sota 
d’aquesta s’hauran d’englobar-hi les caixes d’escala, l’aire condicionat i d’altres similars. En les 
cobertes planes els badalots d’escala s’hauran d’integrar dins el volum de la planta àtic, i els 
elements tècnics de les instal·lacions dins el gàlib de 45º des de l’últim forjat que assenyala l’art. 
67 de la normativa. 
Es podran mantenir les xemeneies existents en les operacions de renovació de coberta, a 
excepció d’aquelles de fibrociment o PVC. Les de nova construcció es faran amb obra 
arrebossada i pintada de color similar a la façana i amb remats tradicionals. Les alçades no 
superaran el 1,30 m. comptat des de l’encreuament inferior amb la línia de pendent de la teulada. 
g) Portals d’entrada : tots els portals no comercial és a dir, portes d’entrada a patis, vestíbuls, etc. 
seran de fusta o planxa metàl·lica pintada de color. 
h) Canaleres i baixants : 
– Les canaleres podran quedar dintre la cornisa, o bé penjades, de ceràmica (tortugades) o 
metàl·lica. 
– Els baixants, si van a l’exterior, seran de planxa metàl·lica. En la planta baixa, i fins a 2 m. 
d’alçada, serà obligat el de fosa o equivalent. 
– Les canaleres i els baixants metàl·lics, llevat, dels formats amb planxa de zinc o equivalent 
hauran de pintar-se amb colors metàl·lics (oxiron o similar). 
– Es prohibeixen expressament els materials plàstics i fibrociment. 
i) Aparadors comercials en planta baixa : les plantes baixes destinades a botigues o locals 
comercials pel que respecte al seu tancament exterior, faran servir els següents materials: 
– la fusta, el ferro i l’alumini pintats 
– el llautó, el bronze i el coure 
– el vidre transparent o glaçat 
– la pedra del lloc com a paviment, quan l’aparador quedi reculat 
– metacrilat transparent incolor 
Pel que respecta a la col·locació d’aparadors, retolació, marquesines, rètols comercials, 
banderoles i veles, s’estarà al que regulin les respectives ordenances municipals aprovades a 
l’efecte. Transitòriament mentre aquestes no estiguin aprovades, serà d’aplicació la normativa 
continguda en el Catàleg de Béns a protegir del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i 
Històric-artístic. 
Els edificis afectats parcialment per l’àmbit d’aplicació d’aquestes condicions estètiques, els hi serà 
d’aplicació sols a les façanes que, total o parcialment, restin situades dins aquest àmbit. 
 
 

 
Art. 149. Condicions de parcel·la  
Façana mínima. 
La longitud mínima de façana és de 7 metres,  

 
 
 

Art. 151. Condicions d’ús 
1- Els usos permesos a la zona d’eixample són: 
Habitatge unifamiliar i plurifamiliar 
Allotjament col·lectiu 
Hoteler 
Restauració 
Petit comerç, establiments comercials mitjans i grans establiments comercials 
Oficines 
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Taller artesanal, i taller petit 
Garatges i tallers de manteniment de vehicles lleugers 
Públic administratiu 
Sanitari-sociosanitari 
Educatiu 
Esportiu 
Recreatiu 
Socio-cultural 
Aparcament. 
2.- Ordenança d’ocupació i regulació d’usos: L’ajuntament podrà regular mitjançant una ordenança 
l’ocupació de la part de la parcel·la lliure d’edificació, tant en l’espai interior d’illa com al front de 
façana, per instal·lacions i serveis complementaris als usos de la planta baixa dels edificis 
vinculats al sector turístic. 

 
 
 

Art. 152. Condicions d’ús per a la subzona hotelera (Clau 5-H) 
Els usos permesos a la zona d’eixample - subzona hotelera són: 
Hoteler 
I com a complementaris de l’ús hoteler els següents : 
Restauració 
Esportiu 
Recreatiu 
Socio-cultural. 
S’admetrà la transformació a l’ús d’habitatge plurifamiliar i/o allotjament col·lectiu, sempre que es 
mantingui l’ús hoteler amb categoria de 3* o més, durant un període mínim de 12 anys, i en tal cas 
la remodelació del edifici per aquest canvi d’us, podrà mantenir l’edificabilitat fixada per a la 
subzona hotelera, inclòsa l’edificabilitat addicional del 15% (una planta més) en el cas de 
transformació d’establiments hotelers de 4 estrelles. El còmput d’aquest període de 12 anys, 
s’efectuarà a partir de l’obtenció de la llicència d’obertura per a les noves edificacions, o a partir de 
l’aprovació definitiva d’aquest POUM per als establiments ja existents i en funcionament. 

 
 
 

Art. 175. Condicions de parcel·la 
Per a la subzona 9a es fixa una parcel·la mínima es fixa en 800 m2, amb un màxim d’una activitat 
per cada 500 m2 de sostre edificat. 
Per a la subzona 9b es fixa una parcel·la mínima es fixa en 2.500 m2, amb un màxim d’una 
activitat per cada 500 m2 de sostre edificat. 
Per a la subzona 9c es fixa una parcel·la mínima de 5.000 m2. 
La façana mínima serà de15 metres. 
Les instal·lacions de producció d’energies renovables de tipus fotovoltaiques quant restin 
integrades en les edificacions existents i en compatibilitat amb la resta d’activitats, no 
comptabilitzaran en el còmput sobre el  nombre màxim admissible d’activitats per parcel·la. 
 
 

 
Art. 176. Condicions d’ús  
1.-Els usos permesos a la zona d’activitats econòmiques són : 
Industrial,amb les limitacions fixades en l’art. 52 d’aquesta normativa 
Taller artesanal, taller petit i taller industrial 
Garatges i tallers de manteniment de vehicles. 
Petit comerç, establiments comercials mitjans i grans establiments comercials 
Noves tecnologies. 
Hoteler 
Restauració 
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Magatzems 
Oficines 
Religiós 
Educatiu. 
Esportiu 
Recreatiu 
Gasolineres 
Tanatori 
Per a la subzona Clau 9c-Pinya de Rosa, s’admet únicament els usos sanitari-assistencial, 
allotjament col·lectiu, hoteler i restauració. 
2.- Ordenança d’ocupació i regulació d’usos: L’ajuntament podrà regular mitjançant una ordenança 
l’ocupació de la part de la parcel·la lliure d’edificació, tant en l’espai interior d’illa com al front de 
façana, per instal·lacions i serveis complementaris als usos de la planta baixa dels edificis 
vinculats al sector turístic. 
 
 
 
Art. 178. Condicions de l’edificació  
1.- Tipus d’ordenació: 
El tipus d’ordenació serà el corresponent a l’edificació aïllada, que s’ajustarà en els seus 
paràmetres edificatoris i condicions d’edificabilitat a les condicions establertes a continuació.  
2.- Edificabilitat i alçades 
El coef. d’edificabilitat neta per parcel·la es fixa en 1 m2 sostre/m2 sòl  
Ocupació màxima de parcel·la : 70 % 
Alçada màxima de l’edificació : 10 m. 
Núm. màxim plantes : PB + 1 PP  
3.- Separació de l’edificació. 
La separació mínima de l’edificació a tots els límits de la parcel·la serà de 12 m. 
 
 

 
Art. 179. Condicions de parcel·la 
La parcel·la mínima es fixarà en els corresponents Plans de Millora Urbana que desenvolupen els 
diferents sectors, mentre aquests no s’hagin aprovat es mantindran la indivisibilitat de les 
parcel·les actuals, amb excepció de les construccions existents, que es podran dividir per a llogar 
per activitats que tinguin una superfície mínima de 500 m2 construïts, sempre i quant es 
garanteixin les condicions mínimes d’accessibilitat i de prevenció d’incendis, d’acord amb les 
normatives sectorials corresponents. 
Els solars d’aquesta zona hauran de tancar-se amb murs d’obra o altre material opac fins 
a una alçada màxima de 0'80 metres i la resta fins a 2 metres amb xarxa metàl·lica i/o plantació 
vegetal. 
La façana mínima serà de 20 metres. 

 
 
 

Art. 182. Condicions de l’edificació 
1.- Tipus d’ordenació: 
El tipus d’ordenació serà el corresponent a l’edificació aïllada, que s’ajustarà en els seus 
paràmetres edificatoris i condicions d’edificabilitat a les condicions establertes a continuació. 
2.- Edificabilitat i alçades 
El coef. d’edificabilitat neta per parcel·la es fixa en 1 m2 sostre/m2 sòl 
Ocupació màxima de parcel·la 50 % 
Alçada màxima de l’edificació 10 m. 
Núm. màxim plantes PB + 1 PP 
Per a la subzona Clau 11-Estació de servei s’estableix una edificabilitat màxima de 0,5m2/m2, per 
a l’edificació annexa, i sense computar la coberta no tancada. 
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Per a la subzona Clau 11-Restauració (Urbanització Cala Sant Francesc), s’admet únicament una 
edificació màxima global de 400 m2 de sostre  
Per a la subzona Clau 11-Ciutat esportiva situada al costat de la ciutat esportiva mantindrà 
l’edificabilitat de 1,5m2/m2,procedent del Pla Especial Costa Brava–Mas Cuní, i admetent-se una 
ocupació màxima del 75% de la parcel·la, admetent-se una activitat cada 300m2 de sòl. 
3.- Separació de l’edificació. 
La separació mínima de l’edificació a carrer serà de 3 m. A veïns haurà de separar-se la mateixa 
distància que l’alçària de l’edificació amb un mínim de 3 m.  
 
 

 
Art. 191. PMU 6 - PORTAL COSTA BRAVA. 
1.- L’àmbit de l’àrea Portal Costa Brava situat al costat de l’avinguda Catalunya, s’ordenarà 
mitjançant la tramitació d’un Pla de Millora Urbana, per tal de constituir un nou eix de centralitat 
urbana de la ciutat, a partir de la creació d’un gran parc, amb equipaments bàsics de la ciutat i un 
nou pol de dinamització del sector turístic hoteler de la ciutat, amb centre de convencions i serveis 
annexes al mateix. 
2.- L’ordenació de tot aquest àmbit s’adequarà com un gran parc urbà recolzat sobre l’Avinguda de 
Catalunya i constituïda com un gran passeig fins al mar, i amb les principals edificacions situades 
en la part final i més ample d’aquest àmbit, al voltant de la plaça urbana i final del mateix. 
Superfície total de l’àmbit: 6,52 Ha. 
Sostre per a usos hotelers : 
Hotel 4* : 15.000 m2 
Aparthotel: 10.000 m2 
Serveis hotelers i equip. privats lligats a l’activitat hotelera (centre de convencions, spa, fitness,...): 
5.000 m2 
Comercial : 5.000 m2 
Equipaments: Edifici serveis ajuntament, oficines i annexes: 10.000 m2 
Auditori: 5.000 m2 
L’ajuntament podrà destinar el sostre d’equipaments a altres usos d’equipaments d’interès general 
que siguin idonis en aquest emplaçament. 
Transitòriament es permetrà la reutilització de les actuals instal·lacions i les obres d’adequació 
associades, per destinar-les a usos i activitats d’interès públic, mentre i tant no es  redacti i 
desenvolupi el futur PMU, sempre i quan es tracti d’usos i obres de caràcter provisional, d’acord 
amb l’article 53 del text refós de la Llei d’urbanisme.” 
 
 

 
Art. 207. PA.15.- CARRER VILA DE LLORET 
1.- Es delimita aquest Polígon d’actuació discontinu de sòl urbà no consolidat per tal d’ordenar la 
transformació de l’àmbit situat en el Carrer Vila de Lloret i assenyalat en el 
plànol de zonificació, que s’adequarà a les condicions d’edificació de la Clau 5a Eixample-Illa 
tancada. 
2.- Els paràmetres urbanístics fixats pel seu desenvolupament són: 
Superfície total: 4.447 m2 
Sostre màxim edificable:   3.830 m2 
Alçada màxima 10,10m (PB+2) 
Densitat: 1habitatge/80m2 construïts 
Cessions: Espais lliures 433 m2 
Vialitat del sector 
10% d’aprofitament urbanístic 
Usos: Els de la zona 5, definits a Art. 151 
Es reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública, d’acord amb la localització fixada 
en el plànol de zonificació, com a mínim el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifica per 
a l’ús residencial de nova implantació, del qual el 10% serà de règim concertat i el 20% de 
protecció pública en règim general i/o especial. 
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Obligacions : Executar les obres d’urbanització, 
3.- El sistema d’actuació previst és el de Reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica, i el termini màxim d’execució serà de sis anys. 

 
 

 
Art. 225. SUD 8 – Sector Horta d’en Beia (discontinu)  
Es delimita el sector entre la carretera accés Costa Brava i la urbanització Residencial Blanes per 
a possibilitar una àrea de creixement residencial, en edificació de blocs plurifamiliars amb comerç 
a les plantes baixes i cases en filera en les zones mes elevades. 
El sector inclou la cessió anticipada de 145m2 efectuada segons el conveni de data 10 de 
setembre de 1985, i es tindrà en compte, als efectes de la gestió urbanística, tant  la preexistència 
d’un pou de reg com  la servitud d’extracció d’aigües de la mina existent confrontant amb el sector. 
El sector discontinu d’Horta d’en Beia, així com els altres sectors residencials de nova implantació, 
participaran en les cessions dels terrenys que corresponen a l’ampliació de la ciutat esportiva. 
1.- Els paràmetres urbanístics d’aplicació son els següents : 
Superfície: 16,92 Has (àmbit Horta d’en Beia: 16,18 Ha, àmbit Ciutat 
Esportiva: 0,74 Ha) 
Índex d’edificabilitat brut 0,38 m²st/m²s 
0,05 m²st/m²s per usos comercials o altres no residencials 
Densitat màxima 38 habitatges/Ha 
Alçada màxima PB+3 
Es reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública com a mínim el sòl corresponent 
al 30% del sostre que es qualifica per a l’ús residencial de nova implantació, del qual el 10% serà 
de règim concertat i el 20% de protecció pública en règim general i/o especial. 
El nombre d’habitatges de protecció pública serà el resultant de dividir el sostre  corresponent per 
100 m² per habitatge. 
2.- Cessions mínimes : 
Espais lliures 20% de l’àmbit del sector 
Equipaments 15% de l’àmbit del sector 
(el sector col·labora amb l’aportació del 35% de la superfície de l’ampliació de la zona esportiva) 
10% aprofitament urbanístic del sector 
3.- Usos: Els fixats a l’Art. 214 d’aquesta normativa. 
4.- El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació per compensació bàsica, i el termini màxim 
d’execució serà de dotze anys. 
5.- Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides a l’ISA. 
Mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització : minimitzar els espais 
impermeables. 
Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser 
utilitzades per al rec de les zones verdes. 
Utilitzar espècies locals per l’enjardinament. Protecció el bosc de ribera i les masses forestals 
associades a la riera. 
Establiment de requeriments constructius per tal de reutilitzar i minimitzar el consum d’aigua als 
edificis. 
No afectació de les zones amb pendents superiors al 20%. 
Establir mesures per tal de reduir el risc d’inundació, protecció i  manteniment de la conca de 
recepció de les rieres tot protegint el bosc de ribera i les masses forestals associades a la riera. 
Pel que fa al sector discontinu de la futura zona esportiva, caldrà que es desenvolupi com una 
actuació conjunta (amb els altres sectors discontinus) i que en tots els casos, aquest incorpori una 
zona de protecció que esdevingui un tampó entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. Al  mateix 
temps, es farà especial atenció, en la mesura del possible, en la conservació de la vegetació 
existent i el manteniment del caràcter permeable de l’espai. 

 
 
 

Art. 228. SUD 11 – Activitats turístiques  
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Es delimita aquest sector d’activitats turístiques per completar l’àrea ja existent a la zona de 
S’Abanell, i possibilitar la implantació d’establiments turístics i hotelers. 
1.- Els paràmetres urbanístics d’aplicació son els següents: 
Superfície: 6,52 Has 
Índex d’edificabilitat brut: 0,50 m2/m2 
Alçada màxima PB+6 
2.- Cessions mínimes : 
Espais lliures: 20% de l’àmbit del sector 
Equipaments: 10% de l’àmbit del sector 
10% aprofitament urbanístic del sector 
3.- Usos: Usos exclusivament hotelers o els fixats a l’Art. 216 d’aquesta normativa. 
Excepcionalment, mentre no es desenvolupi i aprovi el Pla Parcial, s’admet l’ús Residencial mòbil i 
es permet adequar i renovar les seves instal·lacions. En tot cas, mentrestant no es desenvolupi el 
sector, les instal·lacions que s’hi podran autoritzar seran les corresponents als usos i obres 
provisionals que preveu l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la llei 3/2012, de 22 de febrer, i d’acord amb el 
procediment que preveu l’article 54 del mateix text legal. 
4.- El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació per compensació bàsica, i el termini màxim 
d’execució serà de dotze anys. 
L’ordenació es condicionarà als resultats de l’estudi hidràulic que s’efectuarà d’acord amb els 
criteris tècnics aprovats per l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal d’assegurar la preservació dels 
riscos hidrològics en l’ordenació proposada. 
5.- Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides a l’ISA. 
Mesures per l’acondicionament de l’espai verd: minimitzar els espais impermeables, utilitzar 
espècies locals per l’enjardinament, creació d’un gran passeig arbrat perpendicular al mar. 
Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser 
utilitzades per al rec de les zones verdes. Establiment de requeriments constructius per tal de 
minimitzar el consum d’aigua als edificis. 
Mesures per reduir, en la mesura del possible el risc d’inundacions, tot afavorint la infiltració de 
l’aigua de pluja i reduint la permeabilització del sòl. 
 
 

 
Art. 232. Qualificació del sòl no urbanitzable  
Aquest pla qualifica el sòl no urbanitzable del municipi en les zones següents: 
- Paratge natural d’interès nacional (Clau 16) 
- Pla d’espais d’interès natural (Clau 17) 
- Costaner 1 (Clau NU-C1, CLAU 18) 
- Espai de connectivitat ecològica (Clau19) 
- Agrícola deltaic (Clau 20) 
- Agrícola (Clau 21) 
- Agro-forestal (Clau 22) 
- Forestal (Clau 23) 
- Protecció hidràulica i boscos de capçalera (Clau 24) 
 
 
 
CAPÍTOL QUART – COSTANER-1 (Clau NU-C1, Clau 18) 
 
 
 
Art. 253. Condicions de l’edificació. 
En aquesta zona no es permetran noves edificacions ni ocupacions, encara que siguin temporals, 
si no estan directament vinculades a l’ús agropecuari. 
Per tant, s’hi admet només la instal·lació de cledes, estables, magatzems, coberts agrícoles, 
bodegues, així com la instal·lació d’hivernacles translúcids, sempre que la finca 
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tingui una superfície igual o superior a la fixada per la unitat mínima de conreu que l’hi 
correspongui.  
Qualsevol edificació que s’autoritzi en aquesta zona, inclosos els hivernacles, mantindran una 
separació mínima de 3 metres als límits de parcel·la, i de 6 m. a l’eix dels camins i vials, tal com 
s’estableix en l’Art. 235, en qualsevol cas respectaran les distàncies d’edificació fixades a la Llei de 
carreteres. 
S’admeten les obres de rehabilitació i les ampliacions en aquelles edificacions incloses en el 
catàleg a que es refereix l'article 1, per a usos d’habitatge, turisme rural, restauració i 
d’equipaments sense sobrepassar un augment del 20 % del sostre existent. 
Quan l’edificació objecte de les obres estigui protegida totalment o en part pel Catàleg, la 
intervenció s’adequarà al que prescriu la seva normativa. 
En cap cas es podrà dividir o segregar finques per dessota la unitat mínima de conreu fixada per 
aquesta zona, i que en l’actualitat és de 4,5 Ha. en terrenys de secà, i de 1,25 Ha. en terrenys de 
regadiu. 
D’acord amb la finalitat i el procediment fixat a la legislació urbanística vigent (arts. 47.4 i 48 de la 
Llei d'Urbanisme), es podran autoritzar obres o instal·lacions d’interès públic, així com demés usos 
admesos a l’article 47.6.c i d de la Llei d’Urbanisme. 
 
 
 
 
Art. 255. Condicions de l’edificació. 
En aquesta zona no es permetran noves edificacions ni ocupacions, encara que siguin temporals, 
si no estan directament vinculades a l’ús agropecuari. 
Per tant, s’hi admet només la instal·lació de cledes, estables, magatzems, coberts agrícoles, 
bodegues, així com la instal·lació d’hivernacles translúcids, sempre que la finca tingui una 
superfície igual o superior a la fixada per l’unitat mínima de conreu que l’hi correspongui. 
Qualsevol edificació que s’autoritzi en aquesta zona, inclosos els hivernacles, mantindran una 
separació mínima de 3 metres als límits de parcel·la, i de 6 m. a l’eix dels camins i vials, tal com 
s’estableix en l’Art. 235. 
S’admeten les obres de rehabilitació i les ampliacions en aquelles edificacions incloses en el 
catàleg a que es refereix l'article 1, per a usos d’habitatge, turisme rural, restauració i 
d’equipaments sense sobrepassar un augment del 20 % del sostre existent. 
Quan l’edificació objecte de les obres estigui protegida totalment o en part pel Catàleg, la 
intervenció s’adequarà al que prescriu la seva normativa. 
En cap cas es podrà dividir o segregar finques per dessota la unitat mínima de conreu, i que en 
l’actualitat és de 4,5 Ha per als terrenys de secà, i de 1,25 Ha. en terrenys de regadiu. Les 
parcel·les o àrees ocupades per boscos respectaran la superfície de la unitat mínima forestal de 
25 ha. fixada en el Decret 35/1990 
D’acord amb la finalitat i el procediment fixat a la legislació urbanística vigent (arts. 47.4 i 48 de la 
Llei d'Urbanisme), es podran autoritzar obres o instal·lacions d’interès públic. 
 
 
 
Art. 266. Tanques 
El tancament de les parcel·les configura en gran manera el paisatge urbà de l’espai públic. Aquest 
POUM, manté com a criteri la diversitat d’alçades, materials i color dels tancaments actuals. 
Aquests, no obstant, es supeditaran als criteris exposats a l’Art. 259 d’aquesta Normativa, i 
l’ajuntament podrà fixar les mesures adients, de conservació, pintat o color, o altres per adequar 
els tancaments als esmentats criteris de protecció del paisatge urbà. 
Les tanques amb front a espais públics hauran de subjectar -se en tota la seva longitud, a 
les alineacions i rasants d’aquests, però, es permet retardar-la o retranquejar-la en part, amb la 
finalitat de relacionar millor l’edificació principal o les edificacions auxiliars amb l’alineació a vial. En 
aquests supòsits, l’espai entremig entre edificació i alineació haurà de mantenir-se enjardinat a 
càrrec del propietari d’aquest sòl. 



 
 
 
 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 66

Es prohibeixen explícitament les tanques de filat metàl·lic, bloc de formigó o totxana sense 
arremolinar o pintar, o similar, que no compleixi unes mínimes condicions de decòrum. 
En les zones d’edificació unifamiliar aïllada, cases agrupades i alineacions a vial reculades, les 
tanques de material opac tindran una alçada màxima de 1,60m. d’alçada, i 
fins a 2,20m amb tanca vegetal,o de material translúcid tipus reixat o metàl·lic. En cas de pendent 
del carrer, la tanca es dividirà en trams de forma que la diferència entre les cotes extremes de 
cada tram no sigui superior a 0,60m., poden assolir en el punt màxim l’alçada de 2,20m amb 
material opac. 
No obstant, aquestes tanques podran assolir una alçada de 1,80m amb material opac, i fins a 
2,40m amb tancament vegetal o de material translúcid tipus reixat o metàl·lic en el cas de limitar 
amb un eix de la xarxa viària bàsica per tal de reduir el nivell de contaminació acústica. 
Excepcionalment, en terrenys en pendent en els quals la tanca faci la funció de mur de contenció, 
l’alçada d’aquest mur de contenció en el límit del carrer podrà arribar fins a 2,50 m., d’acord amb 
les condicions establertes a l’Art. 84 d’aquesta normativa. Igualment es podrà incorporar el garatge 
a la tanca o façana de la parcel·la amb aquesta alçada màxima de 2,50 m. en les condicions 
fixades a l’Art. 83. En qualsevol cas, la suma de l’alçada del mur de contenció en el límit de carrer 
més la part opaca de la tanca no podrà ser superior a 2,50 m.  
En cas que la tanca faci de mur de contenció en el límit amb els veïns, la part vista de la suma de 
l’alçada del mur de contenció més la part opaca de la tanca, no pot ser superior a 1,60 m.  
Per sobre del mur de contenció, es permet una tanca d’una alçada màxima d’1,10 m de material 
vegetal o material translúcid tipus reixat o metàl·lic. 
En la zona de cases agrupades (Clau 7) del conjunt històric “Nostra Sra. del Vilar”, les tanques 
interiors de separació de parcel·les seran opaques fins a una alçada màxima de 40 cm, sent la 
resta translúcides fins a una alçada màxima de 1,80 m, podent-se instal·lar massissos vegetals 
amb tanca metàl·lica intermèdia. Les tanques a carrer seran opaques fins a una alçada màxima de 
40 cm i la resta translúcides fins a una alçada de 1,20 m. 
En les zones d’edificació plurifamiliar, les tanques a carrer o entre finques veïnes tindran una 
alçada màxima de 1,80 m. amb material opac, i podran assolir fins a 2,40 m. d’alçada màxima amb 
tancament vegetal o de material translúcid tipus reixat o metàl·lic. 
La construcció de tanques a l’espai agrari, i en el no urbanitzat en general, ha de limitar-se a 
aquells casos en què siguin imprescindibles per les circumstàncies del lloc o es justifiqui la seva 
necessitat per atendre els requeriments productius de l’explotació. Es recomana, quan sigui 
funcionalment possible, la utilització d’altres sistemes que la tanca per l’assenyalament del límit de 
la propietat o de l’àmbit de l’activitat. Les directrius específiques o els instruments urbanístics 
d’ordenació del paisatge poden prohibir les tanques en determinats àmbits de l’espai agrari. 
En sòl no urbanitzable, les tanques seran de tipus cinegètic, per a permetre el pas de la fauna al 
seu través. Aquestes tanques de finques, podran conformar-se amb montans de fusta i dos 
travessers del mateix material,  amb montans de granet o formigó i un màxim de tres cables d’acer 
com a travessers, vegetals o murets de pedra seca, amb una alçada màxima de 0,90 m amb 
obertures arran de terra pel pas lliure de la fauna (sense que pugui superposar o sobresortir altres 
elements de tancament o decoratius). Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que 
permetin la transparència en tota la seva alçada. Les tanques visualment permeables poden 
complementar-se amb vegetació pròpia de l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es 
desitgi. Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud, per bé 
que poden incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l’entorn si aquest no és 
homogeni. Els materials manufacturats utilitzats en les tanques han de tenir colors discrets per tal 
que s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc. Les tanques d’obra existents i les de caràcter 
excepcional s’han de tractar amb superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva 
integració en el paisatge. En cas de tanques per a explotacions ramaderes s’adequaran a les 
necessitats funcionals de les mateixes, amb les mesures d’integració paisatgística adients en cada 
cas per a millorar la seva integració paisatgística. 
Amb caràcter excepcional només s’admeten tanques d’obra o opaques en general en aquelles 
parcel·les on per motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no hi hagi 
altres fórmules de tancament que puguin garantir-ho. 
L’Ajuntament podrà fixar mitjançant la corresponent ordenança de tanques, unes alçades i 
característiques específiques per a zones concretes, que modificaran o substituiran les anteriors 
determinacions. 
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Si les tanques son d’origen vegetal s’haurà de tenir en compte la Resolució AAR/2999/2007, de 28 
de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais públics d’espècies susceptibles al foc 
bacterià (Erwinia amylovora), i el Decret 42/2007, de 20 de febrer (DOGC núm. 4827, de 
22/02/2007) pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia 
amylovora). 
També s’haurà de potenciar l’elecció d’espècies autòctones, adaptables a les característiques del 
sòl i de baix consum hídric i, a la vegada, concordants amb la vegetació i el paisatge existent. 
 
 
 
DISPOSICIONS  
 
CAPÍTOL PRIMER – DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 
Primera: 
Llicències d’edificació atorgades amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquest POUM 
El règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de fora d’ordenació no 
afectarà als hotels existents afectats per vials, mentre estiguin en funcionament, que 
tindran la consideració de volum disconforme. El tancament d’aquesta activitat 
comportarà l’obligatorietat d’adaptar l’edificació a les noves alineacions, per a 
l’autorització de nous usos o activitats. 
Els altells dels edificis hotelers existents amb llicència d’obres anteriors a l’aprovació 
inicial del POUM, continuaran tenint la consideració d’altell als efectes de la present 
normativa. 
Les ampliacions, enderroc o substitucions d’aquestes edificacions, s’adequaran a la 
normativa d’aquest POUM. 
 




