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MEMÒRIA 
 

1. Introducció 

 
1.1.      Consideracions generals respecte del planejament vigent 
 
El catàleg de béns  del  patrimoni  ambiental,  paisatgístic,  historicoartístic i  el seu  catàleg  es  formulen  per  completar i 
desenvolupar  els criteris  de protecció  del Pla d'Ordenació  Urbanística Municipal.  Aquest  catàleg  de bèns  adopta  com  a 
normes mínimes les contingudes en la legislació especial sobre la matèria (títol nové, Regulació detallada del Sòl No Urba- 
nitzable i tìtiol desè, Protecció mediambiental i paisatgística). 
 
Ara bé; és essencial  definir el marc  dins del qual es  desenvolupa el Catàleg respecte del planejament. 
En aquest sentit, cal puntualitzar algunes qüestions enfocades a exposar la visió del planejament genera del 89 formulat en 
aquell temps en  relació amb  el patrimoni municipal,  perquè aquest antecedent  adquireix una rellevància vital en formar part 
del procés històric que va donar lloc a la transformació urbana, i del qual queda com a actiu el patrimoni actual, que és la base 

per al desenvolupament i la identitat de les generacions presents i futures. 
 

1. És evident que el creixement urbà conseqüència del PGO 89 va modificar profundament la “silueta urbana” de la vila de 
Blanes. Un dels exemples més concrets és la transformació de la façana marítima original —composta per jardins, horts i 
volumetries reculades que no superaven l’altura de PB+3—, que avui constitueix un front urbà continu de PB+5. D’altra 
banda, en la catalogació de “paratges, edificis i elements d’interès històric, artístic i paisatgístic”, la normativa no incloia la 
protecció dels entorns paisatgístics immediats a les edificacions i elements catalogats, és a dir, dels patis i jardins. Aquests 
espais són  considerats per  aquest catàleg  com a patrimoni  històric, urbanístic  i botànic, i referents de la identitat i 
l’estètica urbanes. La impossibilitat de percebre els elements o edificis catalogats en el seu entorn immediat debilita el 
concepte de patrimoni cultural com a sistema de relacions estructurant de la “identitat local”. 
 

2. Una altra qüestió clau és que el PGOU no plantejava una lectura dels sistemes ecològics i ambientals a escala 
supramunicipal ni local. A causa d’aquesta situació, i sobre la base d’una activa participació ciutadana amb plena 
consciència respecte als valors ecològics i paisatgístics del seu territori, algunes determinacions administratives posteriors 
van modificar puntualment el planejament general en el sector de Pinya de Rosa i el delta del Tordera, adequant-lo a les 
noves exigències. 

 
3. Per tant, ens trobavem amb un pla general de concepció desarrollista, orientat a facilitar l’expansió i la “massificació” del 

turisme de temporada com a font d’ingressos. Un pla que va distorsionar profundament la identitat urbana i territorial de 
Blanes, ignorant les àrees de valor ecològic, paisatgístic i ambiental, i desdibuixant la seva singular tipologia urbanística de 

ciutat mediterrània. Va generar una distorsió tan profunda en relació amb les preexistències, que les parets mitgeres 
exposades d’aquestes noves edificacions constitueixen un problema d’impacte visual generalitzat en la percepció de la 
ciutat. 

 
4. Evidentment, la valoració del patrimoni natural i cultural no es va plantejar com un tema estructural del planejament general, 

i això explica el caràcter fragmentari i incomplet de la normativa del PGOU sobre la matèria (títol novè, “Protecció dels béns 
naturals, culturals i de l’arquitectura i del paisatge”). La “relació de paratges, edificis i elements d’interès historicoartístic” es 
tradueix en una successió inconnexa de béns catalogats, de la qual resulta una valoració qüestionable si es consideren com 
a entitats individuals, però en canvi està més que justificada si es completa i argumenta des d’una lectura de conjunt del 
paisatge urbà de Blanes, en el qual la tipologia urbanística d’un barri, un carrer o un passeig és en si mateixa referent 
estructural d’identitat i estètica urbanes. Paral·lelament, s’observen incompatibilitats entre la identificació gràfica dels béns 
catalogats (en els “Plànols d’adaptació cartogràfica del PGO de Blanes, plànols d’ordenació”; escala 1:1000) i el llistat o 
relació toponímica en la normativa de referència (annex I, títol novè, “Normes especials de protecció dels béns culturals i 
naturals i de l’arquitectura i del paisatge”) del PGOU. 

 
5. En  síntesi,  el  PGOU  tenia  té  una  escassa  visió  integral de la ciutat i el seu territori que incorpori les preexistències 

singulars de valor arquitectònic i urbanístic i també paisatgístic i ecològic al model projectat. Manca també de rigor 
cartogràfic i normatiu per garantir la protecció efectiva dels béns catalogats i, encara més important, manca d’una visió 
estratègica del patrimoni cultural i natural com a “actiu per al desenvolupament del municipi i la qualitat de vida dels seus 
habitants”; un desenvolupament estructurat a partir d’un turisme de qualitat, que hauria de ser la “punta de llança” d’un 
creixement sostenible. 

 
 
1.2. Objectius generals del catàleg  

 

El  Catàleg  pretén ser  un instrument  normatiu  efectiu, capaç de generar una revalorització del patrimoni ambiental i 
paisatgístic i també arquitectònic i urbanístic, traduït en una millora concreta de la qualitat de vida i en una sèrie de polítiques 
específiques per al desenvolupament del municipi, prenent com a referència un turisme més sostenible de més qualitat. 
 
1. El  Catàleg  entén i  assumeix el  patrimoni  natural i cultural de Blanes com una de les bases per al desenvolupament 

econòmic estratègic. Per això proposa un planejament renovat, compromès amb la protecció i la conservació del territori, 
que veu en el seu patrimoni un precedent de qualitat urbana dirigit als nous escenaris que planteja el desenvolupament 
sostenible.  Aquest  patrimoni representa la  mateixa identitat, que aquest catàleg  pretén  rescatar i  salvaguardar com un 
dels béns més valuosos per construir el present i el futur de Blanes. 



2. Més enllà  d’establir una  relació de peces  individuals  edificades o d’espais de caràcter rural o natural, el  catàleg 
s’aborda des d’una visió transescalar, per la qual cosa permet relacionar la mesura del elements amb el caràcter de les 
situacions que s’hi manifesten. Aquesta és una qüestió capital per a una concepció funcionalment equilibrada del territori i el 
seu medi urbà. L’enfocament transescalar es materialitza en les categories següents: 

 
1.  Àmbits paisatgístics singulars. 
2.  Àrees de protecció paisatgística i de verd privat protegit. 
3.  Lleres públiques. 
4.  Conjunts urbans.  
5.  Elements del patrimoni ambiental, paisatgístic, historicoartístic. 
6.  Espais públics significatius. 

 
3. Cada bé catalogat disposa d’una fitxa que conté una descripció i valoració que justifica la seva protecció.  Es tracta també 
de donar informació per ampliar el camp de percepció del ciutadà respecte del patrimoni municipal. La percepció és la imatge 
que l’observador es forma dels fets, en aquest cas la situació dels béns catalogats, i de la captació d’aquests depèn 
l’apropiació del valor assignat o l’adopció de nous valors en el futur. Aquesta qüestió és clau en l’apropiació d’una idea 
col·lectiva, perquè la realitat de l’observador és la tendència a veure’ls en funció dels seus interessos i del seu propi estil de 
vida. 
Per tant, s’incorpora informació que pot abastar a tot un conjunt, un edifici o una àrea: 

1. Planejament vigent. 
2. Situació respecte al context urbà més immediat. 
3. Fotografies de l’estat actual i detalls més rellevats. 
4. Plànols a escala gràfica, que ratifiquen les línies i els detalls més importants de la façana, per promoure’n la 

conservació i testimoniar-ne l’estat amb vista a intervencions futures. 
5. Descripció dels aspectes arquitectònics, històrics, estètics o sentimentals de més rellevància, així com de l’estat 

actual. 
6. Síntesi dels valors que en motiven la protecció o la conservació. 
7. Categoria de protecció o conservació del bé catalogat. 
 

4. El   Catàleg  de bèns  a  protegir  del   patrimoni  ambiental,   paisatgístic,   historicoartístic   també  haurien  de 
servir com a base de referència per a la definició del planejament urbanístic de la ciutat i per revitalitzar el patrimoni 
del municipi, de tal manera que en sigui factible la reutilització quan calgui o l’adequada evolució, equilibrant els usos 
compatibles amb la protecció i la conservació efectives dels béns catalogats. 

 
 

1.3.  Contingut del text refós 
 
En l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de data 11 de febrer de 2010, va aprovar definitivament el POUM de 
Blanes condicionat a la presentació d'un Text Refòs.
En quest text refòs s'incorporen les determinacions del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic i Històric-
artístic de Blanes aprovat definitivament el 8 de febrer de 2007, adaptades al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Per tant el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic i Històric-artístic de Blanes passarà a de-
nominar-se Catàleg de bèns a protegir d'acord amb allò previst a l'article 59 del Text Refòs de la Llei d'Urbanisme, DL 1/2005, i 
quedarà incorporat a la documentació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.



2. Desenvolupament i completament els criteris de protecció del planejament vigent 
 
Cal  destacar  que  el  Catàleg  adopta com a base els criteris de protecció del PGO (Pla general d’ordenació) en tres 
situacions possibles: 
- Les previsions directes del PGO  
- Les situacions no previstes pel PGO però modificades pel planejament o per determinacions administratives posteriors, com 
ara, la desembocadura del Tordera i Pinya de Rosa (aquests dos casos estan representats en verd als plànols generals). 
- Les propostes d’inclusió en el catàleg   
 Finalment es té en compte en l’elaboració del Pla la normativa vigent de caràcter supramunicipal, com és el cas del Pla Director 
Urbanístic del Sistema Costaner, Llei de Costes
  
   
  
 
  
 
 
3. Criteris metodològics referits a la protecció i la conservació del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic, 
històric - artístic 
 
El Catàleg de bèns de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic, historicoartístic s’enfoca des de dos con-  
ceptes metodològics fonamentals, que fan referència a: 
1. La definició dels criteris de protecció que determinen la concepció del Pla. Ens referim no solament a valors arquitectònics,  
històrics o paisatgístics, sinó també a la valoració ecològica i ambiental, que està intrínsecament lligada al reconeixement dels 
sistemes d’interès natural a escala supramunicipal. (Ens referirem posteriorment al sistema del riu Tordera i al sistema forestal 
de connexió mar-muntanya en el sector de Sant Joan i Pinya de Rosa). 
2. El reconeixement de la identitat territorial. Aquesta identitat s’entén a partir d’una lectura del conjunt del territori, representat  
tant pel sòl rural com urbà i la necessària vinculació d'ambdós com sistema patrimonial natural i cultural (veure plànol de 
ordenació 001 i 002). Aquests es defineixen en dos grans grups:  

A. Àmbits i àrees d’interès ambiental i paisatgístic  ( AIAP ) 
B. Conjunts d’elements ( CIAH ) i Elements ( EIAHB ) del patrimoni arquitectònic historico -artístic. 
 

El Catàleg Patrimonial de Blanes recull els elements més significatius que reflecteixen els segles de la seva història, des dels 
primers assentaments fins als nostres dies i també els valors del seu territori natural a partir dels itineraris d’interpretació 

urbans-territorials plantejats. Així, la història de la ciutat queda representada a través dels seus elements monumentals, 
arquitectònics, dels seus espais públics significatius i dels espais naturals-paisatgístics municipals. 
No cal dir que aquest és un document obert, i per tant objecte de futures addicions, en funció tant de l’evolució dels criteris de 
protecció com per simple integració d’elements no tinguts en compte en aquest treball. 
 
3.1. Valors motiu de la protecció 
El quadre posterior s’introdueix com complement sintètic de la descripció dels elements en la fitxa, (denominació, adreça, i 
valors que motiven la protecció segons els aspectes de major rellevància) i com referència al esperit que motiva la protecció 
que queda plasmat en la memòria i els valors de la qual es defineixen a continuació. 

 
 
3.1.1. Àmbits i àrees d’interès ambiental i paisatgístic  ( AIAP) 

S'agrupen en quatre aspectes :  
1 . Valors geomorfológics. El relleu i la topografia que formen part de la diversitat del paisatge i de la complexitat de la 
matriu territoral lloc on viuen i es desemboliquen diferents espècies inclosa la humana.  
2 . Valors ecològic-ambiental: Poden o no sobreposar-se als valors paisatgístics, els tindran les peces de sòl que calgui 
protegir pel seu paper en la conservació dels ecosistemes naturals.  
3 . Valors paisatgístics per la seva bellesa natural, panoràmiques, perspectives: Àrees rurals conreades com el delta del 
Tordera o punts elevats com el promontori de sant Joan que ofereixen imatges d’interès apreciables des del seu interior o 
des de punts llunyans que adquireixen també valor per possibilitar l'apreciació del paisatge. També fa referència al valor 
d’àmbits territorials amb grau menor d’antropització i la imatge que resulta d'això. 
4 . Valors paisatgístics en parcs, camins, jardins destacats de caràcter públic o privat: Fa referència a la valoració de llocs 
de transició entre les àrees rurals i la ciutat que possibilitin el recorregut de iteneraris urbà-territorials a les persones (com 
el camí de Sant Joan o el passeig de mar en direcció al delta del riu Tordera) o l'intercanvi biològic entre el mediambient 
urbà i rural, masses verdes de gran diversitat com el promontori de San Joan, les rieres, lleres públiques o vores urbanes 
edificats de baixa densitat. El grau de antropització pot en determinats casos ser major que el punt anterior. 
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Una vegada definida la fonamentació dels criteris adoptats per a la selecció del que es vol catalogar  s’estableix l’abast 
concret de la protecció (regeneració, manteniment, restauració o millora de l’entorn), és a dir, els termes normatius concrets 
del Pla. 
En una tercera part s’estableixen consideracions sobre l’estat de conservació dels béns catalogats. En el cas dels àmbits i les 
àrees, s’identifiquen les pressions o impactes en la seva situació actual i, partint d’això, es determinen unes actuacions de 
protecció del medi ambient. 
 
3.1.2. Conjunts ( CIAH ) i Elements( EIAHB ) 
 
Els valors que motiven la protecció dels bèns s'agrupen en set aspectes:  

1. Valor històric i/o arqueològic: Són béns el valor dels quals respon al testimoniatge d'una època i una forma de fer i viure, que 
la seva preservació és de rellevància per a la construcció de la memòria col·lectiva urbana o com llegat d'una època a les 
generacions presents i futures. 

2. Valor arquitectònic, urbanístic, artístic o botànic: Es tracta de la valoració individualitzada de cada bé catalogat per la seva 
singularitat com objecte arquitectònic des de els seus detalls decoratius o artístics (motllures, reixes, portes, finestres, 
materials de façana, volumetria, etc) fins a la seva simplicitat harmònica reflectida en la proporció de ports i finestres, 
alineacions, cornises.  Urbanísticament el seu valor estaria referit mes concretament a l'alineació i integració al perfil urbà 
tradicional i per tant la seva contribució al medi ambient urbà. Els aspectes artístic-botànics fan referència a la presència de 
jardins destacats per representar una pauta o punt d'interès dintre d'un teixit urbà dens o per la exuberància de les espècies 
vegetals que ho conformen. Cap aclarir que un ben catalogat pot incloure alguna, totes o cap de les característiques 
anteriorment mencionades. 

3. Valor sentimental o significatiu: Entenem per valors sentimentals els que tenen els elements que, sense participar dels altres 
valors esmentats, formin part de la memòria col·lectiva de la població amb prou intensitat perquè la seva desaparició fos una 
pèrdua que calgués lamentar.  

4. Valor ecològic - ambiental: Poden o no sobreposar-es als valors paisatgístics, els tindran els peixos de sòl que calç protegir 
pel seu paper en la conservació i millora del mediambient urbà. 

5. Valors paisatgístics per la seva bellesa natural, panoràmiques, perspectives: Punts elevats com el Salt topogràfic de 
Catalunya o la Plantera alta que ofereixen imatges de indrets de la ciutat, o per la seva singularitat com Sa Palomera que 
conforma una fita per a la ciutat i al seu torn un lloc des del quin es pot contemplar el front de mar i el barri dels pescadors 
entre d’altres.   

6. Valors paisatgístics en parcs, camins, jardins destacats de caràcter públic o privat: Fa referència a la valoració de llocs de 
transició o connectivitat entre les àrees rurals i la ciutat que possibilitin el recorregut de iteneraris urbà-territorials com el camí 
de Sant Joan o el passeig de mar en direcció al delta del riu Tordera, perímetres verds de gran diversitat com el jardí botànic 
Marimurtra o jardins urbans en edificacions afavoreixin la diversitat del mediambient urbà, pautes o punts de interès dintre del 
teixit urbà que pel seu valor estètic i/o ambiental és considera d’interès públic.    

7. Pel seu valor dintre dels Conjunts urbans com a referents de la identitat i l’estètica urbana: Els conjunts i elements de 
edificis a protegir poden ser en determinats casos objectes aïllats com el pòrtic del carrer Gibert o la font gòtica, però 
en d’altres estan intensament implicats amb el seu entorn urbà, i en tot cas ho estan amb l’evolució històrica 
urbanística de la ciutat com la finca Esperança 14 (Ca Puig) o ca Mañach (que testimonien la tipologia que va donar 
imatge al passeig de mar a principis del segle XX).  El conjunt del barri dels Pescadors com referent de la imatge 
urbana d'un sector tradicional de la ciutat. Per aquesta raó els mesuris de protecció han de transcendir sovint 
l’específic objecte de protecció. Així mateix es concep el valor i per tant la proposta de protecció no solament com 
una llista d'elements, sinó com l'expressió del teixit patrimonial de la ciutat. La selecció dels elements a protegir, 
atorgant-les valor com pautes o punts de interès dintre dels itineraris urbans; i no solament per la seva singularitat. La 
inclusió dels entorns és fonamental per al millorament ambiental de la ciutat. 

 
3.2. Categorías de protecció 
 
A partir del que preveu la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, es consideren quatre nivells de protecció. Estan 
reglats a l’art 25 de les Normes d’aquest catàleg  “Categorització  dels  béns  objecte  de  protecció”.  S’estableix en 
cada cas concret el grau de protecció i possible d'intervenció: 
A. Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN). Anteriorment s'anomenaven "Monumentos Histórico-Artísticos de Interés 
Nacional". La seva declaració correspon a la Conselleria de Cultura de la Generalitat i és el màxim categoria de protecció 
previst. Les determinacions urbanístiques s'han d'ajustar a aquesta declaració. Les competències sobre aquests béns 
corresponen a l'Ajuntament i a la tutela a la Generalitat (Llei 9/93). Les llicències municipals han de tenir un informe previ 
de la Comissió Territorial de Girona del Patrimoni Cultural (o de la Comissió de Catalunya del Patrimoni Cultural). 
En principi, es preveu que aquests béns rebin ajudes de la Generalitat: per exemple, estan exempts de l'Impost de Béns 
immobles (IBI) i les obres de conservació, millora o rehabilitació estan exemptes d'impost de llicències d'obres segons la 
Llei de finançament de les Entitats Locals. 
B. Béns culturals d'interès local (BCIL). Són els béns culturals d'interès pel conjunt de la ciutat que no han estat 
considerats com a BCIN i d'acord amb la legislació són incorporats al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. Els béns 
culturals d'interès local també estan regulats per la Llei 9/93. La competència sobre aquests béns és municipal excepte 
per a la "descatalogació", que ha de ser aprovada per la Conselleria de Cultura de la Generalitat. 
Hi ha Beneficis Fiscals per als BCIN i BCIL determinats per l'Estat, Generalitat o ordenances locals (article 59 de la Llei 
9/93). Els BCIN queden inscrits en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional i els BCIL en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
C. Altres béns d'interès. Són aquells béns amb valor dins el seu teixit urbà o entorn natural o agrícola, degut a raons 
històriques, ambientals, tipològiques i/o morfològiques. Es proposa una protecció de tipus urbanístic que permet un grau 
d’intervenció i adaptació a la regulació urbanística actual. La incorporació al Catàleg es basa en la referència genèrica 
que la Llei 9/93 fa respecte a “altres immobles d'interès”. 



D. Béns d’interès per la conservació tipològica del mediambient urbà. Els edificis el valor dels quals es troba 

fonamentalment en la seva contribució al medioambient urbà exercint de referent o complement a la identitat i l’estètica 
urbana (alineacions, i integració al perfil urbà tradicional). 

 
3.3. Intervencions admeses 
 
Per a cadascun dels conjunts i elements, s’estableix primer l’abast de la protecció que afectarà la finca catalogada. 
Això implica considerar: 
- Si es catalogarà tota l’edificació existent al solar o parts de l’edificació (aquests són els casos en què hi ha una construcció 
original i agregats posteriors). 
- Si es protegeixen totes les façanes o només algunes (en aquest cas s’especifiquen quines). 
- Si hi ha elements específics dins de la finca, com ara un entorn paisatgístic singular; un jardí o un espai lliure significatiu —
un pati o un espai d’accés— (en aquest cas, es definirà si es protegeix la jardineria, la vegetació o l’arbrat). 
Els nivells de intervenció determinen les actuacions necessàries per salvaguardar el patrimoni que estem considerant en cada 
cas. Aquests nivells conformen la base normativa especifica del Pla i estan explicats en la part posterior de les fitxes. 
En una tercera part s’estableixen consideracions sobre l’estat de conservació dels béns catalogats. En el cas dels conjunts i 
els elements, s’estableix la necessitat d’avaluar l’estat de conservació del patrimoni construït, i s’adopten les previsions 
normatives necessàries per a l’execució de les actuacions físiques necessàries que en garanteixin la pervivència en el temps.  
També es consideren sota aquest aspecte les actuacions de millora de l’entorn immediat al bé catalogat (art 58 de les normes), 
com ara el tractament de les parets mitgeres i el soterrament de les instal·lacions elèctriques que afecten les 
façanes protegides, entre altres casos. 
Es regulen en las normes especifiques enunciades en la part posterior de la fitxes en los articles 28 a 32 de las normes 
d’aquest Catàleg.  
En cas de ambigüitat prevaldrà el nivell de intervenció que impliqui una menor afectació quant a paràmetres urbanístics i la 
major protecció a l'edificació catalogada.  
De forma genèrica es defineixen de la següent manera: 

           - Intervencions admeses de conservació integral (CI) en béns de categoria B 
1. Únicament s’admeten actuacions de conservació i manteniment de l’edifici i/o element catalogat 
2. Únicament podran realitzar-se obres de restauració. 
3. Es promourà la continuació de l’ús original de l’edifici i / o element 
4. Els altres usos admesos no podran alterar o deteriorar les  característiques físiques originals del conjunt o element. 
5. Complementàriament s’hauran de tenir com a referència els continguts del Catàleg. 

- Intervencions admeses de conservació estructural (CE) en bens de categoria B 

1.     Únicament s’admeten actuacions de conservació i manteniment de l’edifici i/o element catalogat. 

2. S’admeten obres de rehabilitació o reforma sempre i quan conservin les característiques originaries, 
 arquitectòniques, històrico-artístiques i/o botàniques originàries. 

3. En cap cas podran alterar-se les alineacions existents, alçades de les façanes, profunditat edificable i número de 
plantes. 

4. Els usos admesos no podran alterar ni ocultar en cap cas les característiques originals de les façanes o 
elements protegits: dimensió de vans, finestres i portes, elements ornamentals i/o funcionals i cossos sortints. 

5. El  Catàleg  delimita  en  determinats  supòsits  els volums edificats que, per no correspondre a la edificació 
originària i en conseqüència a la protecció dels valors objecte del propi pla, es declaren volums fora d’ordenació i 
no podran ser objecte d’obres de consolidació, augment de volum, modernització o increment del seu valor 
d’expropiació, encara que si s’admeten les petites reparacions que exigeixi la higiene, l’ornat i conservació de 
l’immoble. 

6. Complementàriament s’hauran de tenir com a referència els continguts del Catàleg. 
 

- Intervencions admeses de conservació estructural (CE) en béns de categoria C 
Aquestes béns tindran el mateix tractament que els béns de categoria B pel que fa a les intervencions admeses amb 
nivell de conservació estructural. 

 
- Intervencions admeses de conservació ambiental (CA1) en bens de categoria C  

1. Únicament s’admeten actuacions de conservació i manteniment  de les façanes i/o elements catalogats:  
Estucats, portes i finestres, balcons i cossos sortints, i tots els altres elements que senyali el Catàleg. 

2. En aquest grau de conservació es possible la restitució del sistema estructural bàsic originari – forjat, pilars i 
parets de càrrega-  

3. S’admet la substitució parcial o total de parets de càrrega per envigats, ateses les necessitats funcionals de    
 l’edifici objecte d’intervenció. 
4. El volum edificat que resulti de la intervenció haurà d’integrar-se funcional, estructural i compositivament a les 
 façanes o elements protegits i mantenir les seves característiques urbanístiques originàries.: alineació, alçada de 
 les façanes, profunditat edificada i número de plantes. 
5. Els usos admesos no podran alterar ni ocultar en cap cas les característiques originals de les façanes o elements 
 protegits: dimensió de vans, finestres i portes, elements ornamentals i cossos sortints. 
6. Complementàriament s’hauran de tenir com a referència els continguts del Catàleg 

 

         - Intervencions admeses de conservació ambiental (CA2) en bens de categoria D 

1. Únicament s’admeten actuacions de conservació i manteniment  de les façanes i/o elements catalogats:  Estucats, 
portes i finestres, balcons i cossos sortints, i tots els altres elements que senyali el Catàleg. 



2. En aquest grau de conservació es possible la restitució del sistema estructural bàsic originari – forjat, pilars i parets 
de càrrega-.  

3. S’admet la substitució parcial o total de parets de càrrega per envigats, ateses les necessitats funcionals de l’edifici 
objecte d’intervenció. 

4. El volum edificat mantindrà les seves característiques urbanístiques originàries: alineació, alçada de les façanes, 
profunditat edificada i número de plantes però admetrà una remunta controlada que estarà reculada respecte de  
l´alineació original de tal forma que no alteri la percepció de les façanes o elements protegits des del seu entorn 
urbà. 

5. Els usos admesos no podran alterar ni ocultar en cap cas les característiques originals de les façanes o elements 
protegits: dimensió de vans, finestres i portes, elements ornamentals i cossos sortints. 

6. Complementàriament s’hauran de tenir com a referència els continguts del Catàleg. 
 

En l'article 34 de les Normes s'inclou la terminologia corresponent: 

1. Conservació: Concepte associat al manteniment en el temps de l’estat d’un edifici. 

2. Conservació de la volumetria existent:  Implica la conservació del volum edificat i la impossibilitat de alterar els 
paràmetres  urbanístics que defineixen la construcció existent:  alineació, profunditat edificable, alçada reguladora i 
número de plantes.   El  catàleg  no  permet la  construcció de la  planta àtic en els  edificis  catalogats del nucli antic,  
per considerar que desvirtuaria la tipologia urbanística del barri que es pretén conservar.  

3. Restauració:  Accions encaminades a reparar o substituir elements deteriorats d’un edifici o monument per tal de 
deixar-ho en el seu estat inicial, amb la finalitat de que quedi com a testimoni per a futures generacions. En definitiva, 
es tracta de restituir mimèticament l’edifici tal com era. 

 Es poden admetre canvis d’usos i actuacions que no siguin irreversibles 
4. Restauració de façanes: Concepte similar a l’anterior però en l’àmbit de les façanes. 
5. Rehabilitació arquitectònica:  Intervenció destinada a la millora de les condicions d’habitabilitat d’un edifici. 

Aquesta definició no es tan rigorosa com en la restauració, per tant, s’admeten diversitat d’actuacions tal com: 
a) Substitució d’elements arquitectònics 
b) Conservació d’existents 
c) Modificació d’espais per estintolament o enderroc. 
d) Reutilitzacions 
e) Canvis d’us 
f) Ampliacions de l’edifici tant per sobre com per sota la rasant amb l’única limitació de les ordenances. 
g) Etc. 

En definitiva, es tracta d’equiparar el parc d’habitatges existent amb els de nova construcció. 

6. Rehabilitació de façanes:  Es un concepte associat a la rehabilitació d’edificis però reduït a l’àmbit de la façana, per 
tant, s’admeten les diverses actuacions esmentades. 

7. Restitució:  Actuació arquitectònica encaminada a restituir parts d’un edifici per tal de recuperar l’harmonització i la 
imatge del conjunt. 

8.  Remunta controlada: 
 Ordenació volumètrica específica determinada per a: 
a.  Alguns edificis de valor arquitectònico-urbanístic que evidencien alteracions posteriors de la construcció original.  

En aquests casos, es planteja la conservació de la edificació original catalogada i una nova ordenació 
volumètrica per la edificació intervinguda o agregat posterior, establint  paràmetres urbanístics específics –tal 
com altura màxima y N. de plantes- que no alterin la percepció visual del conjunt i/o element catalogat. 

b. Alguns edificis que es perceben com a elements dins d´un teixit urbà relativament homogeni en la seva 
conformació volumètrica.  En aquest cas la remunta controlada s´aplica en les edificacions que interrompen la 
coherència formal i visual d´un determinat conjunt  catalogat, amb la finalitat d´establir la continuïtat de la façana 
urbana. 

9.  Façanes catalogades:  Les façanes catalogades estan representades en la fitxa de Catàleg corresponent –al  
 conjunt o element catalogat- mitjançant alçats o fotografies. En tots els casos la normativa específica continguda 
 en l'inrevés de la fitxa determina quines són les façanes protegides. Si es produeixen dubtes respecte de quines 
 son les façanes catalogades prevaldrà la protecció de les façanes cap al carrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.    Àmbits i àrees d’interès ambiental i paisatgístic (AIAP) 
 
Com es va esmentar anteriorment, corresponen en gran part als sòls no urbanitzables encara que en determinats casos, per 
la seva forta identitat territorial tinguin presència dintre del sòl urbà. 
Es fonamenta la  catalogació de certes àrees en funció de característiques específiques que son referents d’identitat tant a 
escala local com a escala supramunicipal,  com ara el sistema forestal, les preexistències geomorfològiques, les conques 
hidrològiques de les rieres o el sistema del riu Tordera, els quals s’han de preservar dels processos de desenvolupament 
urbanístic. 
Tant pel que fa a les lleres públiques com als àmbits paisatgístics singulars, es fonamenta la catalogació de certes àrees en 
funció de característiques específiques que són referents de la identitat tant a escala local com a escala supramunicipal, com 
és el cas de: 

- Els espais fluvials de valor ecològic ambiental vinculats als rius, les rieres i els torrents —en el cas de les lleres 
públiques. 

- El sistema forestal i les preexistències geomorfològiques, categoritzades pel planejament general vigent com a 
“àrees de protecció paisatgística” —i els entorns naturals vinculats a arquitectures singulars. 
     

Veure plànol de la memòria 1 de 4 i  2 de 4. 
Aquest pla pren en consideració el preàmbul de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i 
asseu les bases per a la futura inclusió als catàlegs de paisatge dels plans d'ordenament territorial: 

 “Catalunya gaudeix d'una gran riquesa i diversitat de paisatges. La geologia, l'orografia, la climatologia i altres factors 

naturals s'han conjunyit amb l'acció humana per dotar el territori català d'una varietat paisatgística extraordinària.  

Aquesta riquesa paisatgística constitueix un patrimoni ambiental, cultural, social i històric que influeix en la qualitat de vida 

dels ciutadans i que esdevé sovint un recurs de desenvolupament econòmic, en particular per a les activitats turístiques, 

però també per a les agrícoles, ramaderes i forestals. D'altra banda, la varietat del mosaic paisatgístic contribueix a la 

preservació de la biodiversitat i constitueix un factor positiu en la prevenció dels incendis forestals, de l'erosió del sòl i de les 

inundacions.  

Dissortadament, les darreres dècades els paisatges catalans han conegut sovint processos de degradació i de banalització. 

L'extensió desmesurada i poc ordenada de la urbanització, l'impacte de determinades infraestructures, l'abandonament de 

l'agricultura, de la silvicultura i de la ramaderia, la degradació d'algunes àrees urbanes i la sobrefreqüentació d'alguns 

paratges han contribuït a aquests processos, que posen en perill els valors ambientals, culturals i històrics que aquests 

paisatges contenen i incrementen els riscos geològics i altres riscos ambientals.  

Davant d'aquesta situació, el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 364/VI, del 14 de desembre de 2000, 

acordà de manera unànime adherir-se al Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d'Europa el dia 20 d'octubre de 

2000. El Conveni reclama a tots els països membres que posin en pràctica polítiques de paisatge, que és definit com "un 

element essencial per al benestar individual i social, la protecció, gestió i planejament del qual comporten drets i deures per 

a tothom".  

Aquesta llei té per objecte donar contingut positiu a aquesta adhesió. Així, dota els paisatges catalans de la protecció 

jurídica pertinent i estableix els corresponents instruments per a gestionar-los i millorar-los...........”.  

Pel que fa a casos particulars com Pinya de Rosa s’assumeixen les determinacions de la LLEI 25/2003, de 4 de juliol, que 
declara paratge natural d'interès nacional la finca Pinya de Rosa, al terme municipal de Blanes 
DOGC núm. 3925, 15.07.2003: 

Article 1: Declaració de paratge natural d'interès nacional 

Es declaren paratge natural d'interès nacional els terrenys de la finca Pinya de Rosa, al terme municipal de Blanes, 

limítrofs amb el terme municipal de Lloret de Mar, a la comarca de la Selva, d'acord amb l'article 23 de la Llei 12/1985, 

del 13 de juny, d'espais naturals....... 

 
5.  Conjunts  ( CIAH ); Espais públics significatius (P) i Elements ( EIAHB ) del patrimoni arquitectònic historico- 
artístic. 
 
El  Catàleg de bèns a protegir de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, historicoartístic de Blanes, a més dels 

diferents àrees i àmbits d’interès paisatgístic (AIAP), elements amb protecció individualitzada (EIAHB), té en compte els 

Conjunts urbans (CIAH) i els Espais públics significatius (P).   Aquests conjunts és considerin contenidors de béns catalogats i 
potencials àmbits de millorament urbà que afavoririen la protecció dels béns catalogats. En aquests conjunts es preserven 
determinats elements de valor patrimonial, que adquireixen rellevància dintre de l'itinerari urbà com pautes o punts d'interès. 
La definició de Conjunt urbá també podria estendre's a aquells àmbits en que coincideixen paràmetres, o participen  
característiques similars, pel que fa la tipologia edificatòria, parcel·laria, estructural o inclòs marcadament tradicional i 
ambiental.  (Illes catalogades del barri de S’Auguer o del barri dels Pins). 
Cada sector qualificat com a conjunt urbà constitueix en sí mateix una unitat específica diferenciada amb característiques 
pròpies dins el catàleg de bèns a protegir, i es pot donar el cas que contingui elements protegits individualment i edificis no 
catalogats. 
Els elements inclosos dintre d'aquests conjunts s'incorporen a les fitxes amb codi “C”. En aquestes fitxes s’intenta protegir i 
millorar els entorns dels elements catalogats; a partir dels espais públics de interès com carrers, passeigs, places, camins, o 
edificacions confrontants, que formin part del teixit urbà i que componguin l'itinerari o estructura principal d'enllaç establert 
dintre de la visió trans-escalar d'aquest pla especial. Més enllà de la major o menor homogeneïtat de les edificacions que 
conformen aquests conjunts es tracta d'establir que per a protegir el patrimoni s'ha de millorar el seu entorn urbà, i viceversa; 
els entorns urbans es poden afavorir a partir del patrimoni preservat de cara a elevar la qualitat urbana. 
 (veure plànol de la memòria; 3 de 4). 

Les sol·licituds de llicència en els elements individuals que formen part d’un conjunt protegit, se sotmetran a les prescripcions 
generals i a les específiques que siguin d’aplicació, amb la finalitat de mantenir les condicions objecte de protecció. 
En els expedients de sol·licitud de llicència, relatius a elements 
individuals de conjunts protegits, inclòs si es tractés de llicència d’ús o d'instal·lacions comercials o industrials, serà preceptiu 



l’informe dels Serveis Municipals que tinguin assignada la competència en matèria de protecció del patrimoni, dins dels que 
tinguin atribuïdes competències en el control de l’edificació. 
Les sol·licituds de llicències d’obres menors, es subjectaran al tràmit general establert per les ordenances de l’edificació, si bé 
la seva concessió se sotmetrà a l'informe dels Serveis esmentats a l’apartat anterior. 
En les sol·licituds de llicència que impliquin la modificació de l’aspecte exterior de les façanes o volumetries existents, haurà 
d’acompanyar-se la documentació fotogràfica adient, i una perspectiva, muntatge o dibuix de les façanes en la seva globalitat, 
amb l’element sobre el que s'intervé, per tal de justificar que no s’esdevindrà, per la seva composició i caràcter, cap perjudici 
estètic pel conjunt. Serà sempre preceptiu l’informe dels Serveis competents en tant que no es tramiti el corresponent Pla 
Especial individualitzat per cada conjunt objecte de protecció. 
S’entendrà  per  parcel·lació  tradicional  l’existent  en  el  moment  de  l'aprovació  inicial  d’aquest  Pla  i  que  correspon 
al fraccionament del sòl segons els costums menestrals i tradicionals, guiant-se per la consecució de uns mòduls regulars del 
front de façana. Entenem per volumetria mitjana, el reconeixement de la imatge que s’intenta mantenir amb la finalitat de 
respectar i reforçar la identitat del conjunt, conservant i millorant els valors tradicionals que en ell hi són presents. 
L'estructura tipològica també cerca el manteniment de les condicions d’imatge que el conjunt pot oferir. No es tracta solament 
de la tipologia entesa com a concepció arquitectònica, sinó bàsicament com a efecte perceptiu de l’espai objecte de protecció. 
Entenem per millora ambiental la regulació dels elements que formen part del paisatge urbà, a través del es diverses maneres 
de intervenir sobre aquest (conservació, rehabilitació, millora i adequació i nova edificació), atenent als elements de la 
ordenació urbanística (alineacions, volumetries, mobiliari urbà, disposició de la publicitat, rotulació, paviments...). 
La regulació a través del corresponent pla individualitzat de desenvolupament posterior cerca establir una adequada 
normativa que adapti les diferents actuacions que es puguin produir sobre un conjunt a les característiques singulars de 
l’entorn. La fita més important es establir i ajustar l’ordenació de l’edificació a les característiques de la trama parcel·laria i 
edificatòria existent i que les noves actuacions no malmetin més la imatge dels conjunts, assenyalant i reforçant les 
característiques compositives i constructives dels edificis tradicionals existents, establint una pauta per a la millor integració de 
les noves intervencions. 
En la cara posterior de la fitxa es delimita el conjunt urbà i es determinen les consideracions adients per que el seu 
desenvolupament tingui unes regles pròpies que afavoreixen el seu manteniment, en funció de la protecció i millora urbana 
que es busca: 

Les intervencions en els conjunts objecte de protecció es regularan amb la finalitat de mantenir la volumetria mitjana i 

l'estructura tipològica.  Pel que fa a la conservació ambiental, s'han de regular els elements que formen part del paisatge urbà 

(mobiliari, publicitat, paviments...). 

Pel que fa als criteris compositius i de projecte de les façanes dels edificis no protegits de manera individualitzada en aquest 

catàleg,caldrà respectar el següent:  

-  No es permet l'agrupació de parcel·les, llevat que es demostri que sigui inviable el compliment del Decret d'habitabilitat 

vigent. 

-  El color de la façana s'acollirà a la carta de colors definida per l'Ajuntament. 

-  El color i material de la fusteria haurà d'estar en harmonia amb els materials i colors de la façana. 

-  En actuacions de rehabilitació no es permeten les persianes enrotllables de tambor. 

-  Les parets mitgeres al descobert hauran d'acabar-se amb estucats i/o revestiments superficials que harmonitzin amb la 

materialitat de les façanes catalogades.  Es prohibeixen els acabats amb xapa metàl·lica, envà pluvial vist i revestiment 

impermeabilitzant vist. 

Si es plantegen intervencions que modifiquin l'aspecte exterior de les façanes o de les volumetries existents, haurà 

d'acompanyar-se la documentació gràfica adient en la seva globalitat (fotos, perspectives, muntatge) per tal de justificar que 

no s'esdevindrà cap perjudici estètic pel conjunt.. 

Els aspectes més amunt esmentats referits a la composició, materials i colors hauran de ser valorats positivament pels serveis 

tècnics competents de l'Ajuntament per tal de poder disposar de la corresponent llicència d'obres municipal. 

 

Hi ha dues escales d’observació de conjunts urbans en el centre històric: 
1. Referida a la conservació de la identitat urbanística i cultural d’un barri. Es busca preservar tot allò que és singular en funció 
d’una lectura de conjunt. Per exemple, els jardins davant del Passeig Marítim d’una agrupació de cases; els patis d’una illa 
completa; el parcel·lari original com a determinant d’una tipologia edificatòria pròpia. Aquest és el cas de: Barri dels Pins, Barri 
dels Pescadors, Centre històric. 
2. Referida a la conservació d’una o diverses seqüències d’elements arquitectònics de valor historico-artístic o urbanistico-
cultural que contribueixin a la consideració d'un carrer o d’un espai públic significatiu (C1,C2,C3,C4,C5,C6). Aquest llistat 
queda obert a futures incorporacions de nous conjunts o seqüències de béns que s'estenguin fora dels limitis dels conjunts 
plantejats per aquest pla especial (Barri dels Pescadors, Centre històric) . 
Com a conclusió, mentre que no es realitzin els corresponents plans especials de cada àmbit, els quals han de fixar les 
condicions exactes de les possibles intervencions a realitzar, serà preceptiu un informe positiu dels serveis Tècnics de 
l’Ajuntament, el qual es basarà en els criteris establerts para cada cas en la corresponent fitxa. 
Constitueixen els conjunts urbanísticament protegits: 
 
A. Barri dels Pins (aquest pla assumeix la normativa vigent sobre aquest barri: Pla Especial de Reforma Interior del grup d'habitatges de 

la nostra senyora del Vilar). 
C1  Plaça de la Nostra Senyora del Vilar 

B. Barri dels Pescadors: 
C2  S´Auguer 

C. Centre històric: 
C3  C. X. Brunet - Passeig de Dintre-Plaça d´Espanya 
C4  Pl. de Roig i Jalpí - C. de l´Esperança 
C5  C. Ample - Plaça de la Verge Maria 
C6  C. Nou - Plaça de la Església de Santa Maria 
 
 



El desenvolupament d’aquests conjunts o de parts d’ells es remet a instruments posteriors que l’Ajuntament ha d’elaborar, per 
fixar les corresponents eines de protecció per tal de regular aquests àmbits d’acord amb l’article 33.2 de la Llei de Patrimoni 
Cultural Català. Aquests instruments urbanístics han de ser informats favorablement pel Departament de Cultura de la 
Generalitat. 
 
 
 

 

   

 

  

  

  

        

    

   

   

  

   

  

  

 

 
Dins un conjunt d’interès urbanísticament protegit, es poden trobar elements individuals amb categoria de protecció determinat 
(categoria A, categoria B, categoria C i categoria D) o edificis sense cap protecció. En aquests casos, sobre aquests elements 
es pot intervenir arribant fins i tot a la seva substitució, d’acord amb les condicions urbanístiques d’aplicació i les estètiques 
(acabats exteriors, ritmes de forats, cossos sortints, colors, materials i altres de similars) establertes per al conjunt en els 
consideracions generals d’actuació assenyalats en l'articulo 25 de la normativa d'aquest pla o a la fitxa corresponent, en tant 
que no es desenvolupi el pla especial de protecció i criteris d’actuació per al conjunt objecte de protecció. Aquest pla 
assumeix la normativa vigent sobre el conjunt del barri del Vilar (Pla Especial de Reforma Interior del grup 
d'habitatges de la nostra senyora del Vilar). 
 
 
 
 
 

Espais publics significatius ( P ) 
1. Sa Palomera 
2. Passeig de Dintre 
3. Carrer Esperança 
4. Plaça de la Església de Santa Maria 
5. Camí Vell de Sant Joan 

No cal dir que aquest és un document obert, i per tant objecte de futures addicions, en funció tant de l’evolució dels criteris de 
protecció com per simple integració d’elements no tinguts en compte en aquest treball. 
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6.  Jaciments arqueològics ( J ) 
S'inclou el llistat dels jaciments arqueològics inventariats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya així com 
la informació corresponent a la zona d'expectativa arqueològica i el traçat de la muralla medieval. 
Aquest  catàleg  protegeix  els  jaciments  arqueològics (codi “J” d’aquest Pla Especial) i defineix també com zona 
d'expectativa arqueològica els llocs on es presumeix l’existència de restes arqueològics per evidències materials; per 
antecedents històrics o per altres indicis específicament. Es delimita com zona d'expectativa arqueològica la corresponent al 
traçat de la muralla i/o baluards. La protecció del traçat conegut queda definit per una franja de 10m.  
A continuació es presenta dintre d'aquesta memòria un plànol amb la ubicació dels jaciments, el traçat de muralla i baluard 
conegut, la zona d'expectativa baluards, i la zona d'expectativa per tal de determinar el tancament nord-est del recinte murat. 
En la part posterior d'aquest plànol es presenta una breu descripció dels 14 jaciments coneguts. 
Es prohibeix qualsevol tipus d’intervenció sobre aquests jaciments i sobre la zona d'expectativa arqueològica sense 
autorització amb informe positiu de l’Ajuntament de Blanes i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La 
protecció del  patrimoni  arqueològic queda  regulada per l’article 36.   Llicència  d’obres de la  normativa d’aquest  catàleg per 
qualsevol obra de nova planta o rehabilitació que afecti al subsòl. 
 
CODI             DENOMINACIÓ / LOCALITZACIÓ                           
 
J-01  Els Padrets/ Puig d'en Lladó / El Padret / El Fortí 
J-02  Turó de Sant Joan / Castell de Sant Joan 
J-03  Molí de la Roca 
J-04  Església parroquial de Santa Maria 
J-05  Cala Sant Francesc 
J-06  Carrer Ample - cantonada carrer Nou 
J-07  Carrer Ample 
J-08  Carrer Ample - Passeig Cortils i Vieta 
J-09  Carrer Pere Roure - Passeig de Dintre 
J-10  Carrer Sant Bonós, núm 2 
J-11  Entorn de la Font Gòtica 
J-12  Xamfrà del carrer Sant Genís - carrer l'Antiga 
J-13  Carrer de la Muralla 
J-14  Passeig de Dintre nº 21 
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7.  Composició de les fitxes del catàleg 
 

Els béns immobles catalogats es classifiquen en cinc categories segons el seu nivell de protecció: A, B, C, D i E. Tots aquests 
elements apareixen situats al plànol  de ordenació 004  i a les fitxes corresponents dintre de la descripció dels bens objecte de 
protecció. 
Els béns catalogats amb categories A, B, C, D i E  sumen un total de 116,  estan recollits en les corresponents fitxes i estan 
llistats en l’annex corresponent al final d’aquest document. Aquestes fitxes, que abasten tot el municipi, contenen la informació 
bàsica comú que ajuda a entendre els diferents paràmetres. 
  
  
   
Una fitxa tipus de catalogació d’element individual i conjunts urbans té un format DIN-A-3·i consta de les següents parts i amb 
les següents dades: 
 
PÀGINA 1: 
INFORMACIÓ GENERAL 
 
En aquest apartat s’assenyalen totes les dades identificatives de cada element objecte de protecció. Així tenim : 
- Codi fitxa – Referència l'element amb la fitxa que ho conté, a efectes d’índex i que passen a formar part del Catàleg (són els 
Àrees “A”, conjunts “C”, elements “E i espais públics “P”). 
- Denominació – Nom popular o identificador de l’àrea, conjunt i/o element que es protegeix, en funció de la seva 
història, ús o activitat a la que estigui associat. 
-Localització – Direcció de l’immoble, en funció de les dades municipals, que identifiquen el 
carrer, avinguda, passeig, plaça, etc, i número corresponent. 
-Època – En els casos en que és possible, es detalla la data de construcció de l’element. 
- Autor – Quan es coneix, s’identifica a l’arquitecte o mestre d’obres autor de l’element. 
-Descripció – S’assenyala el nivell de protecció assignat pel document, en funció dels criteris tinguts en compte en la memòria, 

normativa i fitxes. Hi ha cinc categories de protecció: A, B, C, D i E. Els jaciments arqueològics identificades com J, no tenen 

fitxa individualitzada. Es relacionen en un llistat independent, que figura com annex al document. Ús predominant actual, 
sistema constructiu, materials o referències tipològiques – S’inclou quan es tenen dades conegudes. 

- Situació dels bens catalogats en relació al seu entorn urbà més immediat 
Estat urbanístic actual: definició parcel·laria, paràmetres urbanístics actuals. 
 
 
 

QUADRE SÍNTESI DELS VALORS MOTIU DE LA PROTECCIÓ 
S'haurà de tenir en compte que dins la composició de les fitxes  existeix el quadre d'informació RELACIÓ DE BENS 
CATALOGATS SEGONS ELS VALORS MOTIU DE LA PROTECCIÓ.  Aquest té només un valor informatiu i és una síntesi, 
tant pel que fa a la memòria de aquest pla especial.  
 
A EFECTES NORMATIUS SÓN ESTRICTAMENT D'APLICACIÓ AQUELLS ASPECTES QUE TINGUIN RELACIÓ DIRECTA 
AMB LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I QUE ES REFLECTEIXEN INEQUÍVOCAMENT A L'APARTAT "NORMES 
ESPECIFIQUES". 
EN CAS DE DUBTE EN LA DELIMITACIÓ DE PARCEL·LA I/O RÈGIM DE PROPIETAT, EN QUALSEVOL CAS, 
PREVALDRAN LES DADES REGISTRALS I LES MEDICIONS REALS DEL BÉ. 
 

PÀGINA 2: 
INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

- Informació gràfica.   
Inclou consideracions urbanístiques sobre la zona, 
el nombre de plantes, l’ocupació permesa, les alineacions a tenir en compte, així com el tipus d’ordenació permès. 

 
Normes especifiques 
Es reflecteixen els comentaris que afecten directament i de forma normativa a l’element objecte de protecció. 
En aquest apartat s’indiquen els elements objecte de protecció (aquest es pot referir a la façana “La protecció afecta la 

façana”, a l’edifici sencer “La protecció afecta l’arquitectura original de l’edifici i els seus elements ornamentals i decoratius” -
és a dir l’estructura: definició volumètrica, façana i elements arquitectònics originals del bé-, al jardí, pati o finca o a part d’ells 
o també a la combinació entre ells, com per exemple un mas del qual es protegeix la seva arquitectura i un cert àmbit al seu 
voltant); els processos que es poden dur a terme sobre l’element a protegir a efectes urbanístics en funció de la categoria de 
protecció. Aquesta informació es tanca amb el nivell de intervenció admesa ja sigui de conservació estructural (CE), integral(CI) 
o ambiental (CA1 i CA2).  
 
Criteris de referència per el desenvolupament d’un pla especial de millora urbana PEMU 
- Delimitació.   Nous  paràmetres  urbanístics i  normes  especials: els  paràmetres  definits pel catàleg als bens objecte de 
protecció, que hauran de ser inclosos en el planejament general o desenvolupar-se per mitjà d’un pla de millora urbana. 
-    Consideracions urbanístiques referides al conjunt objecte de protecció: Recomanacions per la millora ambiental dels 
entorns dels bens objecte de protecció que poden abastar àmbits urbans i finques no catalogades que formen part del conjunt 
analitzat. 
 
 



8.   Epíleg a la memòria del text refós del catàleg 
 
La  protecció  plantejada pel  catàleg pretén ser un  instrument que  permeti mitjançant la seva aplicació, una millor 
articulació del territori, tenint com punt de partida el respecte pel patrimoni natural i cultural. S'ha d'entendre llavors com una 
primera contribució al futur desenvolupament urbanístic de Blanes. 
A causa de les estretes relacions que històricament s'han establert entre la manera de construir la ciutat i el seu entorn 
natural, és a dir entre forma urbana i territori, aquest pla busca protegir no solament les peces individuals d'arquitectura o de 
l'entorn natural, sinó establir una primera estructura de caràcter urbà-territorial prenent del teixit existent la peces (camins, 
carrers, places, passeigs) que vertebrin el patrimoni en les seves diferents escales. Aquesta idea es presenta de forma 
esquemàtica en el plànol següent on es mostra l'esforç inicial cap a un procés de vertebració del territori a partir del patrimoni 
natural i cultural. 
És possible pensar a reconstituir de nou, a través del recorregut del terme municipal, aquella relació perduda entre la ciutat 
històrica i les àrees naturals, perquè a través de la seva interpretació, es pugui rescatar el seu valor. 
 
Es considera que en el futur, han de sobreposar-se altres visions de protecció d'un patrimoni en evolució, i que tingui en 
compte aspectes com l'estudi detallat del nucli antic i el que es denomina recinte amurallat de la ciutat medieval, on cap 
acabar d'identificar el traçat nord de la muralla i baluards. Entendre aquest teixit com un sistema que se sobreposa al plantejat 
pel catàleg, segurament involucrarà nous carrers d'interès i per tant nous elements a catalogar.  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ANNEX I -  LLISTAT DE BENS I EDIFICIS IMMOBLES PROTEGITS 

Bens catalogats ordenats segons categories de protecció A, B, C, D i E.  
 

CATEGORIA A - Béns culturals declarats d’interès nacional 
ADREÇA DENOMINACIÓ CODI FITXA 

Carles Faust, 9 (Pg. de) Jardí Botànic Mar i Murtra E-3 

Església (Plaça de la) Conjunt edificat del Palau dels Cabrera C6-F2 

Esglèsia, (Plaça de la) Plaça de l’Església de Santa Maria P-4 

Santa Bàrbara (Pg. de) Ermita i Torre de Santa Bàrbara E-10e 

Sant Joan (Castell de) Castell de Sant Joan E-1 

Verge Maria (Plaça de la) Porta de la Muralla C5-F4 
 
 

CATEGORIA B - Béns culturals d’interès local 
ADREÇA DENOMINACIÓ CODI FITXA 

Ample (carrer) Font Gòtica C5-F2 

Ample (carrer); 7 - C5-F1 

Ample (carrer); 10 Can Creus C5-F1 

Ample (carrer); 11 Casa de Oms C5-F1 

Ample (carrer); 13 Can Mirabell C5-F1 

Ample (carrer); 15 Can Balliu C5-F1 

Ample (carrer); 20 Voltes del carrer Ample C5-F2 

Ample (carrer); 22 Voltes del carrer Ample C5-F2 

Ample (carrer); 24 Voltes del carrer Ample C5-F2 

Anselm Clavé  (carrer)–/ Sta. Cecilia (carrer), 7  Cementeri Municipal  E-11 

Antiga (carrer), 9  Ermita de Nostra Senyora de l’Antiga  E-10a 

Carles Faust (Pg de) Mirador de la Cala de Sa Forçanera E-16 

Carles Faust (Pg de) Ca l’Amado Carreras E-9 

Dintre (Pg de) Passeig de Dintre P-2 

Dintre (Pg de), 2 Can Mañach C3-F2 

Dintre (Pg de), 8 L’Antiquari C3-F3 

Dintre (Pg de),10 Can Oliveres C3-F3 

Dintre (Pg de), 11 Font de la Mina Cristal·lina C3-F3 

Dintre (Pg de),18 Casa del Poble C3-F3 

Dintre (Pg de), 26 Can Tordera C3-F3 

Dintre (Pg de), 29 Ajuntament – Casa de la Vila C3-F4 

Dintre (Pg de), 31 Cafè Terrassans C3-F4 

Ermita, (carrer de l’) s/n Ermita de Sant Francesc  E-10c 

Esperança (carrer), 5 Casa Folgueras C4-F2 

Esperança (carrer) 67 –J. Roig i Raventós (carrer) Ermita de la Mare de Déu de l`Esperança  E-10g 

Jaume Arcelós (carrer)–Ángel Planells (carrer) Capella i hospital de Sant Jaume  E14 

Jaume Ferrer (carrer), 2  Ca l´Orench C5-F3 

Mare de Deú del Vilar (Santuari de la) Santuari de la Mare de Deú del Vilar  A7/E-10f 

Mas Ferrer (carrer del), 3  Mas Ferrer del Puig  E-7 

Nou (carrer), 12  Can Girbau C6-F2 

Port (explanada de) Llotja Vella del Port E-15 

Raval   (carrer),11  Can Carbó – Can Navinés C5-F4 

Roig i Jalpí, (pg de); Esperança (carrer de) Pg de Roig i Jalpí – carrer de l’Esperança P-3 

Roig i Raventós (carrer), 2 Casa Saladrigas C4-F6 

S’Agüia (paratge de) Mas de S’Agüia E-5 

Salut (carrer de la), 20 Ermita / capella de la Salut i escola E-10b 

Santa Anna (a la cim de l’esperó) El Convent E-8 

Sant Joan, Camí Vell de Camí Vell de Sant Joan P-5 

Sant Joan (Promontori de) Ermita de Sant Joan E1 

Sa Palomera (promontori de) Roca de Sa Palomera P-1 

Verge Maria (Plaça de la), 1  - C5-F4 

Verge Maria  (Plaça de la), 2 - C5-F4 

Verge Maria (Plaça de la), 4  - C5-F4 
 

 
CATEGORIA C - Altres béns d’ interès catalogats  

ADREÇA DENOMINACIÓ CODI FITXA 

Catalunya  (plaça), 12 - C2-F2 

Catalunya (plaça), 14 - C2-F2 

Catalunya (plaça), 20 - C2-F2 

Dintre (Pg de),  5 - C3-F2 

Dintre (Pg de), .25 - C3-F4 



Dr. Xavier Brunet  (carrer), 4 - C3-F1 

 

  

 

Espanya (plaça de), 2 Edifici del Banc Saragossà C3-F5 

Esperança (carrer), 16 - C4-F3 

Esperança (carrer), 18 - C4-F3 

 

 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 1 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 2 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar  (Plaça de la), 3 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 4 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 5 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 6 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 7 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 8 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar . (Plaça de la), 9 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 10 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 11 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 12 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 13 - C1-F1 

Mendez Nuñez (carrer), 40 - C2-F1 

Mendez Nuñez (carrer), 42 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 30 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 43 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 45 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 47 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 27 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer),13  C2-F1 

Mirador de S´Auguer (carrer del), 26 - C2-F3 i C2-F4 

Mirador de S´Auguer (carrer del), 28 - C2-F3 i C2-F4 

Nou (carrer), 8 - C6-F1 

Nou (carrer), 22 - La Rectoria C6-F2 

Pere Pescador  (Trav. de), 4 - C2-F3 

Puig i Llença (carrer) -Torre dels Nell E-2 

Roig i Jalpí (Pg de), 7 - C4-F1 

Roig i Jalpí (Pg de), 11 - C4-F1 

Santa Bàrbara (carrer), 17 Torre Perpinyà i entorns  E12 

St Andreu de la Palomera (carrer de), 10 - C2-F3 i C2-F4 

St Andreu de la Palomera  (carrer de), 9 - C2-F3 i C2-F4 

St Andreu de la Palomera  (carrer de), 8 - C2-F3 i C2-F4 

St Andreu de la Palomera  (carrer de), 7 - C2-F3 i C2-F4 

S´Auguer (carrer), 2 - C2-F2 

 
 

CATEGORIA D - Altres béns d’ interès urbanístico-ambiental 
ADREÇA DENOMINACIÓ CODI FITXA 

Catalunya (plaça), 15 - C2-F2 

Dintre (Pg de), 34 - C3-F4 

Esperança (carrer), 3 - C4-F2 

Esperança (carrer), 6 - C4-F2 

Esperança  (carrer), 8 - C4-F2 

Mendez Nuñez (carrer), 44 - C2-F1 

Mendez Nuñez (carrer), 46 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 36 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 38 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 39 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 32 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 34 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 41 - C2-F1 

Raval (carrer), 17 i 17B - C5-F4 

 

St Andreu de la Palomera (carrer), 5 - C2-F3 i C2-F4 

St Andreu de la Palomera  (carrer), 6 - C2-F3 i C2-F4 
 

 
 



CATEGORIA E – Béns d’interès documental 
    

      
 
 
 
 

Àmbits i àrees d’interès ambiental i paisatgístic (AIAP): 
DENOMINACIÓ CODI FITXA 

Àmbit paisatgístic de Sant Joan A-1 

Paratge natural de Pinya de Rosa A-2 

Salt topogràfic dels Padrets-La Plantera alta A-3 

Desembocadura del riu Tordera A-4 

Lleres públiques A-5 
 

 

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 

 
DENOMINACIÓ I LOCALITZACIÓ CODI 

Els Padrets/ Puig d’en Lladó / El Padret / El Fortí J-01 

Turó de Sant Joan / Castell de Sant Joan J-02 

Molí de la Roca J-03 

Santa Maria (Església parroquial de) J-04 

Sant Francesc (Cala) J-05 

Ample (carrer)– cantonada amb Nou (carrer) J-06 

Ample (carrer) J-07 

Ample (carrer) –Cortils i Vieta (Pg de) J-08 

Pere Roure (carrer)– Dintre (Pg de) J-09 

Sant Bonós (carrer),  2 J-10 

Font Gòtica (Entorn de la) J-11 

Xamfrà de Sant Genís (carrer)– l’Antiga (carrer) J-12 

Muralla (carrer de la) J-13 

Dintre (Pg de), 21 J-14 
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TEXT REFÒS - NORMATIVA 
 

TÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 
Art. 1.  Marc legal. 
Art. 2.  Objecte del catàleg. 
Art. 3.  Àmbit d’aplicació. 
Art. 4.  Contigut del catàleg. 
Art 5.  Documents del catàleg. 
Art. 6.  Règim urbanístic aplicable. 
Art. 7.  Obligatorietat. 
Art. 8.  Interpretació. 
Art. 9.  Vigència. 
Art. 10.  Modificacions puntuals del pla especial. 
Art. 11.  Revisió del catàleg 

 
TÍTOL II. NORMES DE PROTECCIÓ DELS ÀMBITS I LES ÀREES  DE PATRIMONI AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC 
Art. 12.  Concepte 

    Art.  13.   Zona de servitud de protecció del domini públic marítim terrestre 
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TÍTOL V. GESTIÓ DELS BÉNS OBJECTE DE PROTECCIÓ 
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NORMATIVA 
 

 

TÍTOL I.       DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 1- Marc legal  

1. El Catàleg de Bèns a protegir del Patrimoni Ambiental,Paisatgístic,Arquitectònic i Històric-artistic de Blanes 
(en endavant, Catàleg),  té el caràcter i la naturalesa jurídica d'un Catàleg de bèns a protegir i es formula a 
l'empara del règim de competències i de procediments establert, en els articles 2, 14, 76, 77, 83, 69 i concordants de 
la Llei 1/2005 de 26 de juliol, d'Urbanisme de Catalunya - DOGC de 28.07.05 -, així com del que disposen l’article 23 
respecte  a  la  condició  d’administració  actuant,  els  articles  47, 48, 49, 50 i 51  respecte  al  sòl  no  urbanitzable, 
tots ells del Text refós que aprova la Llei 1/2005 de 26 de juliol.  
 
  
 

2.     El  present  Catàleg es  redacta  d'acord i en  coherència amb la  legislació territorial, urbanística i sectorial vigent a 

Catalunya.  En aquest sentit cal esmentar la Llei del Patrimoni Cultural Català, 9/1993, del 30 de setembre, el 

Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (aprovat al juliol del 2005); la Llei 22/1988 de 28 de juliol de Costes, i la 
declaració del Paratge Natural d’ Interès Nacional de la finca Pinya de Rosa, que es va realitzar mitjans la Llei 
25/2003, de 4 de juliol. 

3.     La elaboració d’un Catàleg dels elements d’interès natural, paisatgístic, arquitectònic i històric-artístic municipal està 
recollida en els  articles 143 i concordants del POUM de Blanes. 

4.       Finalment, el  present  catàleg pren en  consideració les  determinacions del  Conveni  europeu del paisatge aprovat 
l’octubre de l’any 2000 per la Conferència interministerial d’estats membres del Consell d’Europa i de l’adhesió 
posterior per part del Parlament de Catalunya mitjançant la Resolució 364/VI de desembre de 2000. 

 

Art. 2 - Objecte del Catàleg 

1. L’objecte  d'aquest  Catàleg és  l’establiment de totes aquelles determinacions i mesures necessàries per a 
l’adequada preservació, consolidació, dinamització, foment, millora i gestió del Patrimoni ambiental, paisatgístic, 
arquitectònic i històric- artístic de Blanes. 

En aquest sentit, el  present  Catàleg pretén assolir la protecció dels components d’aquest patrimoni municipal 
mitjançant la següent classificació: 

a) Àmbits i àrees d’interès ambiental i paisatgístic     ( AIAP ) 

b) Conjunts d’interès arquitectònic i històric-artistic   ( CIAH ) 

c) Elements d’interès arquitectònic , històric-artistic i botànic  ( EIAHB ) 

2. Es objectiu genèric del Catàleg: 

A. El reconeixement de la identitat o matriu territorial a partir de la lectura del conjunt del territori municipal 
representat en dues categories fonamentals: 

a) El suport ambiental i paisatgístic dels àmbits i les àrees es refereix als components de la estructura 
ecològica i paisatgística del territori com ara els corredors fluvials i els àmbits paisatgístics singulars. Tant 
en un cas com en l’altre, es fonamenta la  catalogació de certes àrees en funció de característiques 
específiques que son referents d’identitat tant a escala local com a escala supramunicipal,  com ara el 
sistema forestal, les preexistències geomorfològiques, les conques hidrològiques de les rieres o el sistema 
del riu Tordera. 

b) Els conjunts i els elements del patrimoni arquitectònic, històric-artístic i botànic que  s’identifiquen a partir 
dels valors històrics, urbanístics, arquitectònics i naturals, com a referents paisatgístics d’identitat i estètica 
urbana. 

 En el supòsit dels elements, es protegeixen en el Catàleg les edificacions i en alguns casos específics els 
jardins de determinades finques, entèsos com a composicions arquitectòniques i vegetals que pel seu valor 
estètic i ambiental com a part del sistema d’espais lliures urbans, es consideren d’interès públic. 

c) El  catàleg  determina,  delimita i  regula els  Àmbits i  àrees  d’interès ambiental i paisatgístic (AIAP), els 
Conjunts d’interès arquitectònic i històrico-artístic (CIAH) i els Elements d’interès arquitectònic, històrico-
artistic i botànic (EIAHB). 

3.   Aquest catàleg  és compatible i es fonamenta en la Llei de Protecció del Patrimoni Cultural Català 9/93 de 30 de setembre. 

Art. 3 - Àmbit d'aplicació. 

1. Els  components del  patrimoni  objecte  d'ordenació i  protecció per  aquest catàleg, comprenen sòls classificats pel 
planejament general vigent com a sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable o com a sistema hidrogràfic i d’espais lliures dins 
del terme municipal. 

Art. 4 - Contingut del Catàleg 

    El contingut propi d'aquest Catàleg el formen aquelles determinacions de caràcter normatiu general contingudes en els plànols 
d'ordenació i en les presents normes urbanístiques del Catàleg i en les normes especifiques de protecció per 
cadascun dels Àmbits, Àrees, Conjunts o Elements  d’interès municipal inclosos en el mateix.  

 

 



 

 

Art. 5 - Documents del catàleg 

Els documents que integren el Catàleg són els següents: 

1. Memòria 

Document que justifica la conveniència i oportunitat del catàleg i que descriu la metodologia emprada en funció 
dels criteris establerts per aconseguir els objectius fixats. 

2. Documentació gràfica 

Plànols d'ordenació amb valor normatiu: 

P-001 Delimitació d’àmbits i àrees d’interès ambiental i paisatgístic 

P-002  Delimitació de les lleres públiques catalogades 

P-003 Conjunts i elements catalogats segons categories de protecció – Centre urbà. 

3. Normativa 

Relació de disposicions que, conjuntament amb la resta de documents gràfics i escrits del POUM regulen les possibles 
actuacions en el seu àmbit mitjançant l'establiment de: 

a)    Normes generals de caràcter bàsic. 

b) Normes urbanístiques que comporten nous paràmetres urbanístics de protecció per cadascun dels Àmbits i 
àrees d’interès ambiental i paisatgístic  ( AIAP), Conjunts d’interès arquitectònic i històric-artístic ( CIAH) i  
Elements d’interès arquitectònic , històric-artístic i botànic  ( EIAHB), inclosos al Catàleg. 

c) Disposicions relatives a la conservació i gestió dels béns objecte de la protecció. 

5. Catàleg  

Fitxes dels béns a protegir que inclouen els apartats de descripció, valors que motiven la protecció i conservació;  i   
rellevaments gràfics dels principals característiques físiques a conservar y protegir dels béns catalogats  Classificació 
dels béns culturals en BCIN, BCIL, i altres béns d’interès cultural català, segons la Llei del Patrimoni Cultural Català, 
9/1993, del 30 de setembre.  

 Inclou els següents documents: 

a) Fitxes dels Àmbits i àrees d’interès ambiental i paisatgístic ( AIAP) 

b) Fitxes dels Conjunts d’interès arquitectònic i històric-artístic ( CIAH) 

c) Fitxes dels Elements d’interès arquitectònic , històric-artístic  i botànic ( EIAHB) 

d) Fitxes dels Espais públics d’interès històric i urbanístic (EPIHU) 

Art. 6-  Règim urbanístic aplicable 

1. El règim urbanístic aplicable als components del patrimoni de Blanes  serà: 

a)  El del sòl no urbanitzable a què fa referència l'article 32 i concordants de la Llei 1/2005 per als sòls 
agrícoles i forestals. 

b)  El de sistema d’espais lliures per als espais naturals qualificats com a parcs urbans o zones verdes pel POUM 
vigent o planejament derivat, així com els elements botànics singulars de titularitat pública en sòl 
urbà i urbanitzable.  

c)  El del sòl urbà i urbanitzable per als conjunts i elements d’interès. 

d)  El de sistema hidrogràfic pel riu Tordera, rieres i torrents. 

2. Conseqüentment, d'acord amb la citada Llei, els terrenys i elements inclosos dins l'àmbit d'aplicació del catàleg 
no poden ser dedicats a utilitzacions que impliquin transformació de la seva destinació o naturalesa o lesionin els 
valors específics que són objecte de protecció en aquest Catàleg tant si tenen el règim del sòl no urbanitzable, 
urbà, urbanitzable o sistemes. 

 

Art. 7 -    Obligatorietat 

1. La  normativa  bàsica del  present  Catàleg  vincula tant a les Administracions com als particulars. Qualsevol 
dispensa o excepció a aquesta regla general serà causa per reclamar la nul·litat de ple dret de l’acte que la 
provoqui. 

2. Conseqüentment, qualsevol actuació o intervenció sobre els components del patrimoni protegit de Blanes 
susceptible d'alterar-ne la seva realitat física o l'ús, tingui caràcter definitiu o provisional, sigui d'iniciativa pública o 
privada, haurà d'ajustar-se a les disposicions contingudes en el present catàleg. 

3.         L'obligatorietat esmentada en els punts anteriors no limita les facultats que corresponen a l’administració de l’Estat, 
als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals per a l'exercici, d'acord amb 
les previsions del Pla, de les seves competències, segons la legislació específica aplicable en cada cas. 

Art. 8 -    Interpretació 

1. Les  determinacions del  catàleg i  concretament  aquestes  Normes,  s’interpretaran  d’acord amb el seu contingut i 
amb subjecció als  objectius i finalitats expressats en la  Memòria, als  quals s’ha de  referir la  correcta  interpretació  
d'aquesta  Normativa,  basant-se  en  aquells  criteris  que,  d’acord  amb el sentit propi de les seves paraules en 
relació amb el context i els antecedents legislatius en la matèria tinguin en compte, principalment, el seu esperit i la 
seva doble finalitat protectora dels valors i dinamitzadora de les funcions del patrimoni protegit de Blanes. 

2. En la interpretació de les determinacions del catàleg que s’expressen gràficament en els plànols d’ordenació 
prevaldran aquells que siguin d’escala més gran (el divisor de l’escala més petit), és a dir, aquells en què la definició 
de les determinacions sigui més acurada. 

3. Si es produeixen dubtes en la interpretació o contradiccions en la regulació de les previsions del Catàleg entre 



 

 

els diferents documents, es considerarà vàlida la determinació que impliqui nivells de protecció més alts dels valors 
patrimonials, ambientals i paisatgístics, i que representin un millor assoliment dels objectius establerts pel  
Catàleg. 

4. En tot cas,  les previsions  del catàleg  són aplicables  en tant  que no contradiuen  el  vigent  POUM 
de Blanes. Si hi hagués una discrepància entre ambdós plans, prevaldran les previsions 
d'aquest darrer. 

5. Totes aquestes actuacions que puguin afectar o alterar els elements o motius de catalogació de l´edifici 
necessitaran un informe favorable vinculant de la Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura de la 
Generalitat.  Aquest informe haurà de valorar l´idoneitat d´aquesta intervenció en relació a l´element o motiu de la 
catalogació de l´edifici. 

 
Art. 9 - Vigència 

1. La vigència d’aquest Catàleg s’inicia el mateix dia de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi la seva revisió. 

2. Des de la seva entrada en vigor, aquest Catàleg produirà, en tot allò en que hi incideixi, els efectes establerts 
per la legislació urbanística i sectorial vigent. 

 
Art. 10 -  Modificacions puntuals del Catàleg 

1. Durant  la  vigència  del  Catàleg i  fins que no es produeixi la seva revisió, les modificacions puntuals que es 
puguin formular, hauran de ser tramitades amb els mateixos requisits formals i de procediment que s'hagin dut a 
terme per a l'aprovació del mateix. 

2. La inclusió o exclusió de qualsevol àmbit, àrea, conjunt o element d’interès inclòs en el Catàleg es considerarà com 
a modificació puntual del Pla especial. 

3. Es podrà actualitzar automàticament el contingut de les fitxes del Catàlegs previ informe dels serveis tècnics 
municipals i l’aprovació de la Junta de Govern Local, en tot allò que no representin canvis en les normes 
específiques del  Catàleg o  representin  graus  menors de protecció dels  AIAP,  CIAH i dels  EIAHB. 
  

 

Art. 11 -  Revisió del Catàleg 

1. La Revisió del present catàleg quedarà supeditada a la del POUM, del qual forma part. 
 

2. En la Revisió del Catàleg s’incorporaran els nous components del patrimoni protegit acordats per 

l’Ajuntament i les modificacions puntuals que s’hagin pogut aprovar en el transcurs d’aquest període, així com les 
actualitzacions automàtiques dels Catàlegs dels AIAP, CIAH i EIAHB que s’hagin realitzat d’acord amb els requisits 
establerts a l’article anterior. 

 
TÍTOL II. NORMES DE PROTECCIÓ DELS ÀMBITS I LES ÀREES D’INTERÈS AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC  
 
Art. 12 -   Concepte 

Reconeixement de la identitat o matriu territorial a partir de la lectura del conjunt del territori municipal representat en 
l’estructura paisatgística; els àmbits i les àrees que componen el sistema ecològic i paisatgístic del territori com ara els 
corredors fluvials i els àmbits paisatgístics singulars. Tant en un cas com en l’altre, es fonamenta la  catalogació de certes 
àrees en funció de característiques específiques que son referents d’identitat tant a escala local com a escala 
supramunicipal,  com ara el sistema forestal, les preexistències geomorfològiques, les conques hidrològiques de les rieres o 
el sistema del riu Tordera, els quals s’han de preservar dels processos de desenvolupament urbanístic. 
 

 
Art. 13 -  Zona de servitud de protecció del domini públic marítim terrestre 
1.  Aquest catàleg segueix les determinacions que pel que fa  a la protecció de la costa determina la llei 22 de 1988 de  
28 de juliol de Costes.  

La zona de servitud de protecció del domini públic marítim terrestre es defineix a l'art. 23 i a la disposició 

transitòria tercera de la Llei 22/1988, de 28 de juliol de Costes, i recau sobre una franja de 100 o 20 metres 

d'amplada mesurada terra endins des del límit interior de la ribera de mar. Dins la zona de servitud de protecció, 

només s'admeten els usos, les edificacions, instal·lacions i les activitats que estableix la secció primera del capítol 

segon del títol II de la Llei de Costes. Per a l'autorització de nous usos i construccions s'han d'acomplir les regles 

establertes en el nou capítol tercer de la Disposició Transitòria y de la Llei de Costes introduït per la Llei 53/2002. 

Els murs de tancament s'estaran al que disposa l'art. 44.3 del Reglament de la Llei de Costes. Les obres i 

instal·lacions existents s’estaran a allò que estableix la Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes. 

 

2.  L’àmbit de la zona de servitud de protecció del d.p.m.t., on té incidència la normativa sectorial en matèria de costes s'han  
assenyalat als plànols  d’ordenació nº 002 i 003 de aquest catàleg. 
 
Art. 14 -  Desenvolupament del planejament vigent:  àrees d’interès ecològic i paisatgístic 

Aquest Catàleg desenvolupa la normativa específica dels àmbits i àrees de patrimoni ambiental i paisatgístic segons les 
determinacions del POUM vigent i que correspon al : 
 

 

TÍTOL NOVÈ.  REGULACIÓ DETALLADA DEL SÒL NO URBANITZABLE 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
La normativa específica que regula els àmbits i les àrees de patrimoni ambiental i paisatgístic de Blanes està continguda en: 
-Els plànols d’ordenació amb valor normatiu  
 -001.  LOCALITZACIÓ I DELIMITACIÓ DELS ÀMBITS PAISATGÍSTICS D’INTERÈS ECOLÒGIC-AMBIENTAL  
 -002.  LOCALITZACIÓ I DELIMITACIÓ DE LES LLERES PÚBLIQUES CATALOGADES  
-Les fitxes de Catàleg 
 A-1.  Àmbit paisatgístic de Sant Joan 

A-2.  Paratge natural de Pinya de Rosa 
A-3.  Salt topogràfic dels Padrets-La Plantera Alta 
A-4.  Desembocadura del riu Tordera 
A-5.  Lleres públiques 

 
Art. 15 -    Protecció del medi en els àmbits i àrees d’interés 

Qualsevol obra s’haurà d’acompanyar d’un estudi d’impacte sobre el medi físic i el paisatge  i d’un estudi de repercussió del 
medi biològic, que en conjunt hauran de contenir: 

- Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb el planejament urbanístic i 
sectorial 

- Descripció ambiental i paisatgística de les àrees afectades (topografia, geologia, vegetació, imatge visual, etc.), amb la 
documentació gràfica necessària  

- Avaluació dels efectes ecològics i paisatgístics previsibles com a resultat de l’execució del projecte.  

- Justificació de l’elecció d’aquella opció que comporta l’impacte visual i ecològic més baix, d’entre les distintes alternatives 
viables constatades en el projecte.  

- Adopció de les mesures adequades per minimitzar l’impacte paisatgístic i ecològic i restaurar o condicionar les àrees 
alterades, sempre que com a conseqüència de les obres es trenqui l’harmonia del paisatge, se’n desfigurin les 
perspectives, puguin originar-se processos erosius o s’afectin masses forestals.  

- Previsió de les partides pressupostàries necessàries.  

- Pla de prevenció d’incendis 

- Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si l’actuació afecta restes arqueològiques d’interès 
declarat. 

- Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

 

Art. 16-    Protecció de les masses forestals de les zones d’influència de les rieres (Plànol d’ordenació 002) 
 
Nivell de protecció: Estructural 
Usos compatibles: Dins de l’àmbit definit s’admetran els usos relacionats amb la naturalesa rústica dels 

terrenys: aprofitament silvícola, usos recreatius i científics, quan siguin congruents amb 
els valors ecològics i del caràcter protegit de la unitat.  

 Els usos residencials de naturalesa no rural s’admetran només en els àmbits de Sòl 
urbà i Sòl urbanitzable, sota les condicions que descriu el DECRET 35/1990, de 23 de 
gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal. 

Usos incompatibles: Els que impliquin contradicció amb el grau de protecció estructural de l’àmbit. 
 Tots aquells que no s’esmenten en l’apartat d’usos compatibles. 
 Es prohibeixen també, específicament: 

- Abocaments d’objectes, residus i d’altres deixalles, dipòsits de vehicles, ferralla, 
runa o similars 

- Usos susceptibles d’originar nivells sonors alts, erosió del sòl o d’altres alteracions 
significatives. 



 

 

- Es prohibeixen les tales d'arbres que no responguin a plans d'explotació forestal 
pertinentment autoritzats pel Ministeri d'Agricultura. 

Construccions: Han de complir les condicions d’edificabilitat fixades en el POUM. 
 

 Les noves construccions hauran d’estar en relació de continuïtat amb les àrees 
urbanitzades preexistents, evitant-ne la dispersió per l’àmbit.  

 Per la tramitació de futures construccions caldrà presentar un estudi paisatgístic i 
ecològic, d’acord amb l’establert en el punt de protecció del medi. 

Protecció del medi: D’acord amb el que s’estableix a l’article 16 d’aquestes normes  
Altra regulació: La tanca de la parcel·la haurà de ser permeable per la fauna. 
 En processos de repoblació i regeneració de les masses forestals, s’hauran de 

reproduir les comunitats potencials de l’indret. 
 Es prohibeix la tala d’espècies autòctones. 
 No s’admeten segregacions de la unitat.  
 Tota intervenció relacionada amb l'obertura de vies forestals està subjecta a informe 

previ i tramitació de llicència de l'Ajuntament i de l’òrgan competent de l'Administració 
d'Agricultura i d’acord amb la llei Forestal de Catalunya. 

 
 
Art. 17 -   Nivells de protecció  

S’estableixen els següents nivells de protecció pels Àmbits i àrees d’interès ambiental i paisatgístic (AIAP): 
a) Protecció integral  ( PI ) 
b) Protecció estructural  ( PE ) 
c) Protecció ambiental  ( PA ) 

 
Art. 18 -   Nivell de protecció integral  (PI) 

1. Els àmbits i àrees que tinguin el nivell de protecció integral únicament podran realitzar obres de restauració o 
regeneració de l’ecosistema o hàbitat.  

2.         En aquest nivell es restringeix la freqüentació humana de l’àmbit o àrea d’interès.  
3 Els usos que siguin admesos no podran alterar o deteriorar les característiques ecològico-ambientals i 

paisatgístiques originals i/o aquelles mencionades pel catàleg.  
 
Art. 19 -   Nivell de protecció estructural ( PE ) 

1. Únicament s’admeten actuacions de conservació  i manteniment de l’àmbit, àrea, llera i/o element natural. Es 
controlarà la freqüentació humana.  

2.   Podran realitzar-se actuacions d’edificació i infrastructures sempre que:  
a) No es degradin les característiques biològiques, ecològiques  o morfològiques. 
b) No s’introdueixin espècies animals i/o vegetals que alterin el funcionament del sistema a conservar.  
c) No s’interrompeixi el funcionament de fluxos biòtics o abiòtics (d’energia, aire, aigua, nutrients, i terra 

mineral) evitant així un efecte barrera.  
d) No suposin un perjudici per al funcionament dels ecosistemes i dels hàbitats i de la relació entre ells 

(connectivitat ecològica),  
e) No alterin les característiques estètiques, paisatgístiques i/o aquelles mencionades pel Catàleg. 

3. Es prohibeixen expressament aquells usos que puguin degradar les característiques biològiques, ecològiques o 
morfològiques de l’àmbit o àrea a conservar, així com la introducció d’espècies animals o vegetals que alterin el seu 
funcionament. 

 
Art. 20-   Nivell de protecció ambiental ( PA) 

1. Unicament s’admeten actuacions de conservació i manteniment de l’àmbit, área i/o element del medi ambient urbà.  
2. Es permeten obres de jardineria, arbrat i/o urbanització controlada de l’espai públic.  
3. Es permetrà la freqüentació humana, destinada a usos contemplatius, recreatius i/o culturals a l’aire lliure.  
4. Es promourà la incorporació funcional, estètica i/o  paisatgística d’aquests espais als seus  respectius entorns 

urbans com també aquells aspectes que el Catàleg mencioni. 
 
Art. 21-   Terminologia dels nivells de protecció 

1. Manteniment: sèrie d’activitats orientades a la permanència i conservació dels valors d’un element , sistema o 
àrea determinada.  

2. Conservació: gestió de l’ús d’ecosistemes o d’organismes que té per finalitat garantir-ne la protecció, el 
manteniment, la rehabilitació, el restabliment i/o l’increment de les poblacions (basat en Termcat, 1997). 

3. Restauració: conjunt d’actuacions dirigides a retornar les condicions originals i òptimes del sistema a protegir a 
través de mecanismes d’intervenció, amb la finalitat que aquest es recuperi de forma induïda mitjançant un 
projecte. 

4. Regeneració: conjunt d’actuacions encaminades a eliminar els elements que deterioren les característiques 
formals i funcionals del sistema a protegir, amb la finalitat que aquest es recuperi de forma passiva i autònoma. 

5. Ecosistema: unitat funcional constituïda per un biòtop i els organismes vius que hi habiten, amb totes les seves 
relacions i els intercanvis de matèria i energia que hi tenen lloc (Termcat, 1997) 

6. Hàbitat: lloc habitat per un organisme o comunitat d’organismes caracteritzat per un conjunt particular de 
condicions ambientals (Termcat, 1997). 

7. Restricció a la freqüentació humana: Prohibició de l’accés de persones excepte permisos especials. 
8. Control de la freqüentació humana: Regulació o limitació de l’accés de persones en un mateix moment o 

determinades temporades. 



 

 

9. Conectivitat ecològica: fa referència als aspectes funcionals de la connexió entre elements del paisatge, com és 
ara patrons de moviment i migració dels organismes o bé la seva resposta a la presència de barreres, etc. En 
general s’interpreta a partir de l’estructura del paisatge: corredor, xarxa o matriu. 

10. Efecte barrera: efecte ambiental creat generalment per una infraestructura o una activitat quan dificulta l’intercanvi 
territorial dels éssers vius d’una banda a l’altra, comporta l’aïllament parcial o total de les dues àrees separades i 
afecta la permeabilitat territorial original (basat en Termcat, 1997) 

11. Medi ambient urbà: conjunt d’elements biòtics i abiòtics que integren una ciutat i les relacions que s’estableixen 
entre ells. 

12. Fluxos biòtics i/o abiòtics: moviments d’elements biòtics o abiòtics dirigits per processos que fonamenten el 
funcionament dels ecosistemes. 

 
 
 
TITOL III.       NORMES DE CONSERVACIÓ DELS CONJUNTS I ELEMENTS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-
ARTÍSTIC I BOTÀNIC 
 
Art. 22-  Concepte 

Els conjunts i els elements del patrimoni arquitectònic, històric-artistic i botànic s’identifiquen a partir dels seus valors 
històrics, urbanístics, arquitectònics i botànics, com a referents paisatgístics d’identitat i estètica urbana. 

En el supòsit dels elements, es protegeixen en el Catàleg les edificacions i en alguns casos específics els jardins de 
determinades finques, entesos com a composicions arquitectòniques i vegetals que pel seu valor estètic i ambiental com a 
part dels sistema d’espais lliures urbans es consideren d’interès públic. 

 

Art. 23-   Nivell i tipus de conservació per elements individuals i per conjunts  

1. Aquest catàleg protegeix edificis i immobles amb valor patrimonial  (codis CIAH i EIAHB d’aquest catàleg de bèns), 
independentment de la classificació del sòl on s’ubiquin. També protegeix el elements arquitectònics i urbans amb valor 
patrimonial. 

2. Son objecte de protecció: els conjunts urbans amb valor urbanístic o cultural, pels seus valors tipològics o morfològics. 

Constitueixen els conjunts i elements urbanísticament protegits: 

a) L’entorn dels béns culturals d’interès nacional, la delimitació dels quals ha estat aprovada pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

b) Els que siguin objecte de protecció sota el criteri de conservació morfotipològic, històric, paisatgística o ambiental 
d’un perímetre delimitat. 

Aquest  catàleg  protegeix els  Conjunts  Urbans amb  Valor  Patrimonial com referents de la identitat i estètica urbana 
(codi “C” d’aquest catàleg).    La  regulació dels  conjunts  urbans apareix de  manera  individualitzada per a cada  Conjunt 
i Element al corresponent apartat “Normes Urbanístiques” de les  Fitxes del Catàleg. 

3. Aquest catàleg protegeix els jaciments arqueològics  (codi “J” d’aquest Catàleg de bèns) i defineix també com zona 
d'expectativa arqueològica els llocs on es presumeix l’existència de restes arqueològics per evidències materials; per 
antecedents històrics o per altres indicis específicament. Es delimita com zona d'expectativa arqueològica la corresponent 
al traçat de la muralla i/o baluards. Es prohibeix qualsevol tipus d’intervenció sobre aquests jaciments i sobre la zona 
d'expectativa arqueològica sense autorització amb informe positiu de l’Ajuntament de Blanes i del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. 

4. L'Ajuntament ha d'elaborar els corresponents instruments urbanístics de protecció per tal de regular els conjunts històrics, 
les zones arqueològiques o els entorns de protecció dels béns culturals d'interès nacional, d'acord amb l'article 33.2 de la 
Llei del Patrimoni Cultural Català. Aquests instruments urbanístics han de ser informats favorablement pel Departament de 
Cultura de la Generalitat. 

“Article 33 Planejament urbanístic -2 En el cas dels conjunts històrics, les zones arqueològiques, les zones paleontològiques, els llocs històrics i les 

zones d'interès etnològic i en el cas dels entorns de protecció de qualsevol bé cultural d'interès nacional, l'ajuntament corresponent ha d'elaborar un 

instrument urbanístic de protecció o adequar-ne un de vigent.. L'aprovació d'aquests instruments de planejament requereix l'informe favorable del 

Departament de Cultura.” 

 

Art. 24 -  Consideracions referides als conjunts objecte de protecció: 

Aquestes consideracions són aplicables tant al conjunt del barri dels pescadors (S'Auguer) com al conjunt del nucli antic. El 
Barri dels Pins ( nostra senyora del Vilar) es regeix per les determinacions que fa referència el Pla Especial de Reforma 
Interior del grup d'habitatges de la nostra senyora del Vilar, en vigor.  

 

1. Consideracions urbanístiques 

Les intervencions en els conjunts objecte de protecció es regularan amb la finalitat de mantenir la volumetria mitjana i 
l’estructura tipològica.  Pel que fa a la conservació ambiental, s'han de regular els elements que formen part del paisatge 
urbà (mobiliari, publicitat, paviments...). 

Pel que va al barri de S’Auguer, en el sector delimitat al plànol de la Memòria:  Elements i conjunts de patrimoni 

arquitectònic històric artístic; pg 3 de 4; i també en el plànol d’ordenació:  Categories de protecció; no es permetrà la 
construcció de la planta àtic. 
Pel que fa als criteris compositius i de projecte de les façanes dels edificis no protegits de manera individualitzada en 
aquest catàleg, caldrà respectar el següent:  



 

 

   - No és permesa l’addició de més de tres parcel·les ni que la parcel·la resultant d'una possible addició superi l'ample 
de façana de 12 (dotze) metres garantint, així, el manteniment del gra petit de la parcel·lació actual. Front mínim de 
parcel·la 5,00 m. 
-  El color i material de la fusteria haurà d'estar en harmonia amb els materials i colors de la façana. 

-  Les parets mitgeres que donin sobre espais privats, que siguin visibles des de l'espai públic, hauran de tenir el mateix 

tractament quant a material i acabats que la façana de l'edifici al qual pertanyin, garantint les condicions d'aïllament i 
impermeabilització exigibles com a façana. Les parets mitgeres al descobert hauran d'acabar-se amb estucats i/o 
revestiments superficials que harmonitzin amb la materialitat de les façanes catalogades. A les mitgeres sobre espais 
de domini públic, els hi seran d’aplicació els criteris anteriors o bé els que es determinin a través d'un projecte concret 
de paisatge urbà. Es prohibeixen els acabats amb xapa metàl·lica, envà pluvial vist i revestiment impermeabilitzant 
vist. 

Si es plantegen intervencions que modifiquin l'aspecte exterior de les façanes o de les volumetries existents, haurà 
d'acompanyar-se la documentació gràfica adient en la seva globalitat (fotos, perspectives, muntatge) per tal de justificar 
que no s'esdevindrà cap perjudici estètic pel conjunt. 
Els aspectes més amunt esmentats referits a la composició, materials i colors hauran de ser valorats positivament pels 
serveis tècnics competents de l'Ajuntament per tal de poder disposar de la corresponent llicència d'obres municipal.  En 
qualsevol cas els Serveis Municipals podran demanar un informe positiu del Departament de Cultura per tal de valorar la 
compatibilitat de la intervenció proposada en relació a l’element catalogat. 

 
2. Consideracions estètiques 

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 20 cm i un cantell motllurat 
no superior als 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 respecte 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 aplacat 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.  

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 no s’admetran altres cossos que les xemeneies i fumerals. Sota d’aquesta s’hauran d’englobar-hi les 
caixes d’escala, d’aire condicionat i d’altres similars. 
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 comercials 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 de 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 
Queda igualment prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i parets mitgeres exteriors, exceptuant 
aquelles que l’Ajuntament assenyali per aquesta finalitat (quiosc, pilons anunciadors, tanques informatives, etc.) 
La il·luminació de l’aparador o del rètol comercial haurà d’efectuar-se amb aparells de llum incandescent o halògens. En 
cas d’emprar neons o fluorescents aquests no podran quedar vistos; donant la llum de forma indirecta. 

j. Retolació i publicitat comercial: es prohibeix qualsevol tipus de marquesina i rètols comercials així com banderoles, 
tanques publicitàries o cartelleres de tipus privat que sobrevolin del pla de façana tant anterior com posterior dels edificis. 
Igualment es prohibeix la publicitat col·locada en finestres i balcons, sigui des del seu exterior o des de l’interior. 
La instal·lació de veles comercials adossades als aparadors podrà efectuar-se amb una volada d'un 20% de l’amplada 
del carrer i de 1 m com a màxim. Aquestes hauran d’ésser rectangulars de teixit cru, sense tenyir amb el rètol col·locat 
en el frontal. L’alçada mínima de la part més baixa serà de 2,20 m. La retolació comercial anirà incorporada dins de les 
obertures pròpies del local. 
 
 

Art. 25-       Categorització dels béns objecte de protecció 

1. Les determinacions específiques del catàleg segueixen el règim de protecció contingut a la Llei de Patrimoni Cultural Català, 
d’acord amb la categoria dels béns. 

2. S’estableixen els següents categories de valoració pels Conjunts d’interès arquitectònic i historic-artístic (CIAH) i pels 
Elements  d’interès arquitectònic, historic-artístic i botànic  (EIAHB). 

3. Segons la seva categoria els béns individualment considerats es classifiquen en: 

1. Béns de categoria A.  

Béns culturals declarats d’interès nacional, de relleu per a Catalunya.  (BCIN).  Aquests béns han estat declarats pel 
Govern de la Generalitat, i estan inscrits en el Registre de béns culturals d’interès nacional, que gestiona el 
Departament de Cultura (LPCC; art 10 i 13). 

2. Béns de categoria B.  

Béns culturals d’interès local, també integrants del patrimoni cultural català, que han de quedar inclosos en el catàleg 
del Patrimoni Cultural Català i que, tot i llur significació i importància, no posseeixen les condicions pròpies dels béns 
culturals d’interès nacional, encara que amb interès pel que fa a la ciutat.  També s’inclouen en aquesta categoria els 
béns immobles que en el moment d’entrar en vigor la Llei 9/1993 es trobaven inclosos en catàlegs de patrimoni 
cultural  incorporats en  plans d’urbanisme.   D’acord amb aquesta  resolució aquest  catàleg inclou en aquesta 
categoria els béns que formaven part del Títol Nove  (Protecció de Bèns culturals i naturals), i l'Annex I del Pla 

General d’Ordenació de Blanes, aprovat definitivament el 8 de març de 1989.  També s’inclouen en aquesta categoria 
els béns que reuneixen valors historicoartístics estètics o tradicionals a considerar com a rellevants pel sector urbà on 
s'emplacen.   

3. Béns de categoria C.   

Els edificis el valor dels quals resideix principalment en la seva estructura tipològica, exteriorment reflectida en la 
façana i en la disposició dels elements comuns (proporció de portes i finestres, alineacions, cornises, i aquelles 
característiques que s’assenyalin en la fitxa de protecció corresponent), i que són les parts protegides, essent 
susceptible la resta de l’edifici d’actuacions de rehabilitació que mantinguin o revaloritzin els esmentats elements. 

4. Béns de categoria D.  

Els edificis el valor dels quals es troba fonamentalment en la seva contribució al medioambient urbà exercint de 
referent o complement a la identitat i l’estètica urbana (alineacions, i integració al perfil urbà tradicional).  

 
5. Béns de categoria E. 

 Són els béns que gaudeixen d'un interès cultural en el seu entorn per alguna raó arquitectònica, artística, històrica, 
paisatgística o natural i que, malgrat no haver estat considerat en els tres nivells anteriors no poden ésser conservats 
o es preveu la seva desaparició per alguna causa major (estatfísic, qualificació urbanística que preval sobre el seu 
interès patrimonial), i  que cal  conservar  documentalment  per al seu  record (fotografies, vídeo, plànols...). Aquest  
catàleg relaciona aquests béns i els identifica com a nivell E. 

 
Art. 26 -  Tipus d’intervenció en béns amb categoria A .  

1.           Seran d’aplicació totes les determinacions contemplades a la llei Llei 9/93, del 30 de setembre, del patrimoni 

               cultural català. 

2.            En els béns culturals d’interès nacional es poden realitzar les obres i actuacions que la Llei 9/93, del 30 de 

setembre, del patrimoni cultural català permet. Concretament l’article 35 "Criteris d'intervenció” estipula: 

“-1 Qualsevol intervenció en un monument històric, un jardí històric, una zona arqueològica o una zona paleontològica d'interès nacional ha de 

respectar els criteris següents:  

a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han de respectar els valors que van motivar la declaració, 

sense perjudici que pugui ser autoritzat l'ús d'elements, tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per a 

valorar determinats elements o èpoques.  

b) S'ha de permetre l'estudi científic de les característiques arquitectòniques, històriques i arqueològiques del bé. 

 c) S'han de conservar les característiques tipològiques d'ordenació espacial, volumètriques i morfològiques més remarcables del bé. 

 d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en què s'utilitzin parts originals, i de fer-hi addicions 

mimètiques que en falsegin l'autenticitat històrica.  



 

 

e) És prohibit d'eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del bé o que l'eliminació en permeti una millor 

interpretació històrica. En aquests casos, cal documentar les parts que hagin de ser eliminades. 

 f) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de 

serveis públics o privats que n'alterin greument la contemplació. 

 -2 El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de protecció dels béns immobles d'interès nacional 

no poden alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l'àrea ni pertorbar la visualització del bé. En els entorns dels immobles d'interès 

nacional és prohibit qualsevol moviment de terres que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori i qualsevol 

abocament d'escombraries, runa o deixalles.” 

I l’article 36: “Autorització dels canvis d'ús”. 

“Els canvis d'ús d'un monument han de ser autoritzats pel Departament de Cultura, amb informe de l'Ajuntament afectat, prèviament a la 

concessió de la llicència municipal corresponent.” 

3.            En cas de proposar-se l'enderroc d'un edifici de categoría A caldrà l'informe preceptiu del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
Art. 27 -   Intervencions admeses de conservació integral (CI) en béns de categoria B 
1. Únicament s’admeten actuacions de conservació i manteniment de l’edifici i/o element catalogat 
2. Únicament podran realitzar-se obres de restauració. 
3. Es promourà la continuació de l’ús original de l’edifici i / o element 
4. Els altres usos admesos no podran alterar o deteriorar les  característiques físiques originals del conjunt o element. 
5. Complementàriament s’hauran de tenir com a referència els continguts del Catàleg. 
 
Art. 28 -   Intervencions admeses de conservació estructural (CE) en bens de categoria B 

1. Únicament s’admeten actuacions de conservació i manteniment de l’edifici i/o element catalogat. 
2. S’admeten obres de rehabilitació o reforma sempre i quan conservin les característiques originaries, 

arquitectòniques, històrico-artístiques i/o botàniques originàries. 
3. En cap cas podran alterar-se les alineacions existents, alçades de les façanes, profunditat edificable i número de 

plantes. 
4. Els usos admesos no podran alterar ni ocultar en cap cas les característiques originals de les façanes o elements 

protegits: dimensió de vans, finestres i portes, elements ornamentals i/o funcionals i cossos sortints. 
5. El  catàleg delimita en  determinats supòsits els  volums edificats que, per no  correspondre a la  edificació 

originària i en conseqüència a la protecció dels valors objecte del propi pla, es declaren volums fora d’ordenació i no 
podran ser objecte d’obres de consolidació, augment de volum, modernització o increment del seu valor 
d’expropiació, encara que si s’admeten les petites reparacions que exigeixi la higiene, l’ornat i conservació de 
l’immoble. 

6. Complementàriament s’hauran de tenir com a referència els continguts del Catàleg. 
 

Art 29 -   Intervencions admeses de conservació estructural (CE) en béns de categoria C 
Aquestes béns tendràn el mateix tractament que els béns de categoria B pel que fa a les intervencions admeses amb nivell  
de conservació estructural. 
 
 
Art. 30 -   Intervencions admeses de conservació ambiental (CA1) en bens de categoria C  

1. Únicament s’admeten actuacions de conservació i manteniment  de les façanes i/o elements catalogats:  Estucats, 
portes i finestres, balcons i cossos sortints, i tots els altres elements que senyali el Catàleg. 

2. En aquest grau de conservació es possible la restitució del sistema estructural bàsic originari – forjat, pilars i parets 
de càrrega-  

3. S’admet la substitució parcial o total de parets de càrrega per envigats, ateses les necessitats funcionals de l’edifici 
objecte d’intervenció. 

4. El volum edificat que resulti de la intervenció haurà d’integrar-se funcional, estructural i compositivament a les 
façanes o elements protegits i mantenir les seves característiques urbanístiques originàries.: alineació, alçada de les 
façanes, profunditat edificada i número de plantes. 

5. Els usos admesos no podran alterar ni ocultar en cap cas les característiques originals de les façanes o elements 
protegits: dimensió de vans, finestres i portes, elements ornamentals i cossos sortints. 

6. Complementàriament s’hauran de tenir com a referència els continguts del Catàleg. 

 
Art. 31 -  Intervencions admeses de conservació ambiental (CA2) en bens de categoria D 

1. Únicament s’admeten actuacions de conservació i manteniment  de les façanes i/o elements catalogats:  Estucats, 
portes i finestres, balcons i cossos sortints, i tots els altres elements que senyali el Catàleg. 

2. En aquest grau de conservació es possible la restitució del sistema estructural bàsic originari – forjat, pilars i parets 
de càrrega-.  

3. S’admet la substitució parcial o total de parets de càrrega per envigats, ateses les necessitats funcionals de l’edifici 
objecte d’intervenció. 

4. El volum edificat mantindrà les seves característiques urbanístiques originàries: alineació, alçada de les façanes, 
profunditat edificada i número de plantes però admetrà una remunta controlada que estarà reculada respecte de  
l´alineació original de tal forma que no alteri la percepció de les façanes o elements protegits des del seu entorn 
urbà. 

5. Els usos admesos no podran alterar ni ocultar en cap cas les característiques originals de les façanes o elements 
protegits: dimensió de vans, finestres i portes, elements ornamentals i cossos sortints. 

6. Complementàriament s’hauran de tenir com a referència els continguts del Catàleg. 
 
 



 

 

 
Article 32. Tipus d’intervencions en béns catalogats amb categoria E. 
1. En els edificis considerats amb el nivell E es podran realitzar tots els tipus d'obres que siguin autoritzables segons la seva 
qualificació urbanística. 
2. Abans de procedir a qualsevol actuació en el subsòl –privat o públic– i en els edificis, i com a requisit per a obtenir llicència 
d’enderroc i posterior d’edificació, el propietari o interessat ha de documentar els elements que s’enderroquin o es modifiquin. 
La documentació permetrà conèixer l’estat actual de l’element i els antecedents històrics, arquitectònics i constructius de 
l’espai on s’actua i el seu nivell de concreció serà proporcional a l’abast de les obres. Així mateix, en el cas dels elements 
considerats que siguin objecte de relocalització, es concretarà la ubicació de l'element reconstruït o traslladat i les mesures 
que s'adoptaran per conservar-lo. 
3. Amb la finalitat de realitzar la investigació necessària, l’Ajuntament de Blanes permetrà la realització, supervisada pels 
Serveis Tècnics Municipals competents, de cates, repicats, arrencats de revestiments, anàlisi de colors i materials i altres 
operacions que permetin el millor coneixement de l’element per tal de poder avaluar amb exactitud l’acabat de la proposta i 
les decisions de projecte. 
S’admeten en els béns catalogats, les intervencions que permetin l’estudi científic de les característiques arquitectòniques, 
històriques i arqueològiques del bé, d’acord amb allò que estableix la Llei 9/93, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català. 

Art.. 32 -        Remuntes i reculades 

1.  El  catàleg no  permet la  construcció de la  planta àtic en els  edificis catalogats del nucli antic, considerar que 
desvirtuaria la tipologia urbanística del barri que es pretén conservar.  

2.  Si es  produeixen  dubtes en la  regulació de la  remunta que  estableix el catàleg per als edificis de nivell D, es 
determinarà que la remunta permesa haurà de recular-se  3 m respecte de l’alineació existent si es tracta d’un edifici entre 
mitgeres; i 3 m de la alineació respectiva a cada carrer si es tracta d’un edifici de cantonada.  En qualsevol cas la remunta no 
podrà tenir més d’una planta pis i la altura total per aquesta planta pis serà la que determini el planejament general vigent per 
aquesta zona. 
 
Art. 33 -    Intervencions en els conjunts d’interès arquitectònic i històric-artístic (CIAH) . 
1.        Per a l’ordenació definitiva dels conjunts “CIAH” caldrà la redacció dels corresponents Plans Especials, els quals 

hauran d’ésser informats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
2.            En tant no es redactin aquests Plans Especials, són preceptius per qualsevol tipus d’intervenció: 

a) Les condicions que defineixi la fitxa de conjunts d’interès arquitectònic i històric-artístic i Elements d’interès  
arquitectònic, històric-artístic i botànic (EIAHB),  en l’apartat “Normes especials”. 

b) Un informe tècnic positiu dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Blanes. 
Art. 34 -  Terminologia dels nivells de conservació 

1. Conservació: Concepte associat al manteniment en el temps de l’estat d’un edifici. 

2.          Conservació de la volumetria existent:  Implica la conservació del volum edificat i la impossibilitat de alterar els 
paràmetres  urbanístics que defineixen la construcció existent:  alineació, profunditat edificable, alçada reguladora 
i número de plantes.   El catàleg no  permet la  construcció de la  planta àtic en  els edificis  catalogats del nucli 
antic,  per considerar que desvirtuaria la tipologia urbanística del barri que es pretén conservar.  

3. Restauració:  Accions encaminades a reparar o substituir elements deteriorats d’un edifici o monument per tal de 
deixar-ho en el seu estat inicial, amb la finalitat de que quedi com a testimoni per a futures generacions. En 
definitiva, es tracta de restituir mimèticament l’edifici tal com era. 

 Es poden admetre canvis d’usos i actuacions que no siguin irreversibles 
4. Restauració de façanes: Concepte similar a l’anterior però en l’àmbit de les façanes. 
5. Rehabilitació arquitectònica:  Intervenció destinada a la millora de les condicions d’habitabilitat d’un edifici. 

Aquesta definició no es tan rigorosa com en la restauració, per tant, s’admeten diversitat d’actuacions tal com: 
a) Substitució d’elements arquitectònics 
b) Conservació d’existents 
c) Modificació d’espais per estintolament o enderroc. 
d) Reutilitzacions 
e) Canvis d’us 
f) Ampliacions de l’edifici tant per sobre com per sota la rasant amb l’única limitació de les ordenances. 
g) Etc. 
En definitiva, es tracta d’equiparar el parc d’habitatges existent amb els de nova construcció. 

6. Rehabilitació de façanes:  Es un concepte associat a la rehabilitació d’edificis però reduït a l’àmbit de la façana, 
per tant, s’admeten les diverses actuacions esmentades. 

7. Restitució:  Actuació arquitectònica encaminada a restituir parts d’un edifici per tal de recuperar l’harmonització i la 
imatge del conjunt. 

8.     Remunta controlada: 
    Ordenació volumètrica específica determinada per a: 

a.  Alguns edificis de valor arquitectònico-urbanístic que evidencien alteracions posteriors de la 
construcció original.  En aquests casos, es planteja la conservació de la edificació original catalogada i 
una nova ordenació volumètrica per la edificació intervinguda o agregat posterior, establint  paràmetres 
urbanístics específics –tal com altura màxima y N. de plantes- que no alterin la percepció visual del 
conjunt i/o element catalogat. 

b. Alguns edificis que es perceben com a elements dins d´un teixit urbà relativament homogeni en la seva 
conformació volumètrica.  En aquest cas la remunta controlada s´aplica en les edificacions que 
interrompen la coherència formal i visual d´un determinat conjunt  catalogat, amb la finalitat d´establir la 
continuïtat de la façana urbana. 

9. Façanes catalogades:  Les façanes catalogades estan representades en la fitxa de Catàleg corresponent –al  
conjunt o element catalogat- mitjançant alçats o fotografies. En tots els casos la normativa específica continguda 



 

 

en l'inrevés de la fitxa determina quines són les façanes protegides. Si es produeixen dubtes respecte de quines 
son les façanes catalogades prevaldrà la protecció de les façanes cap al carrer. 

 
Art. 35 -  Llicència d’obres. 

1.  Les sol·licituds de llicència en els edificis o en els conjunts protegits se sotmeten a les prescripcions específiques que  
siguin d'aplicació, establertes a les Normes Urbanístiques del POUM de Blanes. 
2.  En els expedients de sol·licitud de llicència, relatius a edificis o conjunts protegits, inclòs si es llicència d'ús o  
d’instal·lacions comercials o industrials, és preceptiu l'informe dels serveis municipals que tinguin assignada la competència 
en matèria de protecció del patrimoni o en el control de l'edificació. 
3.  Les sol·licituds de llicències d'obres menors, en els edificis protegits, se subjectaran al tràmit general per les ordenances 
de l'edificació, si bé la seva concessió se sotmetrà a informe dels serveis l'apartat anterior. 
4.   Amb la finalitat de garantir l'harmonia cromàtica del conjunt d'edificis i conjunts objecte de protecció d'aplicació, tant en les 
obres de rehabilitació com en les de nova planta, s’ha de respectar la Carta de Color  prescrita pels serveis tècnics  
de l’ajuntament de Blanes, per l'Oficina Municipal de l'Habitatge, en funció de la classificació establerta per : 
a.- Paraments, emmarcaments i esgrafiats 
b.- Fusteria i serralleria 
5.   Les llicències d'obres es condicionaran al control arqueològic en el cas que les finques es localitzin dins el traçat de la 
muralla, baluards o zona d'expectativa arqueològica (plànols de jaciments arqueològics d'aquest pla especial). 
6.   Si els tècnics municipals consideren que alguna actuació pot afectar o alterar els elements o motius de catalogació de 
 l’edifici poden sol·licitar un informe favorable vinculant de la Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura de la  
Generalitat.  Aquest informe haurà de valorar l´idoneitat d´aquesta intervenció en relació a l´element o motiu de la catalogació  
de l´edifici. 
 
Art. 36 -  Documentació de llicències en projectes en:  àmbits i àrees d’interès; edificis protegits i el seu 
entorn. 

1. Les  sol·licituds de  llicència per  qualsevol obra en els  àmbits i àrees  d’interès catalogats  d’aquest catàleg  hauran de  
contenir els estudis esmentats a l’article 16 d’aquestes normes. 
2. Les sol·licituds de llicència per actuacions arquitectòniques en edificis protegits que exigeixen tècnic, complimentaran 
l'establert a les disposicions generals al respecte i en particular, prescripcions: 

- Memòria justificativa de la solució proposada en el projecte tècnic que inclogui una valoració arquitectònics, estètics i   
constructius adoptats. 
- Plànols a escala 1/50 que continguin les façanes principal i posterior de l'edifici i les dels contigus. 
- Seccions que reflecteixin el perfil transversal de l'edifici projectat i dels confrontants. 
- Reportatge fotogràfic a color. 

En els projectes constarà la naturalesa, qualitat i color o colors dels materials a emprar en la que es podran rebutjar aquells  
que no s'adaptin a l'ambient del Sector que es tracta de conservar. 

3. La concessió d'una llicència d'enderroc, en els casos que estigui permès, estarà condicionada a la presentació de la 
documentació mínima següent, amb la finalitat de testimoniar documentalment l'edifici existent: 
- Plànol detallat de les façanes, plantes i seccions a escala 1/100. 

- Reportatge fotogràfic complert de l'obra existent. 
 

 
Art. 37 -        Declaració d’interès cultural. 

1.       Aquest catàleg relaciona els béns culturals d’interès local i els identifica amb categoria B  segons l’art 15 
de la Llei del patrimoni cultural català, 9/1993, del 30 de setembre. 

“Article 15. Definició. 

Els béns integrants del patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels 

béns culturals d'interès nacional han d'ésser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.” 

 
2.       La incorporació de futurs béns d’interès local es tramitarà pel procediment establert a la Llei del patrimoni 
          cultural català, 9/1993, del 30 de setembre als arts. 16 i 17. 

“Article 16. Catalogació de béns mobles. 

1 La inclusió de béns mobles en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català es fa per resolució del conseller de Cultura. Els béns 

mobles poden ésser catalogats singularment o com a col·lecció. 

2 Són aplicables a la tramitació dels expedients de catalogació de béns mobles les normes generals de procediment administratiu. 

La caducitat dels expedients es regeix per l'article 10, si bé en aquest cas el termini per a resoldre els expedients és de setze 

mesos. 

3 El Catàleg del Patrimoni Cultural Català ha de reflectir tots els actes que es realitzin sobre els béns que hi són inscrits, si poden 

afectar llur catalogació. És obligació del titular d'un bé catalogat de comunicar al Catàleg tots els actes jurídics i tècnics que puguin 

afectar el dit bé. 

4 De les inscripcions en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, se n'ha de donar compte a l'Inventari General de Béns Mobles de 

l'Administració de l'Estat, perquè hi siguin fetes les inscripcions corresponents. 

Article 17. Catalogació de béns immobles. 

1 La catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local. 

2 La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon al ple de l'ajuntament, en els municipis de més de 

cinc mil habitants, i al ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració s'ha de dur a terme amb 

la tramitació prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni 

cultural. 

3 L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser comunicat al Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció 

en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.... 

5 Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els jaciments arqueològics del terme municipal que han estat declarats espais 

de protecció arqueològica.” 

 
3.       La declaració d'un bé cultural d’interès local es pot deixar sense efecte pel procediment establert a la Llei del patrimoni 

cultural català, 9/1993, del 30 de setembre a l’art. 17.4. 



 

 

“4 La declaració d'un bé cultural d'interès local únicament es pot deixar sense efecte si se segueix el mateix procediment prescrit 

per a la declaració i amb l'informe favorable previ del Departament de Cultura.” 

 

4. Declaració d'un bé amb elements d'interès. Són aquells béns amb valor dins el seu teixit urbà o entorn natural o agrícola, 
degut a raons històriques, ambientals, tipològiques i/o morfològiques. Es proposa una protecció de tipus urbanístic que 
permet determinats graus d’intervenció i adaptació a la regulació urbanística actual. 
Aquest catàleg relaciona aquests béns i els identifica com nivells C i D . 
La incorporació al Catàleg es basa a la referència genèrica que la Llei 9/93 fa respecte a “els restants béns integrants 
del Patrimoni Cultural Català”. 

5. Declaració d'un bé d'interès documental. Segueix el mateix procediment que els béns de nivell C i D, descrit en el 
punt 4 d’aquest mateix article. 

 

Art. 38 -  Aspectes referents a la transmissió. 

1.    L’Ajuntament de Blanes pot exercir el dret de tempteig sobre les transmissions oneroses de la propietat o de qualsevol    
dret real. 

a) de manera subsidiària, sobre els béns declarats d’interès nacional. 
b) sobre els béns culturals d’interès local. 

2.     Els titulars dels esmentats béns declarats amb categories A, B o C segons l’article 8 d’aquesta Normativa han de  
comunicar a l’Ajuntament de Blanes fefaentment llur intenció de transmetre els béns o drets. 
3.     L’Ajuntament de Blanes pot exercir el dret de tempteig en el termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació. 
4.     Cas de no notificar-se la transmissió o de no formalitzar-se en les condicions notificades, l’Ajuntament pot exercir el dret   
de retracte en les mateixes condicions que el de tempteig. 
5.    El dret de tempteig pot exercir-se en benefici d’altres institucions públiques o d’entitats privades sense ànim de lucre, en  
les condicions que en cada cas es determinin com a més efectives per a garantir la permanència del bé. 

6.   Prèviament a la formalització per escriptura pública de l’adquisició del bé, s’ha d’acreditar el compliment del que disposen   

els apartats anteriors d’aquest precepte. 

7.    La relació de béns catalogats d’interès local es notificarà al Registre de la Propietat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL IV.  CONSERVACIÓ DELS BÉNS OBJECTE DE PROTECCIÓ 
 
Art. 39 -  La conservació del béns protegits. 

1. El deure de conservació té per objecte preservar i mantenir la integritat dels béns protegits i llur valor Historicoartístic, 
cultural o natural. 

2. L’Ajuntament  de  Blanes  ha  de vetllar per evitar-ne la destrucció o deteriorament dels béns protegits per aquest  
catàleg. Els béns protegits per aquest catàleg de titularitat pública són imprescriptibles i inalienables. 

3. L’Ajuntament de Blanes donarà prioritat a la restauració o rehabilitació davant la substitució parcial si aquesta última fos 
possible. 

4. La substitució d’immobles es considera excepcional. Únicament s'autoritzen les que contribueixen a millorar el conjunt, 
mantenint les alineacions i paràmetres bàsics vigents.   

5. El desplaçament d'elements catalogats és autoritzable tant sols quan resulta imprescindible per causa de força major o 
interès social. Els serveis tècnics hauran d’atorgar aquesta autorització prèvia justificació de la necessitat o conveniència. 
 
Art. 40 -  Dret d’accés. 

Els titulars de béns protegits han de permetre l’examen i estudi dels mateixos pels investigadors adscrits a alguna  institució 
científica o acadèmica i als tècnics de l’Ajuntament de Blanes i de la Generalitat de Catalunya, seguit l’esprit dels arts. 30 i 61 
de la Llei del patrimoni cultural català, 9/1993, del 30 de setembre. 
Article 30. Accés als béns culturals d'interès nacional. 

1 Els propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors de béns culturals d'interès nacional estan obligats a permetre:  

a) L'examen i l'estudi dels béns pels investigadors reconeguts per alguna institució acadèmica, amb la presentació prèvia d'una sol·licitud raonada, 

avalada pel Departament de Cultura. 

 b) La col·locació d'elements senyalitzadors de llur condició de béns culturals d'interès nacional. 

c) La visita pública dels béns, en les condicions que siguin establertes per reglament, almenys quatre dies al mes i en dies i hores  prèviament 

assenyalats. 

2 Als efectes del que disposa l'apartat 1.c), en la determinació del règim de visites s'ha de tenir en compte el tipus de béns, llurs característiques i, en el 

cas dels béns immobles, l'informe de l'ajuntament afectat. En casos justificats, el Departament de Cultura pot dispensar, totalment o parcialment, del 

règim de visites. En el cas dels béns mobles, el Departament de Cultura pot establir, com a mesura alternativa a la visita pública, el dipòsit dels béns en 

un centre cultural, perquè hi siguin exhibits en els terminis i amb les condicions que siguin establerts per reglament. 

Article 61. Visita pública i difusió. 

1 L'Administració de la Generalitat ha de vetllar perquè la visita pública als béns culturals d'interès nacional s'efectuï en condicions adequades de 

conservació, coneixement i difusió dels béns i de seguretat dels visitants. 

2 L'Administració de la Generalitat ha de promoure la realització de reproduccions i còpies dels béns culturals d'interès nacional amb finalitats didàctiques 

i de promoció turística, i ha de fer-hi constar de manera visible llur procedència i llur condició de còpia, sens perjudici del dret de propietat intel·lectual. 

3 L'Administració de la Generalitat ha de fomentar l'ús i el gaudi del patrimoni cultural català com a recurs de dinamització social i turística, respectant les 

necessitats de conservació i protecció dels béns i de llur entorn establertes per aquesta Llei. 



 

 
 

 

 

 

Art. 41 -  El deure de conservació per part dels propietaris. 

Els titulars de béns protegits per aquest pla, siguin particulars o entitats públiques o privades, estan obligats a preservar-los i 
a mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, en la seva integritat i valor cultural, realitzant les obres 
de consolidació i millora que evitin el seu deteriorament estructural en els elements visibles i no visibles i, en especial: 

a) Les que afectin a la solidesa estructural del conjunt. 

b) Les que afectin a les cobertes i tancaments. 

c) Les que evitin les humitats i altres patologies per a la bona conservació de l'edificació. 

d) Les que facilitin l’accés a la visita del bé o edifici a efectes d’investigació o culturals. 

 
Art. 42 -   Repercussions econòmiques del deure de conservació. 

1. La despesa econòmica que comporti el compliment del deure de conservació dels béns protegits correspon al propietari i, 
en conseqüència, l’Ajuntament de Blanes no l’assumeix, quan es tracti d’obres exigibles a qualsevol propietari per mantenir el 
bé en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

2. L’Ajuntament de Blanes pot assumir les despeses derivades del deure de conservació quan el propietari no ho realitzi i 
aquesta acció comporti el deteriorament o desaparició del bé objecte de protecció. En aquest cas, s’establiran les mesures 
adients amb la finalitat de repercutir aquest cost a la propietat. 

3. La desaparició física del bé protegit com a conseqüència de l’incompliment dolós o negligent del deure de conservació, 
comporta l’obligació de restituir-lo. 

4. En el supòsit de desaparició fortuïta del bé i quan el propietari hagi provat haver adoptat les mesures necessàries per 
prevenir l’accident, en especial per prevenir incendis, es pot demanar la descatalogació del bé. L’Ajuntament ha de ponderar 
el valor cultural del bé que ha de restituir-se i el perjudici o gravamen que la restitució comporta al propietari. 

5.  Els  propietaris de  béns  protegits pel  present  catàleg  poden ésser  beneficiats amb ajuts fiscals i econòmics per tal 
d’assolir els següents objectius: 

-     Compensar els costos econòmics, burocràtics i d’ús derivats de l’obligació de manteniment dels béns patrimonials objecte 
de protecció. 

-   Fomentar la realització legal de les obres, afavorint d’aquesta manera el coneixement públic del patrimoni i la “no 
destrucció” del mateix. 

-      Incentivar la conservació i rehabilitació del béns protegits. 

- Incentivar la millora de les condicions higièniques i d’habitabilitat dels edificis amb valor patrimonial. 

 

Art. 43 -  Beneficis fiscals per als immobles i edificis catalogats amb categoria A. 

La Llei de Patrimoni Cultural Català regula els beneficis fiscals dels casos dels monuments declarats d'interès nacional: 

- Estipula l'exempció del 100 % de l'Impost de Béns Immobles (IBI en endavant). 

- Exempció del 100 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en el cas d’obres que tenen per finalitat la 
conservació, la millora o la rehabilitació. 

Article 59 

Beneficis fiscals 

-1 Els propietaris i els titulars de drets sobre béns culturals d'interès nacional i sobre béns culturals catalogats gaudeixen dels beneficis fiscals que, en 

l'àmbit de les competències respectives, determinen la legislació de l'Estat, la legislació de la Generalitat i les ordenances locals.  

-2 Els béns culturals d'interès nacional estan exempts de l'impost sobre béns immobles,(...) 

(...). Les obres que tenen per finalitat la conservació, la millora o la rehabilitació de monuments declarats d'interès nacional gaudeixen també d'exempció 

de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Aquestes exempcions no donen lloc a la compensació amb càrrec als pressupostos de la 

Generalitat en favor dels ajuntaments. 

Les exempcions esmentades a l'article 59.2 queden regulades al RDLEG 5MARZO 204 Num. 2/2004 (RCL 2004,602) “Ley  

Reguladora de las Haciendas Locales”. 

 

Art. 44 -  Beneficis fiscals per als immobles i edificis catalogats amb categoria B. 

Els propietaris de drets sobre BCIN i BCIL (ja siguin públics o privats) gaudeixen dels beneficis fiscals que determinen la 
legislació estatal; autonòmica i les ordenances fiscals.  També poden acollir-se, a través de l’Administració de la Generalitat o 
de l’Administració local, als beneficis que suposa l’aplicació de l’u per cent cultural determinat per la Llei de patrimoni històric 
espanyol en els pressupostos d’obres públiques finançades per l’Estat i en els pressupostos finançats per la Generalitat, 
sempre amb la finalitat d’invertir en la conservació, la restauració i l’excavació arqueològica.  (LPCC, art. 57; Ley de patrimonio 

histórico nacional, títol VIII, art. 68; Decret 17571986, de 10 de gener). 

  

Art. 45 -  Beneficis fiscals per als immobles i edificis catalogats amb categoria C. 

Per aquesta categoria corresponen les mateixes determinacions que per la categoria B. 

 

Art. 46 -  Beneficis fiscals per als immobles i edificis catalogats amb categories A, B, C i D. 

Complementàriament si l’Ajuntament de Blanes lo considera oportú podrà determinar diferents ajudes segons el tipus d’obres 
a realitzar en el bé protegit. 
 



 

 

Art. 47 -  Incompliment del deure de conservació. 

1.  En el supòsit d’incompliment del deure de conservació, l’Ajuntament pot ordenar als propietaris o titulars d’altres drets 
reals l’execució de les obres i actuacions necessàries per preservar i mantenir els béns objecte de protecció. 

2.  Si les obres no fossin executades l’Ajuntament de Blanes pot procedir a l’execució subsidiària forçosa en qualsevol de 
les formes que l’autoritza la legislació de patrimoni cultural. 

3.  En cas de perill imminent l’Ajuntament de Blanes pot ordenar i executar les obres imprescindibles per a salvaguardar 
el bé, sense que sigui necessari un requeriment previ. 

4.  L’incompliment del deure de conservació habilita l’Ajuntament de Blanes per a expropiar l’edifici, amb les mateixes 
condicions que la legislació preveu per als béns d’interès nacional, d'acord amb l'esmentat article 67 de la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 

Article 67. Execució del deure de conservació 

1   En cas d'incompliment del deure de conservació de béns culturals d'interès nacional o de béns mobles catalogats, el Departament de Cultura pot 

ordenar als propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors dels dits béns l'execució de les obres o la realització de les actuacions que siguin 

necessàries per a preservar-los, conservar-los i mantenir-los. Aquestes mesures poden ésser adoptades també pels ajuntaments, si es 

refereixen a béns immobles catalogats. L'Administració no pot ordenar l'execució d'obres o d'actuacions per un import superior al 50% del valor 

del bé, fixat pel Departament de Cultura o per l'ajuntament corresponent mitjançant l'aplicació dels criteris establerts per la legislació sobre 

expropiació forçosa. 

2   Si els que hi són obligats no executen les actuacions a què fa referència l'apartat 1, el Departament de Cultura o, si escau, l'ajuntament 

corresponent poden fer-ne l'execució subsidiària, a càrrec dels obligats. En cas de perill imminent per a l'immoble, l'administració competent pot 

executar les obres imprescindibles per a salvaguardar el bé sense necessitat de requeriment previ. 

3   El Departament de Cultura pot concedir, per a la realització de les obres de conservació dels béns culturals d'interès nacional, un ajut amb 

caràcter de bestreta reintegrable, que en el cas dels béns immobles s'ha d'inscriure en el Registre de la Propietat. 

4   Són causa d'interès social, a efectes d'expropiació, l'incompliment dels deures de conservació, preservació, manteniment i protecció establerts 

per aquesta Llei i la situació de perill o ruïna imminent d'un immoble d'interès nacional. Són competents per a procedir a l'expropiació 

l'Administració de la Generalitat, els consells comarcals i els ajuntaments, en l'àmbit de llurs competències respectives. 

 
4. És causa d'interès social, a efectes d’expropiació, l’incompliment del deure de conservació, preservació, 

manteniment i protecció i la situació de perill imminent dels béns culturals d'interès local i en el béns i conjunts 
urbanísticament protegits, en les condicions establertes per als béns culturals d'interès nacional, d'acord amb l'article 
67.4 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 

 
Art. 48 -  Reparació de danys causats. 

1.  L’Ajuntament de Blanes ha d’ordenar a les persones o institucions responsables, sense perjudici d’imposar les 
sancions que correspongui, la reparació dels danys causats il·lícitament en els béns i conjunts urbanísticament 
protegits. 

4. Per ordenar la reparació dels danys causats, l’Ajuntament de Blanes haurà de dictar les ordres d’execució que en cada 
cas concret corresponguin per tal de restituir el bé al seu estat anterior. 

 

Art. 49 -   Règim d’execució forçosa. 
Els actes administratius que imposin obligacions als propietaris, titulars d’altres drets reals o posseïdors de béns objecte de  
protecció en aquest catàleg, seran objecte d’execució forçosa en cas d’incompliment, d’acord amb la legislació 
administrativa general i la de patrimoni cultural. 
 
Art. 50 -  Règim sancionador. 

El règim d’infraccions i sancions relatiu a les conductes contràries a la conservació i protecció dels béns objecte de protecció 

en aquest catàleg és l’establert en la legislació urbanística i en la de patrimoni cultural. 
 
Art. 51 -  Multes coercitives. 

1.  L’Ajuntament de Blanes pot imposar multes coercitives per fer efectiu el compliment dels deures de la propietat dels 
béns i conjunts urbanísticament protegits en funció de les resolucions administratives dictades per al seu compliment. 

2.  Els límits, el procediment i la quantia seran establerts per l’Ajuntament de Blanes, en funció dels pertinent informe dels 
Serveis Tècnics. 

 
Art. 52 -  Suspensió d’obres. 

Els actes d’ús i edificació que contravinguin les determinacions d’aquest catàleg seran objecte de suspensió immediata 
d’acord amb les determinacions de la legislació urbanística i la de patrimoni cultural. 

 
Art. 53 -  Certificat de manteniment dels edificis protegits. 

Els edificis protegits amb els categories A, B i C hauran de disposar del corresponent certificat de manteniment que ha de 
contemplar els continguts del "Modelo de dictamen técnico sobre el estado de conservación y mantenimiento de los edificios”,  
recollit en el document ( ORDRE de 9 de setembre de 1997, de desplegament del Decret 158/1997, de 8 de juliol, pel qual es 

regula el Llibre de l'Edifici dels habitatges existents i es crea el Programa per a la revisió de l'estat de conservació dels  

edificis d'habitatges.) en relació als valors objecte de protecció. Aquest dictamen serà exigible per part de l’Ajuntament per  
atorgar qualssevol tipus de llicència. 
 
Art. 54 -  Declaració de ruïna. 
1. Els béns catalogats poden ésser objecte de declaració de ruïna d’acord amb la legislació urbanística. 
2. La declaració té els efectes legalment previstos a l’àmbit de les relacions jurídico-públiques i jurídico-privades. 
3. La declaració de ruïna no autoritza l’enderroc de l’edifici, fins que no s’aporti el corresponent informe tècnic resolutiu  
redactat pels Serveis corresponents de l’Ajuntament de Blanes. 

 

 



 

 

TÍTOL VI.   GESTIÓ DELS BÉNS OBJECTE DE PROTECCIÓ. 
 

Art. 55-  Gestió dels béns protegits expropiats per incompliment del deure de conservació. 

1.  L’Ajuntament pot gestionar directament els edificis adquirits per expropiació forçosa mitjançant qualsevulla de les 
 tècniques de gestió directa atribuïdes per la llei als ens locals (art. 149 de la Llei 1/2005 d’Urbanisme). 
"Article 149. Formes de gestió per expropiació 

En el sistema d’actuació urbanística per expropiació, l’ajuntament competent pot acomplir l’activitat d’execució del planejament per mitjà de: 

a) La gestió indiferenciada. 

b) La gestió per mitjà d’una entitat de dret públic o una societat privada de capital íntegre de l’ajuntament. 

c) L’encàrrec de la gestió, mitjançant un conveni de col·laboració administrativa, a una altra administració pública territorial o a una entitat de 

dret públic o una societat privada de capital íntegre d’una altra administració pública territorial. 

d) L’atribució a concessionaris, mitjançant un concurs les bases del qual en fixin els drets i les obligacions." 

5. En el cas que l’expropiació hagi estat instada per un beneficiari, aquest haurà de rehabilitar l’edifici de conformitat amb 
les determinacions que per a aquest tipus d’obra s’estableixen a la legislació vigent. 

6. Per a rehabilitar edificis expropiats es poden constituir consorcis.   
 
Art 56-   Descatalogació. 

Serà d’aplicació la Llei 9/193 del Patrimoni Cultural Català, que a l’article 14 especifica que el procediment per a 
deixar sense efecte una declaració de bé d’interès nacional es realitzarà mitjançant els mateixos tràmits i requisits 
necessaris per a la seva declaració, amb informe previ, exprés i vinculant, de les institucions a que es refereix 
l’art. 8.3 (Consell Assessor del Patrimoni Cultural de Catalunya i de l’Institut d’Estudis Catalans, o d’alguna de les 
institucions científiques, tècniques o universitàries de prestigi o competència reconegudes que es determinin per 
reglament). 
El procediment serà: 
A. Incoació de l’expedient: 

- D’ofici per l’Administració de la Generalitat. 
- A instància d’altres Administracions públiques. 
- A instància de persones físiques o jurídiques. 

B. Instrucció de l’expedient: 
- B.1. Informes favorables de: 

- El Consell Assessor del Patrimoni cultural de Catalunya i de l’Institut d’Estudis Catalans, o 
- Institucions científiques, tècniques o universitàries de prestigi o competència reconeguda, determinades 
per reglament. 
- L’Ajuntament de Blanes. 

- B.2. En cas de béns immobles, és necessari: 
- Donar audiència a: 
- Als interessats. 

- A l’Ajuntament de Blanes. 
- Obrir un període d’audiència pública. 

- B.3. L’expedient ha de contenir: 
- Informes històrics, arquitectònics, arqueològics, artístics. 
- Documentació gràfica complerta. 
- Informe detallat sobre la conservació del bé. 

C. Notificacions de la resolució de la incoació de l’expedient: 
- Als interessats. 
- A l’Ajuntament de Blanes. 

La resolució es publicarà al D.O.C.G i al B.O.E 
D. Fi de l’expedient: 

- Tant la declaració, com la descatalogació del bé és competència del Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
proposta del Conseller de Cultura. 
- S’adoptarà en un termini de 18 mesos des de la incoació de l’expedient. 
- Caduca quan transcorreguts els 18 mesos se sol·licita que s’arxivin les actuacions i dins els 30 dies següents no es 
dicta resolució. 

 
Art. 57-   Redacció de Plans de Millora Urbana (PMU). 

En els casos en els que la fitxa de protecció d'element remeti a un Pla de Millora Urbana (PMU), la redacció d'aquest estarà 
subjecta a l'assenyalat per l'article 68 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme: 

"Article 68. Plans de millora urbana 

1. Els plans de millora urbana tenen per objecte: 

a) En sòl urbà no consolidat, de completar el teixit urbà o bé d’acomplir operacions de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació 

urbana, de transformació d’usos, de reurbanització, d’ordenació del subsòl o de sanejament de poblacions i altres de similars. 

b) En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la urbanització, en els termes assenyalats per la lletra b de l’article 30, i regular la 

composició volumètrica i de façanes. 

2. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la reforma interior, la remodelació urbana, la transformació d’usos, la reurbanització 

o completar el teixit urbà poden: 

a) Determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament o la reconversió del model urbanístic de l’àmbit de què es 

tracti, quant a l’estructura fonamental, l’edificació existent o els usos principals. 

b) Establir la substitució integral o parcial de les infrastructures d’urbanització i la implantació de noves infrastructures, per raons 

d’obsolescència o d’insuficiència manifesta de les existents o per les exigències del desenvolupament econòmic i social. 

3. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l’ordenació específica del subsòl per a àmbits determinats han de regular: 

a) La possibilitat d’aprofitament privat i, específicament, de mantenir o no, en tot o en part, l’aprofitament privat preexistent. 

b) L’ús del subsòl, vinculat a l’ús públic i a la prestació de serveis públics, d’acord amb el que estableix l’article 39. 



 

 

4. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l’acompliment d’operacions de millora urbana no contingudes en el planejament 

urbanístic general requereixen la modificació d’aquest, prèviament o simultàniament, excepció feta dels supòsits en què no s’alterin ni els 

usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic general. 

5. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l’acompliment d’operacions de revitalització del teixit urbà, per a garantir el 

manteniment o el restabliment de la qualitat de vida, han de regular les condicions de compatibilitat dels diversos usos del sòl. 

6. Els plans de millora urbana contenen les determinacions pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i 

desenvolupades en els estudis, els plànols i les normes corresponents. 

7. S’aplica als plans de millora urbana el que estableixen els articles 65 i 66 per als plans parcials urbanístics, a excepció del que 

disposen els apartats 3 i 4 de l’article 65 pel que fa a la reserva de sòl. 

8. Els plans de millora urbana han de concretar les reserves necessàries per als sistemes urbanístics locals, si no ho ha fet el planejament 

urbanístic general." 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera 
1. Els conjunts que són objecte de protecció es regeixen, en tot allò no previst en aquest catàleg, pel: 
- Pla d'Ordenacio Urbanística Municipal Blanes. 
 
2. Quan sigui redactat el planejament que afecti a conjunts que són objecte de protecció, caldrà argumentar les seves 
determinacions en matèria de protecció del patrimoni, a partir dels criteris justificatius d’aquest catàleg. 
 
Segona 
Cada 10 anys haurà de sotmetre’s al Consell Municipal un informe sobre l’adequació de les declaracions i dels categories de 
protecció establerts, i la necessitat d’introduir-hi modificacions, que es tramitaran d’acord amb el criteri 
d’aquell òrgan municipal. 
 
Tercera 
En el termini de dos anys des de l'entrada en vigor del catàleg, els propietaris d'edificis protegits hauran de disposar del 
certificat de manteniment o documentació equivalent, previst a l'article 53 d’aquestes Normes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANNEX I -  LLISTAT DE BENS I EDIFICIS IMMOBLES PROTEGITS 

Bens catalogats ordenats segons categories de protecció A, B, C, D i E.  
 

CATEGORIA A - Béns culturals declarats d’interès nacional 
ADREÇA DENOMINACIÓ CODI FITXA 

Carles Faust, 9 (Pg. de) Jardí Botànic Mar i Murtra E-3 

Església (Plaça de la) Conjunt edificat del Palau dels Cabrera C6-F2 

Esglèsia, (Plaça de la) Plaça de l’Església de Santa Maria P-4 

Santa Bàrbara (Pg. de) Ermita i Torre de Santa Bàrbara E-10e 

Sant Joan (Castell de) Castell de Sant Joan E-1 

Verge Maria (Plaça de la) Porta de la Muralla C5-F4 
 
 

CATEGORIA B - Béns culturals d’interès local 
ADREÇA DENOMINACIÓ CODI FITXA 

Ample (carrer) Font Gòtica C5-F2 

Ample (carrer); 7 - C5-F1 

Ample (carrer); 10 Can Creus C5-F1 

Ample (carrer); 11 Casa de Oms C5-F1 

Ample (carrer); 13 Can Mirabell C5-F1 

Ample (carrer); 15 Can Balliu C5-F1 

Ample (carrer); 20 Voltes del carrer Ample C5-F2 

Ample (carrer); 22 Voltes del carrer Ample C5-F2 

Ample (carrer); 24 Voltes del carrer Ample C5-F2 

Anselm Clavé  (carrer)–/ Sta. Cecilia (carrer), 7  Cementeri Municipal  E-11 

Antiga (carrer), 9  Ermita de Nostra Senyora de l’Antiga  E-10a 

Carles Faust (Pg de) Mirador de la Cala de Sa Forçanera E-16 

Carles Faust (Pg de) Ca l’Amado Carreras E-9 

Dintre (Pg de) Passeig de Dintre P-2 

Dintre (Pg de), 2 Can Mañach C3-F2 

Dintre (Pg de), 8 L’Antiquari C3-F3 

Dintre (Pg de),10 Can Oliveres C3-F3 

Dintre (Pg de), 11 Font de la Mina Cristal·lina C3-F3 

Dintre (Pg de),18 Casa del Poble C3-F3 

Dintre (Pg de), 26 Can Tordera C3-F3 

Dintre (Pg de), 29 Ajuntament – Casa de la Vila C3-F4 

Dintre (Pg de), 31 Cafè Terrassans C3-F4 

Ermita, (carrer de l’) s/n Ermita de Sant Francesc  E-10c 

Esperança (carrer), 5 Casa Folgueras C4-F2 

Esperança (carrer) 67 –J. Roig i Raventós (carrer) Ermita de la Mare de Déu de l`Esperança  E-10g 

Jaume Arcelós (carrer)–Ángel Planells (carrer) Capella i hospital de Sant Jaume  E14 

Jaume Ferrer (carrer), 2  Ca l´Orench C5-F3 

Mare de Deú del Vilar (Santuari de la) Santuari de la Mare de Deú del Vilar  A7/E-10f 

Mas Ferrer (carrer del), 3  Mas Ferrer del Puig  E-7 

Nou (carrer), 12  Can Girbau C6-F2 

 

   

Port (explanada de) Llotja Vella del Port E-15 

Raval   (carrer),11  Can Carbó – Can Navinés C5-F4 

Roig i Jalpí, (pg de); Esperança (carrer de) Pg de Roig i Jalpí – carrer de l’Esperança P-3 

Roig i Raventós (carrer), 2 Casa Saladrigas C4-F6 

S’Agüia (paratge de) Mas de S’Agüia E-5 

Salut (carrer de la), 20 Ermita / capella de la Salut i escola E-10b 

Santa Anna (a la cim de l’esperó) El Convent E-8 

Sant Joan, Camí Vell de Camí Vell de Sant Joan P-5 

Sant Joan (Promontori de) Ermita de Sant Joan E1 

Sa Palomera (promontori de) Roca de Sa Palomera P-1 

Verge Maria (Plaça de la), 1  - C5-F4 

Verge Maria  (Plaça de la), 2 - C5-F4 

Verge Maria (Plaça de la), 4  - C5-F4 
 

 
CATEGORIA C - Altres béns d’ interès catalogats  

ADREÇA DENOMINACIÓ CODI FITXA 

Catalunya  (plaça), 12 - C2-F2 

Catalunya (plaça), 14 - C2-F2 

Catalunya (plaça), 20 - C2-F2 

Dintre (Pg de),  5 - C3-F2 

Dintre (Pg de), .25 - C3-F4 

Dr. Xavier Brunet  (carrer), 4 - C3-F1 



 

 

 

   

   

   

Espanya (plaça de), 2 Edifici del Banc Saragossà C3-F5 

Esperança (carrer), 16 - C4-F3 

Esperança (carrer), 18 - C4-F3 

   

   

   

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 1 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 2 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar  (Plaça de la), 3 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 4 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 5 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 6 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 7 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 8 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar . (Plaça de la), 9 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 10 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 11 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 12 - C1-F1 

Mare de Deu del Vilar (Plaça de la), 13 - C1-F1 

Mendez Nuñez (carrer), 40 - C2-F1 

Mendez Nuñez (carrer), 42 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 30 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 43 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 45 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 47 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 27 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer),13  C2-F1 

Mirador de S´Auguer (carrer del), 26 - C2-F3 i C2-F4 

Mirador de S´Auguer (carrer del), 28 - C2-F3 i C2-F4 

Nou (carrer), 8 - C6-F1 

Nou (carrer), 22 - La Rectoria C6-F2 

Pere Pescador  (Trav. de), 4 - C2-F3 

Puig i Llença (carrer) -Torre dels Nell E-2 

Roig i Jalpí (Pg de), 7 - C4-F1 

Roig i Jalpí (Pg de), 11 - C4-F1 

Santa Bàrbara (carrer), 17 Torre Perpinyà i entorns  E12 

St Andreu de la Palomera (carrer de), 10 - C2-F3 i C2-F4 

St Andreu de la Palomera  (carrer de), 9 - C2-F3 i C2-F4 

St Andreu de la Palomera  (carrer de), 8 - C2-F3 i C2-F4 

St Andreu de la Palomera  (carrer de), 7 - C2-F3 i C2-F4 

S´Auguer (carrer), 2 - C2-F2 

 

 
CATEGORIA D - Altres béns d’ interès urbanístico-ambiental 

ADREÇA DENOMINACIÓ CODI FITXA 

Catalunya (plaça), 15 - C2-F2 

Dintre (Pg de), 34 - C3-F4 

Esperança (carrer), 3 - C4-F2 

Esperança (carrer), 6 - C4-F2 

Esperança  (carrer), 8 - C4-F2 

Mendez Nuñez (carrer), 44 - C2-F1 

Mendez Nuñez (carrer), 46 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 36 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 38 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 39 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 32 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 34 - C2-F1 

Mendez Nuñez  (carrer), 41 - C2-F1 

Raval (carrer), 17 i 17B - C5-F4 

    

St Andreu de la Palomera (carrer), 5 - C2-F3 i C2-F4 

St Andreu de la Palomera  (carrer), 6 - C2-F3 i C2-F4 
 

 
CATEGORIA E – Béns d’interès documental 

   

   
 



 

 

 

 

Àmbits i àrees d’interès ambiental i paisatgístic (AIAP): 
DENOMINACIÓ CODI FITXA 

Àmbit paisatgístic de Sant Joan A-1 

Paratge natural de Pinya de Rosa A-2 

Salt topogràfic dels Padrets-La Plantera alta A-3 

Desembocadura del riu Tordera A-4 

Lleres públiques A-5 
 

 

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 

 
DENOMINACIÓ I LOCALITZACIÓ CODI 

Els Padrets/ Puig d’en Lladó / El Padret / El Fortí J-01 

Turó de Sant Joan / Castell de Sant Joan J-02 

Molí de la Roca J-03 

Santa Maria (Església parroquial de) J-04 

Sant Francesc (Cala) J-05 

Ample (carrer)– cantonada amb Nou (carrer) J-06 

Ample (carrer) J-07 

Ample (carrer) –Cortils i Vieta (Pg de) J-08 

Pere Roure (carrer)– Dintre (Pg de) J-09 

Sant Bonós (carrer),  2 J-10 

Font Gòtica (Entorn de la) J-11 

Xamfrà de Sant Genís (carrer)– l’Antiga (carrer) J-12 

Muralla (carrer de la) J-13 

Dintre (Pg de), 21 J-14 
 

 
 
 
 

 

 
 

 




