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1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

1.1 DESCRIPCIÓ DEL PLA 
Els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) son l’instrument d’ordenació integral del 
territori i poden abastar un o més municipis. Els hi correspon: 
 
Classificar el sòl amb l’establiment del règim jurídic corresponent. 
Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic. 
Definir l’estructura general del territori i establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament. 
Definir l’organització dels usos públics i privats sobre el territori. 
Definir els objectius mediambientals. 
 
Aquest informe de sostenibilitat ambiental es refereix a la revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbanística de Blanes i redacció del nou POUM d’acord amb els nou marc legal establert pel 
Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i pel 
Decret 305/2006 pel qual s’aprova el reglament de l’esmentada Llei. 
 
Per tant, els àmbits d’aplicació del Pla objecte del present informe de sostenibilitat ambiental 
seran els exposats anteriorment i es referiran específicament al terme municipal de Blanes 
(Selva). 
 

1.2 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 
A continuació es recopilen aquells plans, programes i projectes més significatius dels quals s’ha 
tingut coneixement per tal de recollir aquelles actuacions significatives que afecten al territori 
objecte  d’ordenació i d’identificar aquells casos en què la seva superposició, entre si i amb el 
POUM, pot representar impactes acumulatius rellevants que s’hagin de tenir en consideració en 
l’avaluació d’aquest Pla. 
 
A aquests afectes es consideraran els següents grups de plans, programes o projectes: 
 
a- Instruments de planificació ambiental 
b- Instruments de planejament territorial i urbanístic 
c- Plans territorials sectorials 
d- Projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental 
 
El planejament urbanístic municipal és jeràrquicament inferior al planejament territorial, la qual 
estableix normes d’aplicació directa, directrius que aquest haurà de desenvolupar i concretar 
obligadament i recomanacions. D’aquesta manera, el planejament territorial coordina i 
harmonitza a una escala superior els diversos plans urbanístics que es puguin formular en el seu 
territori. 
 
D’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, es defineixen tres 
instruments de planejament territorial: 
 
 El Pla territorial general 
 Els plans territorials parcials 
 Els plans territorials sectorials 
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Actualment, dels instruments anteriorment esmentats que afecten al municipi de Blanes, hi ha 
aprovat el Pla Territorial General de Catalunya (aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març). En 
aquests moments, s’està treballant en la redacció del Pla Territorial parcial de les Comarques 
Gironines, que haurà de ser tingut en compte si es aprovat en la tramitació del present POUM. 
 
En el Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), la comarca de la Selva, s’inclou dins de l’àmbit 
funcional territorial (AFT) de les comarques gironines, però el PTGC adscriu Blanes dins d’un 
sistema urbà d’articulació (Hostalric-Breda-Malgrat-Blanes-la polaritat de la Tordera) entre l’AFT 
de la regió metropolitana de Barcelona i el de les comarques gironines. 
 
En aquest sentit, i des del punt de vista de les infraestructures, el PTGC proposa portar a terme la 
construcció d’un eix litoral que possibiliti les relacions entre els municipis de la part nord del 
Maresme amb el sistema central metropolità, i per la vall de la Tordera, amb el corredor pre-
litoral. 
 
Així mateix, el planejament urbanístic de Blanes ha d’harmonitzar-se amb els plans territorials 
sectorials existents i futurs. Aquests plans comprenen tot l’àmbit de Catalunya però, d’acord 
amb el seu caràcter sectorial, les seves determinacions es refereixen només a un o alguns 
aspectes de la realitat territorial. 
 
En el desenvolupament de la Llei 23/1983, la Generalitat també ha elaborat i aprovat diversos 
plans territorials sectorials, alguns amb anterioritat a l’aprovació del Pla territorial general. Són 
els següents: 
 
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) (aprovat per l’Annex del Decret 328/1992). 

El decret 290/2006, de 4 de juliol, delimita el Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya de 
Rosa i modifica el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais 
d'interès natural, per ampliar l'espai de Pinya de Rosa.  
 
Actualment doncs, Pinya de Rosa acull dues figures de protecció en l’àmbit terrestre en 
84,14 ha., PNIN i PEIN, que abasten dos municipis (Blanes i Lloret) i, a més, compta amb una 
protecció de la zona marina de 16,91 ha., que també és PEIN. El 87,5% de la superfície 
terrestre protegida correspon al terme municipal de Blanes. 
 

Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC), aprovat definitivament el 16 de desembre 
de 2005. 
 

El PDUSC abasta el territori comprès dins d’una franja de 500 metres d’amplada, aplicada en 
projecció horitzontal terra endins. Classifica terrenys inclosos o no dintre de la franja de 500 
metres: Unitat Territorial de Regulació de sòl costaner (UTR-C) i de sòl costaner especial (UTR-
CE). A Blanes hi ha cinc unitats classificades ja sigui com a UTR-C o bé com, UTR-CE. Les 
unitats de sòl costaner han de passar necessàriament a ser classificades com a sòl no 
urbanitzable pel planejament general, mentre que el costaner especial no ha de passar 
necessàriament a ser no urbanitzable (vegeu l’apartat 2.1.1.12 per a més informació).  
 

Programa de desenvolupament rural (aprovat per la Decisió de 14 de setembre, de l’any 2000 
(Decisió C(2000) 2658 final). 

Pla de l’energia a Catalunya a l’horitzó de l’any 2006-2015.  
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Pla territorial sectorial de la implantació de l’energia eòlica de Catalunya (2002). Segons el 
mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, annex del Decret 174/2002, d'11 
de juny,  tot el municipi de Blanes es compatible per la implementació de l’energia eòlica de 
Catalunya. Cal preveuré però, que tal com dicta el Decret regulador de la implantació de l’energia 
eòlica a Catalunya, quan es revisi el Mapa l’espai de Pinya de Rosa quedarà classificat com a 
incompatible al tractar-se d’un paratge natural d’interès nacional i PEIN.   

Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 (Aprovat pel Decret 454/2004, de 14 de desembre). 
El Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya (aprovat pel Decret 455/2004). 

Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2001-2006 -PROGREMIC (Aprovat el 13 
de novembre de 2001 pel Consell de Direcció de la Junta de Residus -actualment Agència de 
Residus de Catalunya-). 
Pla d’acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya 2005-2012. 

Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya 2001-2006 -PROGROC- Aprovat pel 
Consell de Direcció de la Junta de Residus (actualment Agència de Residus de Catalunya) el 28 
de juny de 2001. 

Programa de gestió de residus industrials a Catalunya 2007-2012 -PROGREMIC-. 

Programa de gestió de dejeccions ramaderes (Aprovat el 23 de desembre de 1996 pel Consell 
de Direcció de la Junta de Residus. 

Pla de suport a la gestió de les dejeccions porcines (Aprovat en la sessió parlamentària del 8 de 
gener de 2003). 

Pla de sanejament (aprovat el 21 de juny de 1996). 

Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 -PSARU 2005- (desenvolupa el pla 
de sanejament). 

El PSARU 2005 recull una llista exhaustiva i concreta d’actuacions agrupades en dos 
escenaris (2005 a 2008 i 2009 a 2014).  En el cas de Blanes, l’única actuació prevista per 
aquest període 2005-2008 és la millora de la fase de compostatge de l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals (EDAR) de Blanes. No hi ha cap actuació prevista pel període 2009-2014. 

 
Programa de sanejament d’aigües residuals industrials -PSARI-2003-. 

Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya INUNCAT. 

Pla territorial sectorial d’equipaments comercials -PTSEC- (Decret 211/2001, de 24 de juliol). 

Pla de carreteres de Catalunya (Aprovat pel Decret 311/1985 revista el 1995). 

Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (Aprovat pel DECRET 310/2006, de 25 de 
juliol). 
 

Pel que fa a Blanes, el PITC recull tota una sèrie d’actuacions en les xarxes viàries i ferroviària 
que de ben segur tindran incidència en la realitat actual del municipi a diferents nivells.  Pel 
que fa a la xarxa ferroviària es proposa el perllongament Blanes-Lloret: Ramal d’accés a la 
localitat de Lloret amb l’objectiu de fer arribar el servei de rodalies fins a aquest. I el 
desdoblament Arenys-Blanes per tal d’ampliar la capacitat de la línia. Aquesta actuació 
inclourà mesures d’integració urbana de la línia ferroviària al pas pels nuclis urbans. 
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Pla de ports de Catalunya (2006-2015) 
 
 

1.2.1 PROJECTES SOTMESOS A AVALUACIÓ AMBIENTAL RELACIONATS 
 

Amb data de 28 de setembre de 2006, la Secretaria General per a la prevenció de la 
Contaminació i el Canvi Climàtic va aprovar la resolució per la que es formula la declaració 
d’impacte ambiental sobre el projecte “Duplicación de calzada N-II, tramo: Tordera-Fornells de la 
Selva (Girona-Barcelona), subtramo Tordera-Maçanet de la Selva”. 
 
En aquest document es resol informar favorablement però condicionada sobre l’execució de 
l’alternativa anomenada Blanes, les principals característiques de la qual són: 
 
L’alternativa de Blanes suposa una modificació de l’alternativa Tordera 3 de l’estudi informatiu, 
fonamentalment en el lloc d’inici i el tipus d’enllaç amb l’autopista de la Costa. L’alternativa 
comença passat el riu Tordera a la zona d’unió entre la prolongació de l’autopista C-32 i 
l’autopista de la Costa. La unió es realitzarà amb un ampli enllaç ( amb tots els ramals amb grans 
radis de curvatura, amb tres nivells en perfil longitudinal i una gran ocupació en planta) centrat 
en el límit dels termes municipals de Tordera i Blanes. El traçat que es desenvolupa a 
continuació és molt semblant (en planta) al de la Tordera 3, però incorpora més viaductes 
(pp.kk. 2+250-2+800, 4+470-4+600, 5+250-5+420, 5+570-5+700 y 5+800-5+970) i túnel 
(3+420-4+259, 4+970-5+160 y 6+150-7+100) i un fals túnel (p.k.7+100-7+600). Té 
8.509,81m. de longitud, 8un radi mínim de 500m., 1.979m. de longitud total del túnel, 500m de 
fals túnel i 1.148 totals de viaducte. Aquesta alternativa s’estima que produirà un excedent de 
terres per l’abocador d’uns 200.000 m3 
 

Característiques  de les alternatives 
 

Alternativa  Longitud  Pendent 
màxima  

Radi mínim  Longitud 
túnel  

Longitud 
fals túnel  

Longitud 
viaducte 

Tordera 1 9.480,75 m 3 % 750 m 1.000 m 500 m 1.400 m 
Blanes 8.509,81 m 3 % 500 m 1.979 m 500 m 1.148 m 

Font: Resolució de 28 de setembre de 2006, de la Secretaria  General per la Prevenció de la Contaminació y el Canvi Climàtic, per la 
que es formula declaració d’ impacte ambiental del projecte «Duplicación de calzada N-II, tramo: Tordera-Fornells de la Selva 
(Girona-Barcelona), subtramo Tordera-Maçanet de la Selva». 
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2 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

2.1 ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS 

2.1.1 PERFIL AMBIENTAL DEL MUNICIPI 
En aquest apartat es defineixen els aspectes significatius del perfil ambiental preexistent del 
municipi en aquells aspectes que interaccionaran amb el nou planejament, tot determinant els 
valors i les potencialitats, vulnerabilitats, riscos, els impactes, els dèficits, i altres factors de 
caràcter ambiental (inclosos els referents als recursos naturals), considerats com a rellevants, i 
sobre els quals pugui incidir el POUM. 
 
Aquest perfil urbanístic i ambiental es farà servir posteriorment, en la mesura del possible, com a 
element bàsic de l’avaluació ambiental del POUM mitjançant la seva comparació amb el perfil 
resultant de la  proposta de Pla. 
 
Al llarg de tota la descripció del perfil ambiental del municipi, es descriuen els indicadors 
ambientals més significatius per tal de poder comparar les repercussions ambientals del nou 
planejament amb la situació prèvia. Els indicadors que presentem depenen en del grau 
d’informació que es disposa del municipi i de les característiques del territori.  

2.1.1.1 Condicions climàtiques i meteorològiques 
El municipi de Blanes es troba situat a la comarca de la Selva, concretament a l’anomenada Selva 
marítima, just a la desembocadura de la Tordera i limitant amb la comarca del Maresme. 
 
Blanes es troba en la zona climàtica litoral, caracteritzada per estius que secs i pluges escasses, 
produïdes pel pas de sistemes frontals que, molt afeblits, travessen Catalunya. Es tracta d’una 
zona de clima temperat i molt influenciat per la presència del mar.  
 

      Paràmetres climàtics més representatius 
 

Precipitació mitjana anual: 500-750 mm 
Règim pluviomètric anual: Màxim tardor 
Temperatura mitjana anual: 14,5-17ºC 
Variació tèrmica anual: 14-15ºC 

        Font: Ajuntament de Blanes 
 

Principals dades recollides a l’estació meteorològica de Blanes 
 

Any Precipitació 
Temperatura mitjana 
Màxima Mínima Mitja 

1996 837,9 l/m2 20,2º 11,1º 15,6º 
1997 682,2 l/m2 21,2º 11,4º 16,2º 
1998 471,8 l/m2 21,1º 10,8º 15,9º 
1999 499,3 l/m2 20,8º 10,8º 15,8º 
2000 446,1 l/m2 20,9º 11,2º 16,º 
2001 470,1 l/m2 21,3º 11,4º 16,4º 
2002 850,6 l/m2 20,7º 11,2º 16,0º 
2003 717,3 l/m2 21,1º 11,7º 16,4º 
2004 641,6 l/m2 20,7º 11,4º 16,-º 
2005 692,0 l/m2 20,0º 10,3º 15,1º 

      Font: Ajuntament de Blanes 
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21,70
%

8,50%
69,80

%

Urbà

Urbanitzable
No urbanitzable

La radiació solar incident (la irradiació global diària que incideix sobre superfície horitzontal) a 
Blanes (mitjana anual) és en la major part del seu territori d’entre 14 i 14,5 MJ/m2, més que 
suficient per a garantir el bon funcionament de qualsevol instal·lació d’energia solar.  
 
Pel que fa a la capacitat de generació eòlica, actualment es descartaria l'aptitud per a la 
instal·lació de generadors eòlics. 
 

2.1.1.2 Ocupació i consum de sòl 
La classificació del sòl del municipi de Blanes ve determinada per les classes definides en la llei 
del sòl del 1976, que era la legislació vigent en el moment d'aprovació definitiva del Pla general 
de Blanes: 
 
Sòl urbà (SU) 
Sòl urbanitzable, Programat i No Programat (SUP i SUNP) 
Sòl no urbanitzable 
 
Classificació del sòl de Blanes en superfícies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: PGOU de Blanes 

 
 
INDICADOR: Superfície per habitant de sòl urbà + sòl urbanitzable + sòl ocupat per sistemes 
generals:  
 
534,12 ha                                       
                                          = 145,5 m2  de sòl urbà o urbanitzable / habitant 
36.711 habitants    
 
L'estructura urbana de Blanes, es distingeix clarament entre el nucli urbà i les urbanitzacions. En 
el primer és on, en general, es donen les majors densitats, mentre que en les segones –
localitzades principalment per sobre de la carretera d’accés a la Costa Brava i a les zones 
elevades del litoral oriental del municipi- es donen les densitats típicament baixes d’aquest 
model d’ocupació del sòl, basats en la tipologia d’edificacions aïllades. . 
 
A Blanes, aquests es localitzen  principalment a les urbanitzacions que envolten el nucli urbà, 
però també en alguns barris que tenen el seu origen en els primers desenvolupaments 
residencials de la primera meitat del segle passat com Els Pins, o de més recents com Els Pavos 
o Mas Marull. En el cas concret del districte 1.2, que coincideix amb les urbanitzacions de Mas 
Terrats, Sant Joan Sud, Cala Sant Francesc, Santa Cristina i Serrallarga, el 72% dels edificis 
corresponen a habitatges unifamiliars i el 96% a edificis dedicats únicament a habitatges, la qual 
cosa dóna una idea de la manca de serveis d’aquestes urbanitzacions. 
 
Els principals impactes ambientals derivats de l'edificació aïllada respecte les altres dues  
tipologies són:  

 Superfície total 
% respecte del 
total 

Sòl Urbà 383,1 Ha 21,7% 
Sòl Urbanitzable 151,02 Ha 8,5% 
    Programat       108,7 Ha 6,1% 
    No Programat        42,3 Ha 2,4% 
Sòl No Urbanitzable 1.233,9 Ha 69,8% 
Total 1.768 Ha 100% 
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Major consum d’aigua, derivat del reg de les zones enjardinades privades i piscines.  
Poca eficiència des del punt de vista energètic donat que la superfície exposada és molt major i, 
per tant, requereixen d’un major consum energètic per a climatització.  
Dificultats d'implantació pel transport públic així com per al subministrament d’altres serveis 
públics que requereixen d’una determinada concentració de població.  
Reduïda diversitat d’usos (residencial, comercial, administratiu, etc.). 
 

Morfologies urbanes 
 

 
Font: Refós del PGOU de Blanes. 

 
Així doncs, en bona part degut al llegat edificat de la ciutat, però també als habitatges 
unifamiliars construïts més recentment, a Blanes la majoria dels edificis (63%) tenen una 
(37,7%) o dues (25,3%) plantes sobre rasant. 
 
Degut a la condició de municipi turístic, el nivell d’ocupació del parc d’habitatges de Blanes 
presenta característiques destacables que tenen una clara incidència ambiental. 
 
Així, únicament el 48,7% dels 22.987 habitatges de Blanes són habitatges principals1. El 51,3% 
restant són bàsicament habitatges secundaris2 (40,7%), però també existeix un remanent 

                                                                            
1 Un habitatge familiar es considera principal quan és utilitzat tota o la major part de l’any com a residència 
habitual d’una o més persones. 
2 Un habitatge familiar es considera secundari quan és utilitzat només una part de l’any de forma 
estacional, periòdica o esporàdica i no constitueix la residència habitual d’una o vàries persones.  
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important d’habitatges buits3 (10,2%). Això significa que més de la meitat dels habitatges del 
municipi es troben desocupats la major part de l’any, amb el conseqüent dispendi de recursos 
que això suposa. 
 

    Ocupació dels habitatges per districtes i seccions censals 
 

 
             Font: lavola a partir del Cens de població i habitatges 2001. 

 
Entre altres aspectes, pel que fa a la distribució dels habitatges secundaris i buits, s’ha de 
destacar l’elevat nombre d’habitatges que estan buits la major part de l’any a dintre vila i el seu 
entorn, ja que es tracta del centre econòmic i social del municipi.  
 
INDICADOR: Habitatges principals del municipi de Blanes 
Habitatges principals 
   * 100 = 48,7% 
Habitatges totals  

 
Una situació especialment destacada és S’Abanell, on prop del 84% dels habitatges són 
secundaris. Així mateix, a els Pins i la zona que va des de Mas Terrats fins a Santa Cristina aquest 
índex arriba al 50% del total. 
 
Igualment es registra un percentatge molt elevat d’habitatges secundaris entorn dels Pavos o 
Mas Enlaire. 
 
Pel que fa als habitatges desocupats, hom troba que a Dintre Vila i S’Auguer aquests arriben a 
representar el 39% del total d’habitatges. En la secció 2.2 (entre els carrers Riera Alta i Santa 
Bàrbara) aquest percentatge arriba al 26,7% i en les seccions 2.8 i 2.10 aquest és superior al 
19%. 
 
Per tal d'entendre el sòl no urbanitzat del municipi s'han de tenir en compte les edificacions en 
sòl no urbanitzable. Si atenem a la nomenclatura del Cens de persones i habitatges de 20014 el 
grau de dispersió de l’edificació de Blanes és molt baix, ja que únicament registra 73 habitatges 
familiars disseminats; i d’aquests, únicament 6 no són habitatges principals. 
 
 
 

                                                                            
3 Un habitatge familiar es considera desocupat o buit quan, sense trobar-se en cap de les situacions 
anteriors, habitualment es considera deshabitat. 
 
4 Institut Nacional d’Estadística (INE) 
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INDICADOR: Edificacions aïllades al municipi de Blanes 
Nº d’edificacions aïllades 
    = 0,10 edificacions / ha 
Hectàrees de sòl no urbanitzable 

Segons la cartografia de l'Institut cartogràfic de Catalunya, hi ha un total de 126 punts 
identificats com a edificació aïllada i que es troben localitzats en SNU. Atenent a aquesta xifra, 
s’obté una densitat de 0,10 edificacions/Ha. Aquesta densitat és força baixa, però es detecten 
algunes zones amb una especial concentració d’edificacions. Així, a banda del veïnat de les 
Planes, que es troba en sòl classificat com a SNU, destaca la concentració d’edificacions - 
bàsicament masies- al nord del turó de Montells, així com a la part baixa de la Tordera, per sota 
de la carretera de Malgrat. En aquest cas edificacions de menor entitat i principalment casetes 
agrícoles i barraques. 

 
Igualment, no s’ha d’oblidar l’impacte dels càmpings, situats en SNU, que es troben a mig camí, 
per la seva condició d’assentament temporal, entre la urbanització difusa i la de baixa densitat. 

2.1.1.3 Mobilitat 
Pel que fa la incidència del model d’ocupació de sòl en la mobilitat cal destacar la dualitat 
existent entre la zona urbana i les zones de segona residència. Aquest fet junt amb la 
uniformització d’usos en segons quines zones produeix una elevada mobilitat obligada per tal de 
poder dur a terme les tasques diàries. Aquest fet s’agreuja en els períodes d’alta activitat 
turística degut a l’augment de població especialment localitzada en les àrees residencials.  
 
Segons un estudi d'estacionament del municipi la demanda i oferta d’estacionament per a 
residents, podríem dir que l’estacionament és suficient però està mal repartit. Pel que fa als no 
residents els períodes d'estacionaments són curts i això fa que si no troben aparcament en una 
àrea pròxima a la seva destinació opten per estacionar il·legalment. 
 
Referent al transport públic Blanes disposa d’una estació de ferrocarril -situada a uns 2 km del 
centre urbà- de la línia que va de Maçanet-Massanes fins a l’aeroport del Prat recorrent tota la 
línia de la costa entre Malgrat de Mar i Barcelona. També disposa de 6 línies d’autobús urbans, a 
les que s’hi afegeixen les dues que arriben fins a Lloret de Mar. En conjunt, aquestes línies 
arriben a gairebé tots els barris del nucli urbà i a la majoria de les urbanitzacions. A més, 
funciona un trenet turístic que comunica els càmpings de l’oest del municipi amb el centre. 
 
Les dimensions de la ciutat, sobretot del seu nucli central, fan que la majoria dels 
desplaçaments es puguin realitzar a peu. Tot i així, també existeixen entrebancs tals com: els 
elevats pendents o la insuficient amplada de les voreres en alguns trams del municipi que poden 
reduir el numero de desplaçaments a peu de la ciutat. 

 
 

                                                                            
5 Deixant de banda, en aquest cas, les urbanitzacions allunyades del nucli urbà 

Percentatge dels carrers destinats als vianants:  
0,59% de carrers són per a vianants.   

Les dimensions i densitat d’habitants d’un municipi com Blanes5 fa que la majoria de 
desplaçaments obligats es puguin fer a peu. Tanmateix el disseny d’una bona xarxa de carrers 
per a vianants, és un factor que cal tenir en compte a l’hora de potenciar els desplaçaments a 
peu pel nucli urbà municipal 
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A partir de l'estudi de mobilitat s'extreu un apreciable grau d’utilització dels carrils bici per als 
desplaçaments de mobilitat no obligada que correspon tant a residents a Blanes com als 
turistes. Aquest fet es detecta sobretot en el carril bici de la primera línia, així com durant els 
caps de setmana, en el de la carretera de Tordera. El mateix estudi inclou una proposta per a la 
creació d’una vertadera xarxa de carrils bici per a la ciutat que sumaria un total de més de 16 km 
de carrils bici. Actualment, al municipi de Blanes trobem 4.700 metres lineals de carrils bici. En 
canvi, pel que fa a la mobilitat obligada (per raó d’estudi o treball) la utilització d’aquest mitjà de 
transport és molt escassa. 
 

2.1.1.4 Espais verds  
L'ajuntament no disposa d’una cartografia actualitzada de les zones verdes al municipi, per tant, 
les dades a que es fa referència en aquest apartat corresponen a aproximacions a partir 
d’adaptacions de la cartografia existent i al treball de camp realitzat per l’elaboració d’aquest 
document. 
 
La superfície total de zones verdes a Blanes és de 447.943 m2 (44.7 Ha). Aquesta xifra inclou 
tant els parcs i jardins com altres tipus d’enjardinament en la via pública com puguin ser 
parterres, mitjanes enjardinades, rotondes, etc. Si només considerem els parcs i jardins, 
aleshores la superfície és de 413.198m2 (41,3 Ha).  
 

Zones verdes a Blanes 
 

 
Font: lavola, a partir de dades de l’Ajuntament de Blanes 

 
En canvi, si es té en compte allò que preveu el planejament vigent, la superfície de sòl 
classificada com a “Parcs i jardins urbans” en sòl urbà és de 460.046 m2 (46 Ha). Així mateix, es 
contemplen 129.644 m2 de sòl addicional classificat també com a Parcs i Jardins però en sòl 
urbanitzable. D’aquesta manera, la xifra total de zones verdes que preveu el planejament vigent 
és de 589.691 m2 (59 Ha).  
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      Ràtios de zones verdes a Blanes 

 
 m2 m2/hab. m2/m2 sòl 
Zones verdes 
existents 

Total zones verdes 447.943 12.2 0,083 
Parcs i jardins 413.198 11.2 0,062 

Segons qualificació 
urbanística 

Urbà 460.046 12,53 1,201 
Urbanitzable 129.644 - 0,092 
Total PGOU 589.691 - 0,330 

              Font: lavola 

 
Es considera6 que una bona ràtio de zones verdes per habitant es situa al voltant dels 10 
m2/hab., per tant, si considerem tant els jardins i parcs com la resta d’elements “verds” existents 
Blanes es situaria propera a aquesta xifra. Tot i així, allò ideal és que aquesta ràtio s’assoleixi 
mitjançant els parcs i jardins, als quals la ciutadania hi pot accedir i gaudir de tots els beneficis 
ambientals i de salut que se’n deriven. 
 
INDICADOR: Zones verdes de Blanes 
Superfície de zones verdes 
               = 6,45 m2/hab. 
Habitants de Blanes 
Per fer aquest càlcul s’han considerat només els espais verds de qualitat del municipi de 
Blanes. De totes maneres, com s’explica a continuació, no s’han tingut en compte les platges 
tot i que tenen un paper important d’esbarjo, qualitat ambiental i qualitat de l’espai urbà. 
 
Tanmateix, s’ha de dir que en ser Blanes una ciutat oberta al mar i amb uns 3 km de platges 
urbanes, aquest dèficit es veu esmorteït de manera sensible, ja que la proximitat al mar i la 
presència de les platges tenen uns impactes positius sobre la ciutat i els seus ciutadans 
similars al de les zones verdes. 
 
Les dimensions reduïdes de la ciutat impliquen, també, que les distàncies a recorre són curtes, 
inclosos els desplaçaments fins a la majoria dels espais verds de la ciutat. Així, si es considera 
un radi de 250 metres –que és la distància aproximada que recorre en 4 minuts una persona a 
peu7- al voltant dels parcs i jardins de la ciutat, aleshores obtenim que la totalitat dels habitants 
del nucli urbà disposen d’un espai verd a menys a 5 minuts caminant de casa seva. Resultats 
similars obtenim si considerem aquells parcs de més d’una hectàrea i establint un radi 
d’influència de 500 metres (temps de desplaçament aproximat de 8 minuts). 
 
Tot i així, observant el mapa de zones verdes del municipi, es fa evident que hi ha una important 
manca d’espais verds a la part central del nucli urbà. Val a dir que a les parts més properes al mar 
es pot considerar que la proximitat a la platja mitiga en part aquest dèficit. 
 
Així mateix, existeixen determinats espais fora del nucli urbà, però a tocar d’aquest, que també 
són utilitzats sovint pels ciutadans de Blanes com a zones de passeig i d’esbarjo. Entre aquests 
espais es poden destacar els següents: 
 
Delta del Tordera i camins dels pagesos i de la Mota 
Boscos situats entre Cala Sant Francesc i Santa Cristina 
Camí del Vilar 

                                                                            
6 Organització Mundial de la Salut 
7 En general, s’estima que una persona es desplaça per la ciutat a una velocitat d’1,2 m/s, o el que és el 
mateix, a 4,3 km/h. 
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Jardí Botànic Mar i Murtra 
Jardí Botànic Pinya de Rosa 
 
Pel que fa a la connectivitat entre els diferents espais verds de la ciutat, i entre aquests i els 
espais lliures exteriors, no s’aprecien corredors definits ni àrees de transició clares entre les 
zones verdes previstes pel planejament vigent i el medi natural que l’envolta. 
 
En qualsevol cas s’intueixen uns eixos de penetració vinculats a carrers arbrats o amb 
enjardinament que van des de les corones exteriors de la ciutat cap al centre. Sí que és 
destacable, en aquest sentit, la zona verda que es desplega resseguint els salts topogràfics dels 
Padrets i Mas Marull, que vinculen en certa manera les ribes de la Tordera amb el centre de la 
ciutat. Tot i que aquesta connectivitat segurament es vegi interrompuda pels propers 
desenvolupaments urbanístics en l’extrem occidental de la ciutat. 
 
D’altra banda, també cal remarcar la qualificació dels boscos de Sant Joan com a zona verda, en 
aquest cas, actuant com a barrera al creixement de la ciutat cap a la zona de Pinya de Rosa.  
 
Pel que fa a la funcionalitat de les zones verdes com a zones de tampó, separació d’usos 
incompatibles o franges de protecció (visual, acústica,...) El disseny de les zones verdes 
previstes en el Pla no sembla contemplar aquesta funció, ja que no es preveuen zones verdes 
que separin les àrees residencials de les zones residencials o de les infraestructures amb major 
intensitat de trànsit. Únicament s’aprecia aquesta voluntat en el disseny del verd viari en del 
nou polígon de la carretera de l’Estació. 

2.1.1.5 Espais verds protegits en el municipi 
Dins del municipi de Blanes trobem diferents nivells de protecció ambiental pels diferents espais 
d’interès natural o paisatgístic que es troben dins del sòl no urbanitzable. En la taula següent es 
poden veure els diferents nivells de protecció i les superfícies que ocupen dins del territori 
municipal. A l’apartat 2.1.1.12, hi ha més informació sobre els elements protegits, catalogats o 
identificats d’interès del municipi de Blanes.  
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Sistemes de protecció del sòl no urbanitzable de Blanes 

 

Sistema de protecció Superfície 
protegida 

% Respecte 
superfície 
municipal 

PEIN8 :  24.36 ha 1.4% 
PNIN9:  49.29 ha 2.7% 
PPP 10:   
 Paratge del Vilar 0.5ha 0.02% 
 Desembocadura del Tordera 35.4ha 2.00% 
 Paratge natural de Pinya Rosa 62.35ha 3.52% 

 Sistema de rieres (no tot el sistema de rieres es 
troba dins del sòl no urbanitzable) 87.3ha (aprox.) 4.94% 

PDUSC11:   
C112:    487.5 ha 27.5% 
 Treumal - La vinya Blanca 54.93 ha  
 Entorns de la Piña Rosa 40.53 ha  
 Delta del Tordera13 392.04 ha  
CE14:   12.83 ha 0.7% 
 Can Ferrer i Centre d’estudis 12.83ha  

TOTAL  759.63 42.9% 

Font: lavola 
 

2.1.1.6 Riscs ambientals 
Riscs geològics 
 
Els anomenats riscs geològics solen trobar-se fortament condicionats per tres característiques 
bàsiques del territori. La caracterització geològica, morfològica i climàtica de Blanes posen de 
manifest que de forma natural es donen de forma acusada el conjunt de condicions necessàries 
per tal que s’hi desencadenin processos gravitacionals. Cal destacar els problemes d’estabilitat 
en els indrets del municipi com el carrer Vidal i Barraquer, la plaça Catalunya i el carrer S’Auguer 
(àrea del Fortí), el Racó d’en en Portes i especialment a Sa Palomera i a la punta de Santa Anna. A 
Sa Palomera s’han incrustat entre 15 i 20 bulons fins a 3 m com a mesura de contenció. 

                                                                            
8 Pla d'espais d'interès natural 
9 Paratge natural d'interès nacional 
10 Pla de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i historicoartístic de Blanes, els 
elements escollits es troben dins del sòl no urbanitzable amb excepció del sistema de rieres. Cal destacar 
que aquest pla només està aprovat inicialment el 29/09/2005 per acord de la Junta de Govern Local. 
(vegeu apartat 2.1.1.12) 
11 Pla director del sistema costaner aprovat el 15 de desembre del 2005 
12 Els sòls inclosos en aquesta categoria passen a ser sols no urbanitzables 
13 Cal destacar que aquest sector també forma part de la Xarxa Natura 2000 (vegeu apartat 2.1.1.12) 
14 Sòls de classificació especial en el règim urbanístic els quals es veuen subjectes a la determinació per 
part dels municipis segons el seu model urbà ho consideri adient. 
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Zones amb risc de despreniments 

 

 
Font: lavola a partir d’informacions de l’Ajuntament 

 
En un clima com el de Blanes el risc d’erosió de sòls no és destacable si no és propiciat per 
accions antròpiques, i d’aquesta manera sempre restarà circumscrit a les immediacions de les 
infraestructures lineals, amb motiu d’excavacions i de formació de morfologies de fort pendent. 
 
Incendis forestals 
 
La informació recavada15 indica que la zona on es situa el municipi de Blanes és de baix risc 
d’incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, segons el 
Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 
Tot i així, segons dades de la Regió d’Emergències de Girona, Blanes és un municipi que per les 
seves característiques pròpies es considera d’alt risc d’incendi així com tanmateix ho contempla 
el pla INFOCAT. Com a principals punts de risc hi ha catalogades diverses urbanitzacions: les 
Planes, Blanes Vistamar, Ca n’Illes, La Corona de Santa Cristina, Mas Borinot, Mas Guelo, Mas 
Cremat i Cala Sant Francesc, i una sèrie d’elements vulnerables no associats a urbanitzacions 
però situats enmig de masses forestals, com ara masos aïllats, restaurants, benzineres, 
càmpings, zones d’acampada –com la situada a prop de l’ermita de Santa Bàrbara–, cases de 
colònies, etc.   

 
Una de les observacions realitzades per la Regió d’Emergències de Girona és que cap de les 
urbanitzacions situades en zona forestal estan dotades de franges perimetrals de protecció de 
25 m d’amplada tal i com estableix el Decret 64/1995. Ara bé, l’Ajuntament actualment està 
treballant en aquest sentit ja que està elaborant una ordenança municipal reguladora de 
l’execució de les franges exteriors de protecció de 25 m d’amplada en urbanitzacions situades 

                                                                            
15 Servei de Prevenció d’Incendis Forestals i per la Regió d’Emergències de Girona de la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil 
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menys de 500 m de terrenys forestals i en edificacions i instal·lacions aïllades 
situades en terrenys forestals. 
 
A continuació és detallen les franges de protecció als entorns de les urbanitzacions que no 
compleixen el Decret 123/2005 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana. S’han seleccionat les franges 
exteriors de protecció de 25m d’amplada on que estan ocupades per vegetació forestal o 
arbustiva.  
 

Franges de protecció exteriors ocupades per vegetació 
 

 
Font: lavola a partir del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. (versió 2) i el mapa topogràfic ICC 1:5.000.  

 
En l’annex 2 del decret s’especifica les característiques que ha de complir el tractament de la 
vegetació d’aquestes zones perimetrals. De totes maneres, correspon a l’ajuntament 
desenvolupar un mapa de detall per tal d’identificar les urbanitzacions que estan sotmeses al 
decret i posteriorment un pla d’autoprotecció d’aquestes urbanitzacions.  
 
Cal fer especial atenció a les urbanitzacions que es troben als entorns de l’espai de PNIN Pinya 
de Rosa.  

 
 
 
 
 
 

Límit municipal

Franges exteriors ocupades 
per masses forestals

Boscos i matollars
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Franges de protecció exteriors ocupades per vegetació als entorns de Pinya de Rosa 
 

  
Font: lavola a partir del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. (versió 2) i el mapa topogràfic ICC 1:5.000.  

 

2.1.1.7 Cicle de l'aigua 
 
Espais fluvials 
 
Pel municipi de Blanes discorren diversos cursos fluvials, entre els quals cal destacar per una 
banda, en el sector occidental la Tordera i les rieres de Vall de Burg i Can Sabata i el Torrent d’en 
Rabassa, que travessen el municipi en direcció NE-SO; i per l’altra, la Riera de Blanes al sector 
oriental del municipi que discorre en direcció NNE-SSO. Totes elles tenen la seva desembocadura 
al mar Mediterrani. 
 
Les parts baixes de les rieres es troben força degradades: no hi ha cap mena de d’estructura 
natural, ni de llit de riu ni de bosc de ribera, ja que es troben canalitzades o entubades fins a la 
seva desembocadura. En canvi, a les capçaleres l’estat de conservació és millor: es mantenen 
trams amb bosc de ribera i es conserven algunes masses forestals associades a les rieres, fet 
que recull el Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i 
historicoartístic que l’Ajuntament de Blanes ha aprovat inicialment. En termes generals, però, cal 
dir que són rieres curtes que, a causa del seu entorn fortament antropitzat, estan sotmeses a 
una important pressió. L’abocament de residus, l’alteració de les lleres, la introducció d’espècies 
al·lòctones, etc. fa que ens trobem davant de rieres amb una vegetació natural molt degradada. 

Límit municipal

Franges exteriors ocupades 
per masses forestals

Boscos i matollars

Espai de Pinya de Rosa

Santa Cristina 

La Corona de  
Santa Cristina 

La Cala de 
 Sant Fransesc 
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Pel que fa a la qualitat de l’ecosistema fluvial,  s'obtenen les dades a partir dels estudis de la 
qualitat ecològica de la Tordera que realitza periòdicament la Diputació de Barcelona. La xarxa de 
punts de control d’aquest estudi n’inclou un situat en el terme municipal de Malgrat de Mar, a 
500 m de la desembocadura. Segons les dades obtingudes mitjançant els índexs biològics 
(FBILL i l’IBMWP), l’aigua presenta símptomes d’eutrofització (contaminació) i un bosc de ribera 
degradat i de dolenta-pèssima qualitat. Segons l'índex ECOSTRIMED que permet valorar de 
manera global l’ecosistema fluvial, l’estat ecològic del tram baix de la Tordera ha evolucionat des 
de mediocre (any 1998) fins a pèssim (anys 1999-2003). 
 
Segons els indicadors de qualitat corresponents a l’amoni i els fosfats, l’evolució de la qualitat 
físico-química de l’aigua, a la zona de desembocadura, es considera entre bona i molt bona, tot i 
que puntualment arriba a ser de qualitat mediocre (degut a una alta concentració de fosfats any 
2003). 
 
En l’àmbit costaner Blanes és un municipi divers. Les platges són el pilar fonamental del seu 
sector turístic, i també són l’hàbitat natural d’espècies considerades d’interès comunitari. La 
gestió de la franja costanera representa mantenir l’equilibri entre aquesta dicotomia. 
 
En el litoral encara s’hi combinen platges sorrenques urbanes, elements geològics singulars com 
Sa Palomera, un port i diverses cales rocoses. La major longitud de costa l’ocupen les platges de 
S’Abanell i de Blanes. En ambdós casos es tracta de platges urbanes, de sorra i amb un ús 
intensiu la qual cosa obliga a realitzar tasques de neteja i manteniment contínues que, 
juntament amb la presència del passeig marítim, impedeixen el normal desenvolupament de les 
dinàmiques litorals d’aportació de sorra, de formació de la duna de rera platja i de creixement de 
la vegetació psammòfila16. De fet, en els últims anys aquestes platges han patit problemes 
periòdics de pèrdua de sorra que han obligat a executar diversos projectes de regeneració 
artificial. 
 
Zones inundables i risc d'inundacions.  
 
La localització geogràfica del municipi de Blanes fa que el risc d'inundacions en cas de pluges 
intenses sigui elevat, especialment, en el sector oest del municipi. En aquest sector hi discorren 
diverses rieres i torrents  alguns dels quals travessen més o menys protegides el mateix nucli 
del municipi. 
 
En l’estudi del PEF de la Tordera s’ha elaborat una cartografia referent a la zonificació de l’espai 
fluvial on es diferencien dues zones: una d’inundació moderada (color groc) i una altra 
d’inundació greu (color vermell). La zona d’inundació moderada es la zona inundable fora de la 
zona d’inundació greu, on les condicions hidràuliques presenten un calat superior a 0.4 m o una 
velocitat superior a 0.4m/s o el producte d’ambdós superior a 0.08m2/s. Les zones d’inundació 
greu es la zona inundable en que les condicions hidràuliques presenten un calat superior a 1m, o 
una velocitat superior a  1m/s o el producte d’ambdós es superior a 0.5 m2/s . 
 

                                                                            
16 La vegetació psammòfila és aquella vegetació adaptada a viure sobre substrats sorrencs, com les 
platges o les dunes, litorals o continentals. 
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Zonificació de l’espai fluvial en el municipi de Blanes 
 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 
Les zones amb afecció greu abracen bona part de la plana al·luvial de la Tordera. Els seus límits 
són aproximadament de N a S els següents: per sota Can Palau i seguint el límit O de la 
urbanització Mas Cremat (sense afecció a les edificacions) fins al Pla d’en Roig, tot afectant part 
del traçat de la línia del ferrocarril Barcelona-Portbou. Continua cap a l’estació del ferrocarril 
(sense afecció) i més al S a la zona de la Plantera, pla de Can Ferrer i la Ribera fins a la carretera 
de la Costa Brava, l’avinguda Madrid i l’àrea dels càmpings. 
 
Pel que fa a les zones d’inundació moderada s’inclouen una part de la línia ferroviària (zona 
estació), el karting de la carretera de Blanes a Malgrat, l’Horta d’en Ferrer i sectors puntuals de la 
zona dels Pins. 
 
Segons el reglament de la llei d’urbanisme, la regulació d’usos en les zones d’inundació són els 
següents:  
Zones d’inundació greu, no es poden admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap 
tipus d’edificació. 
Zones d’inundació moderada, no es poden admetre àrees d’acampada, ni serveis de càmping, ni 
cap tipus d’edificació, amb excepció de les destinades a usos industrials i d’emmagatzematge.  
 
Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua a Blanes hi ha tres ponts que identificats com a 
punts crítics davant de les inundacions. Els tres localitzats a sobre de la Tordera gairebé a la 
seva desembocadura hauran de ser estudiats amb més detall per tal d’analitzar el risc 
d’inundació que suposen i si s’escau s’adaptaran les “Recomanacions tècniques per al disseny 
d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial”, així com també a les altres obres de pas i 
encreuaments de conduccions o serveis sota lleres del municipi de Blanes.  
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Estat dels aqüífers  
Blanes se situa en el sector hidrogeològic de les àrees litorals, més concretament en l’àrea de la 
Tordera referenciada amb el codi 403 segons el mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya, 
editat per d’Institut Cartogràfic de Catalunya. Es defineixen unitats aqüíferes diferents: 
 
Aqüífer paleozoic: Els cabals que s’exploten en aquesta unitat acostumen a ser baixos, per la 
qual cosa es considera com un aqüífer pobre amb permeabilitats de baixes a moderades. De 
totes maneres, la seva extensió areal és destacable i resta delimitada a la pràctica totalitat del 
municipi. 
 
Aqüífer quaternari: als marges de la Tordera es duen a terme la totalitat de les captacions 
d’abastament municipal, entre els termes de Blanes i Palafolls, explotant aquest aqüífer 
profund. 
 
La informació consultada en l’estudi de Planificació de l’Espai Fluvial de la conca de la Tordera 
relativa als dipòsits al·luvials d’edat quaternària reconeguts, permet interpretar de forma general 
el règim riu-aqüífer existent. Així, depenent de l’època de l’any –i també de la pluviometria de 
l’any en qüestió– podrà existir un règim influent, és a dir, de recàrrega dels corrents superficials 
cap a l’aqüífer al·luvial; o bé efluent, de descàrrega d’aigües de l’aqüífer al·luvial quaternari cap 
als corrents superficials. El destacat funcionament estacional dels torrents i rieres, així com la 
Tordera, permet interpretar un règim general influent en el període posterior a les èpoques de 
pluja –moment en que la circulació destacada d’aigua superficial provocaria la recàrrega des 
dels torrents als nivells aqüífers quaternaris. Val a dir que durant llargs períodes de l’any l’aqüífer 
quaternari resta despenjat de les aigües superficials motivat pel descens del nivell de les seves 
aigües. 
 
D’altra banda, la conca de la Tordera durant les darreres dècades s’ha vist sotmesa a una intensa 
activitat antròpica, fet que ha donat lloc a diverses problemàtiques com ara la sobreexplotació 
de l’aqüífer i la contaminació de les seves aigües. Els progressius creixements urbanístics al 
llarg de la conca, l’increment de la demanda per reg agrícola i l’assentament d’indústries ha 
implicat d’una banda, l’augment de les extraccions d’aigua per tal de garantir el subministrament 
d’aigua potable als municipis –especialment els turístics durant l’estiu– i a les indústries de la 
conca; i d’altra banda, l’increment dels abocaments d’aigües residuals tant urbanes com 
industrials. Els principals efectes que s’han derivat han estat: 
 
La disminució de cabal del riu,  
Els problemes de salinitat en l’aqüífer, 
Episodis de contaminació de les aigües motivat per l’abocament de substàncies contaminants 
per part d’indústries, com és el cas de l’antiga Resisa l’any 1995, on es van abocar dioxans i 
dioxalans. 
 
Actualment, la massa d’aigua anomenada Al·luvials de la baixa Tordera i Delta està dins d’una 
zona protegida per la contaminació de nitrats. A la imatge següent es pot veure la delimitació de 
la massa d’aigua catalogada com vulnerable per nitrats.  
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Masses d’aigües en zones vulnerables per nitrats 
 

 
Font: IMPRESS, Agència Catalana de l’Aigua.  

 
Pel que fa a la qualitat de les aigües subterrànies es tracta d’un aigua bicarbonatada sòdica i de 
bona qualitat amb conductivitats puntualment elevades, amb quantitats lleugerament elevades 
de nitrits en algunes captacions i en alguns casos es detecten concentracions anòmales de 
nitrats (per sobre dels 50 mg/l). 
 
Abastament d’aigua 
 
El balanç d'aigua al municipi de Blanes està caracteritzat per tenir una estacionalitat important 
de les necessitats hídriques. Aquest fet sumat a un dèficit d'aigua dolça ha propiciat la 
construcció d'una dessaladora per tal de resoldre les necessitats hídriques del municipi. 
 
El subministrament d'aigua del nucli urbà prové de diversos aprofitaments d’aigües 
corresponents a diversos pous situats a ambdós marges de la Tordera, i aigua procedent de la 
dessaladora de Blanes. Fins l’any 2002 es realitzava a partir de fonts pròpies, és a dir, 
captacions municipals. Des de l’any 2002 l’abastament d’aigua però es realitza a través de 
l’explotació dels pous municipals i de la dotació d’aigua concertada provinent de la dessaladora 
de Blanes. 
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Punts de captació,  dipòsits, estacions de bombament 
 

     
Font: Pla comarcal de sostenibilitat de l’aigua 

 
Evolució dels volums d’aigua potable subministrats a Blanes. 
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Font: Aigües Blanes S.A. 

 
 
La dessaladora de Blanes actualment produeix de manera contínua 10 hm3/any i abasteix a les 
estacions de tractament d’aigua potable (ETAP) de Blanes, Lloret, Tossa i Palafolls, tot i que 
recentment el Ministeri ha donat el vist-i-plau a la seva ampliació, de manera que permetran 
doblar la seva capacitat. Les obres es preveu que s’iniciaran el primer semestre de 2006. 
 

Dotacions d’aigua dessalada de la ITAM (Instal·lació 
de Tractament d’Aigua Marina ) al municipi de Blanes. 

 

Any Volum aigua procedent de la ITAM 
(m3) 

2002 181.204 
2003 1.710.660 
2004 2.000.308 

                   Font: Aigües de Blanes S.A. 

 
Blanes té una Estació de tractament d’aigua potable que disposa de tractaments de Fe/Mn, 
filtres de carbó actiu i Cloració amb Clor i Gas.  
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La qualitat de l’aigua d’abastament del municipi s’ha dut a terme en base a les proves 
analítiques facilitades per l’empresa subministradora Aigües de Blanes S.A. A grans trets, es 
tracta d’una aigua de bona qualitat, en tant que els paràmetres habituals es troben dins la 
normalitat. No obstant, de manera puntual s’han detectat a les captacions C11 concentracions 
elevades de ferro, conductivitats i concentracions de sodi elevades a la C41, i sobretot nivells de 
clorurs molt per sobre de la concentració màxima admissible als pous C41, C42 i C43. Per aquest 
motiu l’elevada salinitat que es detecta en l’aigua d’abastament és controlada setmanalment 
per l’empresa subministradora, de manera que es fa un seguiment continuat dels clorurs, de la 
conductivitat i de la duresa de l’aigua. 
 
Pràcticament la totalitat del consum d’aigua del municipi de Blanes es fa a partir de l’aigua 
potable de la xarxa. Els pous particulars es destinen majoritàriament a l’abastament dels 
habitatges aïllats –entre els que cal destacar la urbanització Mas Guelo–, el reg agrícola i 
possiblement a algunes activitats econòmiques industrials i ramaderes. Les aigües superficials 
de les rieres poden ser utilitzades per al reg agrícola, però amb un volum poc significatiu donat el 
seu caràcter marcadament estacional. En el municipi de Blanes no hi ha registrada cap font 
natural d’ús públic però sí connectades a la xarxa de proveïment públic on se'n localitzen 38. 
 
Els consums d’aigua de la xarxa pública del nucli urbà són variables segons els diferents usos. El 
consum domèstic en els darrers anys ha disminuït de manera progressiva. En canvi, el consum 
domèstic de segones residències (estacional) s’ha vist incrementat de manera destacada, 
sobretot a partir de l’any 2003. D’altra banda, el consum comercial ha augmentat més 
sensiblement però de manera progressiva, mentre que el consum en càmpings i hotels s’ha vist 
reduït en els darrers anys. Finalment, el consum municipal i el d’utilitat pública són força 
constants a pesar de detectar algunes oscil·lacions. 
 

Evolució de l’aigua posada en xarxa  
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                    Font: Aigües Blanes 

 
 
El consum més elevat d’aigua es destina a l'ús domèstic, que majoritàriament correspon a la 
població fixa del municipi i representa quasi el 55%; i en menor proporció el de la població 
estacional amb un 18%, que el 2002 va superar per primera vegada el consum comercial. 
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Evolució del consum d’aigua potable de la xarxa d’abastament municipal 
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Font: Aigües de Blanes S.A. 

Pel que fa als consums “incontrolats” (volum d’aigua que la companyia no ha controlat), dins 
dels quals s'engloben: errors de comptador en casos de volums molt reduïts, buidat de trams de 
canonades per reparacions, dipòsits, hidrants sense comptador, connexions al carrer en què no 
s’hagi posat el comptador portàtil,  i pèrdues de la xarxa; les pèrdues en la xarxa han disminuït en 
els darrers anys. Aquest fet que es considera molt positiu, malgrat que els valors propers al 30% 
es consideren elevats, tenint en compte que el valor desitjable en les xarxes d’abastament és al 
voltant del 20%. Aquesta reducció del volum d’incontrolats molt probablement és motivada per la 
progressiva renovació de la xarxa en aquelles zones on encara resten trams amb fibrociment i de 
PVC. 
 
Finalment s’han calculat els consums unitaris d’aigua en el municipi a partir de les dades de que 
s’ha disposat. Els consums unitaris obtinguts i que contemplen la població estacional (es 
considera un augment de la població del 30% durant el període estival) es mostren a la taula 
següent: 
 

Consums unitaris d’aigua a Blanes 
 

Any 
Consum unitari 
(l/persona i dia) 

2000 193,93 
2001 189,74 
2002 188,05 
2003 199,66 
2004 201,67 
2005 193,93 

                                                                       Font: lavola. 

 
La dotació que es té en compte a Catalunya a l’hora de fer qualsevol treball relacionat amb 
abastament d’aigua municipal és de l’ordre dels 200 l/persona i dia. Per tal d’elaborar els càlculs 
que es troben en la taula anterior s’ha utilitzat el consum total d’aigua potable a Blanes, i s’ha fet 
una estimació de la població total de Blanes introduint la població estacional als càlculs (30% 
d’augment de la població total durant els mesos de juliol i agost).  
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INDICADOR: Consum d’aigua 
Consum d’aigua 
    =  193.93 l/persona dia 
Habitants * dies 
 
Infraestructures i sistemes de depuració, estalvi i reutilització 
 
Els abocaments d’aigües residuals al municipi de Blanes són de dos tipus: abocaments directes 
al domini públic hidràulic i abocaments a la xarxa de clavegueram. 
 
La majoria de particulars i establiments comercials i industrials de Blanes estan connectats al 
sistema públic de sanejament exceptuant els habitatges de la urbanització de Mas Guelo, on hi 
ha una fossa sèptica comuna on es recullen les aigües residuals i posteriorment són abocades al 
torrent de Mas Guelo (afluent de la riera de Blanes), i alguns habitatges aïllats. 
 
El sistema de sanejament de Blanes està constituït per una xarxa de col·lectors que recullen 
unitàriament les aigües residuals i pluvials del municipi, les quals són conduïdes a l’estació 
depuradora de Blanes. 
 

           Dades bàsiques del sistema de sanejament 
 

Població sanejada: 
(segons cens 1991) 

25.525 habitants 

Tipus de tractament: Fangs activats 

Habitants equivalents: 103.847 

Capacitat de tractament: 23.500 m3/dia 
           Font: Ajuntament de Blanes 

 
 

Evolució dels cabals tractats (m3/any) a l’EDAR de Blanes 
 

2000 2001 2002 2003 2004 
3.596.488 3.458.861 2.979.211 4.423.935 4.237.948 

                           Font: Consorci Costa Brava. 

 
Les variacions estacionals en el tractament de les aigües residuals són clarament detectables, 
apreciant-se un increment sensible del cabal d’aigua tractada entre els mesos de juny i octubre, 
coincidint amb el període d’estiu més habitual. Tot i així, aquesta estacionalitat s’ha anat fent 
menys marcada en els darrers anys, i en qualsevol cas és menys accentuada que en d’altres 
localitats turístiques. 
 
INDICADOR: Aigües residuals depurades 
Cabals tractats en la depuradora 
    = 4.237.948 m3/ any 
Any 

L'estació depuradora de Blanes treballa molt per sota de la seva capacitat, ja que parteix d’un 
cabal de disseny de 23.500 m3/dia i durant els mesos d’estiu, quan es tracta un major volum 
d’aigua, aquest és de l’ordre dels 14.000 m3/dia. 
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De la informació obtinguda de l’Ajuntament de Blanes es desprèn que la majoria d’empreses 
aboquen a la xarxa de clavegueram i, per tant, a l’EDAR de Blanes, malgrat que es desconeix 
quins són els tractaments a què sotmeten els seus abocaments.  
 

2.1.1.8  Energia  
A nivell global el consum energètic de Blanes es situa en uns 72.159 Tep/any17, que representa 
un consum d’energia final per càpita de 2,0 Tep/habitant i any. Aquest consum és igual al 
consum mig a nivell de Catalunya (2,1 Tep /hab i any). 

 
Per sectors el principal consumidor d’energia a nivell municipal és el sector industrial i comercial, 
seguit pel sector domèstic i els transports. Aquesta situació difereix de la que es presenta a 
Catalunya, en la mesura en què el sector industrial té una major rellevància respecte els 
transports, situació que a Catalunya és molt més equilibrada.   

 
Consum energètic final per sectors a Blanes  (Any 2004) i Catalunya (Any 2003).  

 
Notes: Altres: correspon al sector municipal a Blanes i al sector primari al conjunt de 

Catalunya 
Font: Elaboració pròpia a partir de les factures de les companyies subministradores i del Pla de l’energia de 
Catalunya 2006-2015 . 

 
 
Segons la font energètica, s’observa com el gas natural és una font energètica molt estesa a 
Blanes, seguint un repartiment diferent a la del conjunt de Catalunya, on els combustibles 
líquids són la primera font energètica consumida degut a la importància de la mobilitat.  
 

                                                                            
17 Tep (Tones equivalents de petroli) 
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Consum energètic final de Blanes (2004) i Catalunya (2003)  

Font: Elaboració pròpia a partir de les factures de les companyies subministradores i del Pla de l’energia de Catalunya 
2006-2015 . 

 
Actualment, el consum anual de gas natural en tot el municipi és de 35.181 Teps (any 2004) i 
en els darrers 5 anys s’ha incrementat a un ritme del 26,6% anual. El creixement més important 
del consum es va donar entre els anys 2001 i 2002. 
 
El consum d’energia elèctrica l’any 2004 va ser de 20.595 Teps, és a dir de 0,58 teps/habitant i 
any. L’increment del consum d’energia durant els darrers 5 anys ha estat d’un 6,9% anual, un 
creixement inferior a l’experimentat pel gas natural.  
 
El sector que més ha augmentat el consum és el sector industrial-comercial a mitja i alta tensió. 
Actualment la importància relativa del sector industrial i comercial és clara, consumint un 69% 
de tota l’electricitat que arriba al municipi.  
 
Des de l’any 2000 fins a l’actualitat s’observa una evolució paral·lela del consum elèctric al 
sector domèstic i de la població resident, mantenint el consum domèstic en els 0,16 –0,17 
teps/habitant i any. Tot i així, cal recalcar que el consum elèctric té les fluctuacions mensuals al 
llarg de l’any degudes a la població estacional no resident que visita el municipi en períodes 
d’estiueig. 
 
La zona de la Costa de Girona està alimentada mitjançant un doble anell de 110 kV. Des de Juià 
s’alimenta per una banda l’anell Juià-Bellcaire-Palafrugell-Castell d’Aro-Juià, i per l’altra, la 
subestació de Tordera rep alimentacions des del Vallès (Sant Celoni-Tordera) i des del Maresme 
(Mataró-Calella-Tordera), a través de Castell d’Aro-Lloret-Tordera, i a través de Juià-Girona-Sils-
Tordera. Aquesta xarxa en configuració de doble circuit i amb un alt nivell de càrrega a l’estiu, 
presenta diverses saturacions en contingències N-1. 
 
Blanes s’alimenten de la transformació de 132/1110kV de la subestació de Tordera. Dins del 
període 2008-2011 el Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 proposa unes actuacions 
concretes per tal de resoldre les necessitats de la xarxa elèctrica, en el cas de Blanes es proposa 
una nova subestació de 132-110kV , per tal de resoldre dites necessitats.  
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Mapa del sistema elèctric de Catalunya 

 
Font: Red Elèctrica de España 

 
Quan als gasos liquats del petroli (GLP), que inclouen el butà i el propà i entre els quals cal 
diferenciar els gasos envasats en bombona i els gasos subministrats a doll, no s’han pogut 
obtenir informacions dels distribuïdors locals com ni tampoc s’ha pogut estimar el consum a 
partir de dades supramunicipals. De totes maneres, donat que la pràctica totalitat d’aquest 
combustible té un ús domèstic, principalment per calefacció amb estufes catalítiques, cuines i 
calefactors d’aigua sanitària, i el fet que el gas natural estigui tan estès en el sector domèstic fa 
pensar que l’ús de butà i propà és limitat i que té una rellevància petita en el balanç energètic 
final, inferior al 5% del consum global energètic del municipi. 
 
Els combustibles líquids engloben el gasoil, el fueloil i els combustibles d’automoció. A 
continuació s’analitza el consum dels que es destinen a usos domèstics o industrials. 
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Aquests consums s’han estimat a partir de les dades provincials donada la mancança de dades 
locals18. Així, a l’any 2004, el consum estimat de gasoil C –el que s’usa per a calefacció- al 
municipi és de  5.315 Tep/any i el consum de fueloil 1.489 Tep/any. Es pot considerar que tot el 
fueloil es consumeix exclusivament a la indústria mentre que aproximadament un 40 % del 
gasoil de tipus C va al sector domèstic i la resta es destina al sector industrial. 
 
 
Energies renovables 
 
La presència d’energies renovables a Blanes és força reduïda, limitant-se a algunes iniciatives 
en equipaments públics (deixalleria i EDAR) i a unes poques inversions de particulars: 
Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la deixalleria de Blanes que generen electricitat 
que es consumeix a la pròpia instal·lació. 
Aprofitament del biogàs generat durant la metanització dels fangs de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Blanes, per al seu ús en les calderes d’aigua calenta i per al manteniment 
dels digestors de la mateixa instal·lació.  
 
La radiació solar mitjana19 del municipi de Blanes es situa per damunt dels 14,22 MJ/m2 i dia, i 
confereix, al municipi un potencial d’aprofitament solar elevat. 

 

El municipi no ha desenvolupat cap ordenança solar per tal de promocionar la instal·lació i ús 
d’instal·lacions solars tèrmiques o fotovoltaiques, com s’ha donat en altres municipis des de 
l’any 1998. En aquest sentit, el consistori ha preferit esperar que s’aprovi una reglamentació de 
caràcter supramunicipal en aquest sentit. Aquest fet es donarà properament, quan s’aprovi el  
futur Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya o el nou Codi Tècnic de l’Edificació 
d’àmbit estatal. 

 

D’acord amb aquestes noves reglamentacions, la instal·lació de plaques solars tèrmiques i 
fotovoltaiques en noves edificacions serà obligatòria en determinats casos, tals com: 

- Els habitatges unifamiliars aïllats hauran de disposar d’energia solar tèrmica per a la 
producció d’ACS. La resta d’edificis, tant públics com privats, també hauran de disposar 
de plaques solars tèrmiques si la seva demanda diaria d’ACS és  50 litres/dia a una 
temperatura de referència de 60 ºC. 

 
- Els edificis següents hauran de disposar d’energia solar fotovoltaica i la potencia pic a 

instal·lar serà com a mínim de 5 kWp, sempre que superin els següents límits: 
5.000 m2 construïts en cas d’hipermercats 
3.000 m2 construïts en cas de centres d’oci 
10.000 m2 construïts en cas de grans magatzems o pavellons i recintes firals 
4.000 m2 construïts en cas d’oficines 
Hotels de més de 100 places  
Hospitals i clíniques de més de 100 llits 

                                                                            
18 S’ha estimat el consum de Blanes considerant que és del 5,7% del consum provincial de l’any 2004, que correspon 
al percentatge entre els habitants del municipi respecte al total de la província. 
19 Atlas climàtic digital de Catalunya, 2004. 
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2.1.1.9 Ambient atmosfèric 
Contaminació atmosfèrica 
Les emissions atmosfèriques són difícils de quantificar, donat que majoritàriament solen ser 
puntuals (focus industrials) o bé difuses (emissions domèstiques) o mòbils (mitjans de 
transport). 
 
A partir d’aquestes premisses, les diferents estimacions realitzades i segons es desprèn de 
l’Agenda 21 Local (2006) es pot considerar que les emissions anuals de contaminants 
atmosfèrics de Blanes són: 

Emissions atmosfèriques 

 
Emissions globals 
(Tones / any) 

CO2 108.731 
CO 1.752,8 
NOx 353,4 
PST 13,7 
CH4 11,9 
N2O 1,0 
COVs 106,9 
SOx 78,1 

                   Font: Agenda 21 Local de Blanes. 2006 

 
Aquestes emissions estan molt concentrades al sector transports, que contribueix en més d’un 
66% de les emissions, amb l’excepció dels òxids de sofre. 
 
Pel que fa l'efecte hivernacle, s'han calculat les emissions de CO2 equivalent degut a que 
existeixen gasos amb més potencial d'escalfament global que el CO2, com el metà, que té un 
potencial de reescalfament global 21 vegades superior al CO2 (IPPC) i que, per tant, també s’ha 
considerat a l’hora de valorar la contribució del municipi a l’escalfament global del planeta.  
 
D’aquesta manera podem dir que les emissions de CO2 equivalent del municipi són de 109.629 
tones anuals.  
 
Direm que el municipi contribueix a l’escalfament global del planeta si emet més CO2 del que pot 
fixar a través dels ecosistemes forestals. Així, segons les aproximacions realitzades, Blanes 
necessitaria una superfície forestal d’unes 16.610 hectàrees per tal d’equilibrar el sistema, és a 
dir, per fixar tot el CO2 equivalent, això suposa que es necessitaria una superfície forestal 
equivalent a 30,5 vegades la superfície forestal actual del municipi. 
 

      Càlculs de contribució a l’efecte hivernacle 
 

Efecte Hivernacle de Blanes, situació actual 
Emissions de CO2 equiv./hab i any 3,1 tones CO2 /hab i any 
Emissions de CO2 equivalent /any 109.629 tones  
Hectàrees de bosc 545 hectàrees 
Factor de fixació del CO2 (valor mitjà anual de 
1 hectàrea de bosc madur) 

6,6 t CO2 / ha i any 

Hectàrees de bosc necessàries per absorbir 
les emissions de CO2 equiv. 

16.610 hectàrees 

Nº vegades la superfície de bosc actual 30,5 vegades 
      Font: lavola a partir de dades del mapa d’usos del sòl (LANDSAT)  i les estimacions de les emissions de CO2 realitzades       
anteriorment. 
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Contaminació acústica 
 
Blanes és un municipi de dimensions mitjanes, tot i que durant els mesos d’estiu la població es 
multiplica. Aquest fet provoca que durant l’estiu la quantitat de població afectada pel soroll és 
major i a més a més, hi ha més activitat i per tant, un augment de les fonts de soroll: trànsit, oci 
diürn i nocturn.  
 
Recentment s’ha elaborat el mapa de sorolls del municipi de Blanes per tal de dur a terme un 
anàlisis dels diferents elements generadors de soroll i les zones més afectades.  
 
Segons l’estudi la principal font de soroll al municipi és el trànsit motoritzat; especialment, a les 
zones properes als principals eixos de comunicació interurbana i a la zona centre del municipi, 
és on es presenten els nivells màxims de soroll. Els punts més conflictius de la xarxa viària són 
els següents:  
 
 C.  Joaquim Ruyra 
 C. Jaume ferrer 
 C.  Ample 
 C. Raval 
 C. Anselm Claver 
 C. Cortils i Vileta 

 C. Pau Casals 
 Av. Jaume I 
 Av. Joan Carles I 
 Av. Dels Pavos 
 

 
Cal destacar que hi ha una reducció de la intensitat de soroll durant la nit però la localització dels 
punts conflictius és la mateixa. Durant el període d’estiu s’accentuen de manera especial els 
valors a l’oest de la zona urbana.  
 
El trànsit ferroviari té una importància molt menor, degut a la gran distància entre la via del tren i 
les baixes freqüències del trànsit ferroviari. 
 
El soroll industrial, comercial i d’oci es focalitza en zones determinades. En les zones urbanes 
properes a les zones industrials es produeixen en alguns casos nivells elevats en façana. En 
altres casos, les indústries es troben situades lluny de les zones poblades i actualment no 
presenten problemes. No obstant, cal tenir en compte el soroll industrial en el desenvolupament 
urbanístic futur. El soroll per activitats comercials (botigues, restaurants, bars, terrasses, etc.), 
es concentra principalment al centre urbà. El soroll d’oci nocturn es concentra a la part sud-est 
del municipi, aquest és especialment problemàtic a l’estiu durant el període nocturn. Durant el 
període d’hivern el soroll es augmenta considerablement durant el cap de setmana. 
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Mapa amb totes les fonts de soroll (mesures preses durant el dia i la nit respectivament) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Mapa de soroll del municipi de Blanes, Acusticnet  

 
Pel que fa a la percepció del soroll per part de la població responent la pregunta de quins són els 
principals problemes en l’habitatge (INE, 2001), la contaminació acústica és percebuda com a 
un problema al 31,1 % dels habitatges de Blanes, molt per davant d’altres problemes com la 
contaminació per males olors, la poca neteja dels carrers o la delinqüència i vandalisme i només 
essent superat per la manca de zones verdes. Filant més prim, si es fa l’anàlisi per seccions 
censals, s’observa com a l’entorn del carrer Jaume I el Conqueridor és donen nivells de queixa 
que dupliquen la mitjana del municipi. Així mateix, també es registren nivells de queixa superiors 
a la mitjana del municipi a la zona de S’Abanell i a l’entorn de Joan Carles I, Mas Enlaire i a la zona 
que queda entre l’Av. de l’Estació i l’eix Rubén Dario-Penedés-Jaume Arcelos.  
 
Contaminació llumínica 
 
La contaminació lumínica s’entén com la brillantor o resplendor del cel nocturn produïda per la 
difusió de la llum artificial. Com a  resultat, la foscor natural de la nit minva i  desapareix  
progressivament  la llum de les estrelles i els altres astres. Les boirines i el cel enterbolit 
potencien l'efecte fins l'extrem de crear una capa de color gris que adopta la forma d'un núvol 
lluminós damunt les ciutats. 
 
La causa principal és l'ús en l'enllumenat públic de lluminàries que no tenen pantalles 
correctament dissenyades amb la finalitat d'enviar la llum allà on es necessita,  i impedir la seva 
dispersió al cel per sobre del nivell de l’horitzó.  
 
 



 

   

36 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM DE BLANES 

Mapa de mapa de contaminació lumínica a Catalunya 

 
Font: Departament de Mediambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

 
Segons l’informe sobre la contaminació lumínica a Catalunya20, El municipi de Blanes emet un 
flux entre 20.000 i 50.000klm anuals. En comparació amb els municipis del seu entorn Blanes 
emet un flux comparable amb els altres municipis del litoral.  
 
La prevenció de la contaminació lluminosa ha de portar-se a terme buscant l'equilibri; 
assegurant que una major protecció del medi nocturn es fa tot garantint a l'hora una il·luminació 
suficient a les zones habitades per tal que s'hi puguin desenvolupar les activitats humanes amb 
tota normalitat i seguretat. 
Això vol dir que els diferents indrets tindran un tractament o un altre segons quines siguin les 
seves condicions i usos. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, a Catalunya es 
consideren quatre zones en funció de la seva protecció a la contaminació lluminosa. El grau de 
major protecció serà per a les zones E1 i el de menor protecció seran les E4. 
 

 Zones E1:  
Són les zones de màxima protecció envers la contaminació lluminosa i corresponen a les àrees 
coincidents amb: 

                                                                            
20 Informe sobre la contaminació lumínica a Catalunya, Grup d'Estudis Luminotècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC)i investigadors del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona (UB), 2001.  
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    * els espais d’interès natura 
    * les àrees de protecció especial 
    * les àrees coincidents amb la xarxa Natura 2000.  
 

 Zones E2 
Es considera zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural, d’una àrea de 
protecció especial o d’una àrea de la xarxa Natura 2000. 
 

 Zones E3 
Són les àrees que el planejament urbanístic qualifica de sòl urbà o urbanitzable. 
 

 Zones E4 
Són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats comercials, industrials o de serveis, i 
també vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de cada municipi, el qual haurà de 
notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que l’haurà 
d’aprovar. No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d’una zona E1. 
 
Actualment no es disposa del mapa de contaminació llumínica del municipi de Blanes per tal de 
determinar les zones més protegides del municipi. De totes maneres, el Departament de 
Mediambient i Habitatge aprovarà el Mapa de protecció de la contaminació lluminosa abans del 
juny del 2007. Posteriorment, els ajuntaments hauran d'elaborar abans del 31 de desembre de 
2007 plans municipals d'adequació de la il·luminació exterior existent que serveixin de base a 
l'adequació de les instal·lacions d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació 
lluminosa 
 

2.1.1.10 Gestió de materials i dels residus 
L’ajuntament de Blanes duu a terme un sistema de gestió els residus independent de la resta del 
Consell de la Selva.  
 
Els residus municipals 
 
Per tal de conèixer la producció total de residus municipals es considera tant la recollida 
domiciliària (rebuig) com la recollida selectiva en àrees d’aportació (contenidors de vidre, paper i 
envasos) i a la deixalleria municipal. Els residus municipals Durant l’any 2004 es van recollir un 
total de 25.431 tones de residus municipals, de les quals 22.456 corresponen a rebuig21 i 2.974 
a recollida selectiva.  La producció total de residus del municipi ha anat augmentant des dels 
anys 90 fins el 2002 assolint un màxim de 27.276 tones. Els tres darrers anys 2003, 2004 i 
2005 la quantitat ha disminuït respecte a aquest màxim en un 4,4%, 6,8%. i un 6.9% . 
 

Producció unitària de residus per hàbitat22 
2002 2,27 kg/hab/dia 
2004 1,96 kg/hab/dia 
2005 1.94 kg/hab/dia 

                    Font: Agència de residus de Catalunya 
 

Aquest valor es situa per sota de la mitjana comarcal que és de 2,16 però per sobre de la 
catalana (1,66 kg/hab/dia). Comparant aquestes xifres amb altres poblacions catalanes de les 
mateixes característiques (turístiques costaneres amb similar número d’habitants)  els 1,96 

                                                                            
21 Inclou el qualificat com a rebuig i voluminosos o assimilables a domèstics. 
22 Producció unitària de residus (kg/hab/dia): Quantitat total de residus generats en un any expressada en 
quilos, dividida per la població del municipi i per 365 dies. 
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kg/hab/dia de Blanes es troben a la part baixa, essent molt inferiors als de Lloret i St. Feliu i 
només lleugerament superior als de Vilanova i la Geltrú. 
 
Pel que fa a la distribució de la generació de residus al llarg de l’any, durant els mesos d’estiu es 
detecta un augment important del volum de deixalles generat, degut a les característiques 
turístiques de Blanes. Per poder calcular els habitants reals de Blanes s’utilitza l’índex anomenat 
“Població estacional i total en termes d'equivalència a temps complet anual (ETCA)” que 
transforma les diferents estades temporals en habitants a temps complet. Segons IDESCAT23, 
l’any 2004 la població total ETCA és de 44.887. D’aquesta manera els kg habitant /dia passen a 
ser de  1,56. 
 
La deixalleria municipal de Blanes funciona des del mes de març de 2004 i correspon al  tipus B 
(d’entre 30.000 i 70.000 habitants) per la qual cosa el seu dimensionament actual és suficient 
per a acollir el previsible increment de població que es pugui donar en els propers anys. Aquesta 
s’ubica en la  Ctra. de Malgrat 14, i, tot i que es troba a la perifèria del nucli urbà, presenta una 
bona accessibilitat. 
 
Actualment, la major part dels residus municipals, tenen com a destí final l’abocador de Lloret 
(88%). Aquests són els que corresponen al rebuig i part dels voluminosos. 
 
Del 12% restant la majoria (paper, cartró, vidre, envasos i ferralla) són gestionats a una planta de 
Tordera on es procedeix al seu reciclatge. Pel que fa al 2,7% de matèria orgànica i restes 
d’esporga i jardineria recollida, és transportada a la planta de compostatge de St. Coloma de 
Farners. 
 
Pel que fa als residus de construcció i demolició el dipòsit controlat de runes més proper a 
Blanes és el de Lloret de Mar, al qual també s’hi aboquen les runes del mateix Lloret i de Tossa de 
mar. 
 
Per tal de disposar d’una aproximació a la producció de residus de la construcció s’ha considerat 
la superfície total a edificar durant l’any 2004, estimant una producció unitària de residus per 
superfície a edificar (85 Kg residus/m2 de construcció), així, s’estima que la producció anual de 
residus de la construcció a Blanes és de 4.561,82 tones de runes/any. 
 
Finalment, quan als residus ramaders, a Blanes se’n genera poca quantitat d’acord amb 
l’escassa activitat ramadera del municipi. Així, segons les estimacions realitzades, cada any es 
generen a Blanes un total de 1.617 tones de dejeccions ramaderes, que equivalen a una 
producció de nitrogen és de 8.466 Kg N/any .  
 
El principal destí de les dejeccions ramaderes produïdes a Blanes és la seva aplicació agrícola 
com a fertilitzants, per tant més que d’un residu, podem parlar d’un subproducte. Tot i així, una 
aplicació agrícola de fems i purins feta d’una manera incorrecta pot portar problemes de 
contaminació d’aqüífers, d’aigües superficials i de sòls (cal recordar que Blanes es troba en una 
zona vulnerable per la contaminació per nitrogen de les dejeccions ramaderes).  
 

2.1.1.11  Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l'edificació 
A nivell global el consum energètic de Blanes es situa en uns 72.159 Tep/any, que representa un 
consum d’energia final per càpita de 2,0 Tep/habitant i any. Aquest consum és igual al consum 
mig a nivell de Catalunya (2,1 Tep /hab i any). 
 

                                                                            
23 Només es disposen de dades de l’ETCA l’any 1998 i l’any 2004. 
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INDICADOR: Consum energètic 
Consum energètic 
            =  2,0 Tep/habitant i any 
Habitants* any 
 
Per sectors el principal consumidor d’energia a nivell municipal és el sector industrial i comercial, 
seguit pel sector domèstic i els transports. Aquesta situació difereix de la que es presenta a 
Catalunya, en la mesura en què el sector industrial té una major rellevància respecte els 
transports, situació que a Catalunya és molt més equilibrada.   
 
El gas natural és la font energètica més estesa a Blanes, seguint un repartiment diferent a la del 
conjunt de Catalunya, on els combustibles líquids són la primera font energètica consumida 
degut a la importància de la mobilitat.  
 
Les energies renovables tenen un percentatge molt reduït respecte al balanç energètic del 
municipi (Agenda 21 de Blanes). Les instal·lacions d’energies renovables que actualment hi ha 
als equipaments municipals són:  
 

- Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la deixalleria de Blanes que generen 
electricitat que es consumeix a la pròpia instal·lació i un altre sistema que produeix 
energia per injectar-la a la xarxa, obtenint uns ingressos que permeten la recuperació 
de la inversió a mig termini. 

- Aprofitament del biogàs generat durant la metanització dels fangs de l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Blanes, per al seu ús en les calderes d’aigua calenta i 
per al manteniment dels digestors de la mateixa instal·lació.  

 

Les potencialitats d’aprofitament i instal·lació d’energia solar són elevades, la radiació solar 
mitjana24 del municipi de Blanes es situa per damunt dels 14,22 MJ/m2 i dia,  

De totes maneres, el municipi no ha desenvolupat cap ordenança solar per tal de promocionar la 
instal·lació i ús d’instal·lacions solars tèrmiques o fotovoltaiques, com s’ha donat en altres 
municipis des de l’any 1998. En aquest sentit, el consistori ha preferit esperar que s’aprovi una 
reglamentació de caràcter supramunicipal en aquest sentit. Així doncs, recentment s’han 
aprovat d’una banda el Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya, i de l’altra el nou 
Codi Tècnic de l’Edificació d’àmbit estatal. 

D’acord amb aquestes noves reglamentacions, la instal·lació de plaques solars tèrmiques i 
fotovoltaiques en noves edificacions o rehabilitacions integrals serà obligatòria en determinats 
casos, tals com: 

- Els habitatges unifamiliars aïllats hauran de disposar d’energia solar tèrmica per a la 
producció d’ACS. La resta d’edificis, tant públics com privats, també hauran de disposar 
de plaques solars tèrmiques si la seva demanda diària d’aigua calenta sanitària (ACS) 
és superior o igual a 50 litres/dia a una temperatura de referència de 60 ºC. 

 
- Els edificis següents hauran de disposar d’energia solar fotovoltaica i la potencia pic a 

instal·lar serà com a mínim de 5 kWp, sempre que superin els següents límits: 
 

 5.000 m2 construïts en cas d’hipermercats 
 3.000 m2 construïts en cas de centres d’oci 
 10.000 m2 construïts en cas de grans magatzems o pavellons i 

recintes firals 

                                                                            
24 Atlas climàtic digital de Catalunya, 2004. 
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 4.000 m2 construïts en cas d’oficines 
 Hotels de més de 100 places  
 Hospitals i clíniques de més de 100 llits 

 

Exceptuant el Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya, i el nou Codi Tècnic de 
l’Edificació, pel que fa a l’aigua i a altres sistemes d’estalvi energètic, Blanes tampoc disposa de 
projectes, ordenances o directrius que regulin o incentivin als ens públics o privats a instaurar 
mesures d’ecoeficiència  i sostenibilitat en l’edificació i la urbanització.  
 

2.1.1.12  Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general 
Biodiversitat 
 
La diversitat biològica, o biodiversitat, és un concepte que col·loquialment s’associa a 
l’abundància d’espècies. Tot i així, té un sentit molt més ampli i pot aplicar-se també a la 
variabilitat que presenten altres nivells d’organització com els gens, les poblacions, les 
comunitats, els ecosistemes i fins i tot els paisatges. Aquesta perspectiva, més integradora i 
ambiciosa, reforça la importància de mantenir la biodiversitat com un valor bàsic de gestió i 
conservació de la naturalesa (Vilà M., 1996). 
 
A continuació s’analitza l’estat de la biodiversitat de flora i fauna al municipi de Blanes a nivell de 
comunitats i espècies. 
 
 
Les comunitats vegetals 
 
El paisatge vegetal actual del municipi de Blanes és el resultat de la combinació d’una sèrie de 
factors, tant abiòtics –bàsicament la geologia i la climatologia- com biòtics, el més important 
dels quals, sens dubte ha estat l’acció antròpica. L’home ha modificat l’entorn per adequar-lo a 
les seves necessitats, de manera que el paisatge vegetal actual és la suma de totes les accions 
passades que s’hi han portat a terme i de les que, amb més o menys encert, cada dia s’hi estan 
fent. 
 
El terme municipal de Blanes està dominat per paisatges mediterranis, caracteritzats per una 
climatologia d’estius secs i d’hiverns no gaire freds, amb una vegetació perennifòlia i 
esclerofil·la. Aquests ambients són els propis de la zona anomenada terra baixa mediterrània, on 
la comunitat vegetal que hi predomina és l’alzinar, en qualsevol de les seves variants. 
 
Les comunitats més característiques que podem trobar a la terra baixa mediterrània són les 
següents: 
 
Boscos d'esclerofil·les: Es tracta dels boscos per antonomàsia de la mediterrània septentrional. 
Per regla general, és un bosc dens i atapeït, però que malauradament s’ha vist en moltes 
ocasions alterat, fins hi tot substituït, per l’home. A la selva la comunitat boscosa dominant és 
l’alzinar. A la Selva hi trobem els següents:  
 
 L’alzinar litoral amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum).  
 L’alzinar litoral amb roure cerrioide (Quercetum ilicis galloprovinciale cerrioidetosum). 
 L’alzinar litoral esclarissat (Quercetum ilicis galloprovinciale arbutetosum).  
 La sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum).  
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Bosquines, boscos secundaris i bosquetons: A la terra baixa mediterrània les principals 
comunitats que pertanyen a aquest apartat són les brolles, les pinedes i les bardisses: 
 
 Brolles: a Blanes hi trobem exemples de bruguera d’escombres amb estepa borrera 

(Lavandulo-Ericetum scopariae), i de landa de bruc vermell (Ericetum-Arboreo cinereae) que 
és una comunitat molt escassa a Catalunya, només apareix a la Selva, al Vallespir i al 
Moianès/Valles Oriental. 

 Pinedes: a Blanes hi predominen la pineda de pi blanc (Pinus halepensis), sobretot a la 
façana litoral; així com la pineda de pi pinyer (P. pinea), present a la serrelada Litoral; tot i que 
puntualment hi podem trobar altres tipus de pineda com la pineda de pinastre (P. pinaster), i 
ja amb menor proporció també s’hi poden trobar el pi insigne (P. radiata), el pi roig (P. 
Sylvestis) etc. 

 La bardissa amb roldor (Rubo-Coriarietum) és una bosquina espinosa, arbustiva i lianoide 
molt freqüent a la terra baixa. 

 
La fauna present en aquestes comunitats vegetals és molt diversa, car hi trobem des de 
formacions arbustives altes o baixes fins a boscos, que permeten la supervivència d’espècies 
amb requeriments ecològics molt diferents. 
 
El bosc  de ribera: A Blanes, la vegetació ripària es troba en franca regressió degut al mal estat de 
conservació de les rieres i l’expansió dels canyissars d’Arundo donax. Tot i així, encara es 
conserven algunes zones cap al nord del municipi on hi trobem trams amb albers (Populus alba), 
salzes (Salix alba) i altra vegetació de ribera 
 
Les comunitats lacustres: Per regla general, aquests ambients no abunden a la terra baixa 
mediterrània; tot i això, a la plana selvatana encara resten antics estanys i zones entollades 
juntament amb algunes basses de rec i petits embassaments. En el cas de Blanes, aquestes 
comunitats estan representades per la llacuna i zones entollades que es formen a la part baixa 
de la Tordera. 
 
 El canyissar (Typho-Schoenoplectetum glauci). 
 El bogar (Typhetum latifoliae). 
 
Les comunitats de les zones agrícoles: A Blanes hi trobem tant conreus en règim de regadiu com 
de secà, encara que els primers són els més habituals i ocupen major superfície. Dels primers, 
els més abundants són els conreus herbacis i l’horta, seguits a força distància dels fruiters en 
regadiu.  En aquests ambients creats per l’home és on s’hi pot trobar una vegetació espontània 
que competeix amb les espècies que són objecte de cultiu. Aquestes comunitats arvenses 
constitueixen un conjunt original i notable, del tot lligat a l’activitat agrària. De totes maneres, 
aquestes comunitats arvenses o segetals cada vegada són menys abundants, car des del punt 
de vista del pagès, no són més que “males herbes” i les combat amb tota mena d’herbicides.  
Als camins i a les perifèries urbanes, hi apareix un altre tipus de vegetació: es tracta de les 
comunitats ruderals i nitròfiles. 
 
Les comunitats animals 
 
Com a primera aproximació, si un consulta el Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya 
(BioCat) s’observa com les quadrícules en les quals es troba inclòs Blanes hi són present un 
nombre de taxons de vertebrats dels més importants de Catalunya. 
 
Peixos 
Les principals espècies de peixos  que podem trobar a Blanes són: L’anguila (Anguilla anguilla); 
el barb de muntanya (Barbus Meridionalis); la llissa (Liza ramada); la bagra (Squalius cephalus). 
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Amfibis 
Pel que fa als amfibis val a dir que només 1 de les 14 espècies d'amfibis que s'han trobat a 
Catalunya no es troba al municipi a la Selva. De totes maneres la manca de cossos d'aigua dins 
del municipi de Blanes fa que molts d'aquests amfibis no es trobin al municipi. 
 
Rèptils 
A la Selva han estat citades 24 de les 30 espècies identificades a Catalunya fins l’any 1995, 
exceptuant-ne les tortugues marines; hi trobem 3 espècies de quelonis, 11 espècies de saures i 
10 espècies d’ofidis. A continuació hi ha una relació dels rèptils presents a Blanes seleccionats 
amb funció de la seva fragilitat o per la seva distribució a Catalunya. 
  
 La tortuga d’estany (Emys orbicularis): A la comarca es troba a la plana de la Selva i en algun 

indret proper a la costa. El mal estat en què es troben les poblacions d’aquest queloni és 
degut, principalment, a la destrucció del seu hàbitat i a la recol·lecció d’exemplars.  

 La tortuga de rierol (Mauremys leprosa): De distribució semblant a l’espècie anterior, encara 
que més abundant, en no trobar-se tant localitzada a la zona central de la plana de la Selva. 
Tot i això, l’estat de les poblacions també és molt precari.  

 El dragó rosat (Hemidactylus turcicus): Gecònid molt termòfil que només el trobem a la 
comarca en punts dispersos de la costa, coincidint amb indrets amb un clima càlid i amb una 
vegetació típicament mediterrània. 

 El sargantaner petit (Psammodromus hispanicus): Espècie termòfila molt escassa a la 
comarca, només apareix en alguns punts localitzats de la costa. 

 L’escurçó ibèric (V. latasti). 
 
Ocells 
La situació de Blanes en la comarca de la Selva i les seves condicions climàtiques, entre d’altres 
coses, ens ofereixen la possibilitat de trobar-hi espècies sedentàries, que hi resideixen tot l’any, 
espècies migradores, unes com a nidificants a l’estiu i d’altres com a hivernants durant els 
mesos més freds, però a més, algunes espècies de pas, que segueixen les rutes migratòries que 
les porten als seus respectius llocs de nidificació o d’hivernada segons l’època de l’any. Tot 
plegat, fa que s’hagin arribat a citar més de 260 espècies d’aus a Blanes i el seu entorn 
immediat. (vegeu els estudis preliminars per tenir el llistat d'espècies). 
 
Mamífers 
De nou, la presència d’ambients molt diversos provoca que la diversitat d’espècies de mamífers 
a la comarca de la Selva sigui prou remarcable. Tot i això, algunes d’elles han desaparegut o es 
troben en regressió com a conseqüència de l’acció de l’home, ja sigui per eliminació directa o per 
la destrucció dels seus hàbitats. Però alhora, l’home també és el responsable de la proliferació 
d’algunes espècies, com per exemple, els rosegadors i la gran abundància de senglar (Sus 
scrofa) a la comarca. Algunes de les espècies són presents a zones properes per 
reintroduccions que s’han fet a d’altres indrets. Aquestes espècies són el cabirol, que prové dels 
alliberaments que s’han dut a terme a les serres del Montnegre-Corredor i al Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa; i la llúdriga, espècie que va desaparèixer de la comarca a finals del 
s. XX i que recentment s’ha tornat a trobar, provinent segurament de la reintroducció feta a l’Alt 
Empordà (conques de la Muga i el Fluvià). També hem de citar la presència d’un carnívor 
al·lòcton, el visó americà (Mustela vison), espècie escapada de granges i que representa un greu 
perjudici per a la fauna autòctona 
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Espais naturals protegits 
 
Com s’explica en l’apartat anterior (veure apartat 2.1.1.5) hi ha un 42.9 % de la superfície 
municipal que es troba protegida pels elements del planejament següents: PEIN; PNIN, PDUSC, i 
de forma provisional pel PePPAPAHA. De totes maneres hi ha altres elements que cataloguen o 
identifiquen sectors del territori de blanes com d’interès i susceptibles a ser protegits. A la 
imatge següent s’observen els diferents espais d’interès, al municipi de Blanes. 
 

Espais naturals protegits del municipi de Blanes 
 

  

PEIN

Hàbitats d'interès comunitari

PDUSC classificació CE

PDUSC classificació C1

Àmbit 5 del Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i historicoartístic

Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgíctic, arquitectònic i historicoartíctic

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava 

Sistema de Protecció Territorial a la Selva

 
Font: lavola (bases cartogràfiques: Departament de Medi  Ambient i habitatge) 
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Pla d'espais d'interès natural i Paratge Natural d’Interès Nacional 
En el municipi de Blanes, fins fa poc, no hi havia cap àrea pertanyent al Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN). Únicament existia un espai qualificat com a Paratge Natural d’Interès Nacional 
(PNIN) corresponent a la finca de Pinya de Rosa. Però recentment la Generalitat va anunciar la 
seva inclusió mitjançant l’ampliació de la superfície protegida al seu entorn immediat25. Val a dir, 
que el PNIN és una figura de protecció de grau superior a la del propi PEIN. 
 
La proposta d’espai PEIN-PNIN de Pinya de Rosa consta de 101,05 ha repartides entre els 
municipis de Blanes i Lloret de Mar, tot i que la major part (73,65 ha) correspon al terme 
municipal de Blanes. 
 
La vegetació dominant en l’àrea protegida està constituïda per un conjunt de boscos mixtos de 
pins, suros i alzines i bosquines amb brolles, bardisses i comunitats herbàcies en contínua 
evolució, resultat de l’abandonament dels antics camps de conreu i vinyes existents a principis 
del segle passat. Aquest usos agrícoles, actualment abandonats, es troben en fase de 
reconstitució del bosc potencial en un procés de successió secundària26, en aquest cas la 
sureda i l’alzinar. Precisament perquè encara no s’ha arribat a la situació de clímax27, la major 
part de la finca està ocupada en l’actualitat per boscos on domina el pi blanc.  
 
Són destacables també la vegetació del cinyell litoral que creix sobre roques del penya-segat 
(amb Limonium endèmics), declarada hàbitat d’interès comunitari (codi 1240), i la vegetació 
arvense dels camps de S’Agüia, així com altres hàbitats d’interès comunitari segons la Directiva 
d’Hàbitats. És el cas de les suredes (codi 9330) i les pinedes mediterrànies, naturals o antigues, 
de pi blanc (Pinus hapelensis) i pi pinyer (Pinus pinea) (codi 9540). Cap de les categories 
esmentades, però, és prioritària. 
 
Pel que fa l’apartat de fauna i destaca la presència del corb marí emplomallat. Mentre que pel que 
fa a elements destacats del patrimoni arquitectònic i cultural, cal remarcar la presència del jardí 
Botànic Pinya de Rosa i de l’Ermita de Santa Cristina (aquesta última en terme de Lloret). 
 
Xarxa Natura 2000 
Únicament hi ha un espai  de Xarxa Natura 2000 inclòs, parcialment, en el municipi de Blanes Es 
tracta del riu Tordera (codi ES5110007-1)28: Ocupa la major part del tram final del riu fins a la 
desembocadura al mar, concretament, 26 ha. Aquest espai es considerat com a Lloc d’Interès 
Comunitari en la Regió Mediterrània. 
 
La normativa de regulació dels terrenys inclosos en Natura 2000 farà referència a les directrius 
generals dels espais d’aigües continentals contingudes a l’annex 8 de l’Acord COV/112/2006 i 
que és recullen en l’Annex d’aquest document.  
  
Inventari de zones humides de Catalunya 
A cavall entre les comarques del Maresme i la Selva s’hi identifica la zona humida costanera més 
important d’aquestes dues comarques: la desembocadura de la Tordera. Abasta una àrea de 14’5 
ha compartida pels municipi de Blanes i Malgrat de Mar. El riu Tordera forma una llacuna aïllada 

                                                                            
25 Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla 
d'espais d'interès natural, es delimita el PNIN de Pinya de Rosa i s'amplia l'espai del PEIN en el seu entorn 
immediat. 
26 El biotop havia estat ocupat anteriorment per una altra comunitat que va ser destruïda (foc, cultius, 
tales, etc); sempre queden però, llavors o formes de resistència que regeneren l'ecosistema. 
27 Etapa final estable vers la qual tendeixen a evolucionar la vegetació i el sòl sotmesos a uns determinats 
factors ambientals. 
28 Codi oficial comunitari de l'espai (codi Natura 2000). 



 

 
 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR  
POUM DE BLANES 

del mar per una barra de sorra i còdols i en ella es troben relictes de boscos de ribera declarats 
hàbitats d’interès comunitari i, com s’ha dit, també està inclosa en la Xarxa Natura 2000. Tot i 
així, de totes les zones humides del tram final del riu Tordera, la desembocadura d’aquest riu és 
l’única que no pertany al PEIN. 
 
Aquest espai permetria acollir desenes d’ocells en migració o nidificants pel fet de situar-se en 
plena ruta d’ocells d’Europa occidental a l’Àfrica, però veu molt reduït el seu potencial ecològic 
pels factors esmentats. Així, cal destacar la situació crítica del corriol camanegre (Gharadrius 
alexandrinus), la terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla), el trobat (Anthus campestris) i la 
cuereta groga (Motacilla flava), espècies en forta regressió a Catalunya i que pràcticament s’han 
extingit a la zona degut a la pèrdua d’hàbitat. 
 
Hàbitats.  
Tot i ser un municipi relativament petit, Blanes gaudeix d’una varietat d’ambients molt diversos: 
des de les zones humides del delta de la Tordera, als alzinars, suredes i pinedes de la Serralada 
Litoral, passant per zones de conreus i una franja costanera que combina platges d’arena amb 
penya-segats.  
 
La distribució i la grandària dels diferents hàbitats és àmplia. Llevat de les àrees urbanes, que 
ocupen aproximadament el 30% de l’àrea municipal, si hom se centra en els hàbitats naturals pot 
comprovar que les pinedes de pi pinyer, seguides de les suredes, són els hàbitats dominants. 
Les suredes es concentren a la part septentrional, on es troben les zones més elevades i de 
major pendent i, a mesura que hom va anant a parts més meridionals, van deixant pas a pinedes 
de pi pinyer i a boscos mixts d’aquestes dues espècies.  
 
Els altres hàbitats més destacables per la seva superfície són els conreus herbacis. En primer 
terme, els extensius de regadiu (a base d’hortalisses, maduixeres, etc.) que ocupen la zona del 
delta de la Tordera com també tota la seva riba esquerra. Els de secà ocupen unes proporcions 
relativament similars ja a la falda de la Serralada Litoral. 
 
Pel que fa al sistema costaner, les platges arenoses conformen aproximadament dues terceres 
parts del litoral blanenc, mentre que la resta (gairebé dos quilòmetres) corresponen a zones de 
penya-segats i costes rocoses. 
 

Habitats d’interès comunitari 
 

Nom de l’hàbitat d’interès comunitari Àrea (ha.) % àrea muni. 

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 23,72 1,33 

Alzinars i carrascars 0,55 0,03 
Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com  
de l'alta muntanya 

2,13 0,12 

Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb 
ensopegueres (Limonium spp) endèmiques 0,50 0,03 

Suredes 560,32 31,50 
Pinedes mediterrànies, naturals o antigues, de pi blanc (Pinus hapelensis) i pi 
pinyer (Pinus pinea) * 

- - 

Gespes vivaces decumbents dels rius mediterranis amb cabal permanent (Paspalo-
agrostion semivertisilate) ** - - 

Vernedes*** - - 

Font: Cartografia d’hàbitats, Departament de Mediambient i habitatge  
 

* Referència extreta de l'informe científic del CSIC-UdG “L’espai natural de Pinya de Rosa” 
** Citat a l’inventari de zones humides de Catalunya. Dept. de Medi Ambient i Habitatge. 
*** Citat al Pla especial de protecció del patrimoni. 2005. 
Font: Hàbitats d’Interès Comunitari de la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge (actualització del juny del 2004). 
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El Pla director urbanístic del sistema costaner 
 
El Pla Director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) pretén, en qualitat d’objectiu general, la 
no consolidació, amb urbanització o amb edificació, dels espais costaners encara no 
transformats, classificats com sòl no urbanitzable o com sòl urbanitzable no delimitat. 
 
Amb caràcter més particular, també pretén: 
 
Impedir la consolidació de barreres urbanes entre els espais interiors i els del sistema costaner. 
Protegir els valors dels espais costaners: ambientals, paisatgístics, culturals, científics, 
agrícoles, forestals, ramaders o per raó de llurs riqueses naturals. 
Preservar del procés de transformació urbanística els espais costaners afectats per riscos 
naturals o antròpics. 
Garantir l’efectivitat de les limitacions o servituds per a la protecció del domini públic marítim-
terrestre. 
Millorar la qualitat de vida per raó de la funcionalitat dels espais costaners com àmbits de 
reequilibri home-natura, del manteniment d’un recurs turístic bàsic i del recolzament de la 
biodiversitat en connectar els espais de l’interior amb els del litoral. 
 
El Pla Director estableix diversos graus o gradients d’afectació. Així, el màxim nivell correspon al 
sòl no urbanitzable i al sòl urbanitzable no delimitat, com a màxims exponents del sòl lliure, que 
encara no ha sofert un procés de transformació urbanística significatiu. Pel que respecta al sòl 
urbanitzable delimitat i al sòl urbà, opta per una acurada protecció del domini públic marítim-
terrestre i pel desenvolupament menys agressiu possible del medi costaner. 
 
D’aquesta manera s’estableixen dues unitats territorials de regulació que inclouen terrenys 
inclosos o no dintre de la franja de 500 metres: Unitat territorial de regulació de sòl costaner 
(UTR-C) i de sòl costaner especial (UTR-CE). 
 
Les unitats de sòl costaner han de passar necessàriament a ser classificades com a sòl no 
urbanitzable pel planejament general, mentre que el costaner especial no ha de passar 
necessàriament a ser no urbanitzable. 
 
Per altra banda, el 16 de desembre de 2005 es va aprovar el Pla director urbanístic dels àmbits 
del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense el pla parcial 
aprovat (PDUSC-2). Aquest Pla té per objectiu identificar els espais costaners classificats pel 
planejament general vigent com a sòl no urbanitzable delimitat, sense pla parcial aprovat 
definitivament, que per la seva posició territorial amb relació als objectius de protecció del litoral 
definits al PDUSC-1 s’han de preservar de la seva transformació i desenvolupament, a fi de 
garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del territori. 
 
Pel que fa a Blanes, tan sols en el PDUSC-1 es delimitaren zones del litoral a preservar. 
Concretament es tracta de les següents àrees:  
 
Treumal – La Vinya Blanca (UTR-C 095) 
Entorns de Pinya de Rosa (UTR-C 097) 
Centre d’estudis (UTR-CE 097b) 
Can Ferrer (UTR-CE 098) 
Delta de la Tordera (UTR-C 099) 
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Delimitació cartogràfica del PDUSC a Blanes 
 

 
Font: Pla Director urbanistic del sistema costaner 
 
Així doncs, les UTR Can Ferrer i Centre d’estudis, es classifiquen com a sòl costaner especial (CE) 
i per tant el Pla director considera que no han de passar a ser necessàriament sòl no 
urbanitzable costaner, sinó que la determinació del règim urbanístic adient s’haurà de resoldre 
en el marc del model urbà desitjat pel propi municipi.  
 
Quan a la resta d’unitats territorials de regulació (Treumal – La Vinya Blanca, entorn de Pinya de 
Rosa i Delta de la Tordera), el PDUSC les classifica com a sòl no urbanitzable costaner, i 
concretament en la subcategoria 1 (NU-C1) que és la més estricta pel que fa a limitacions en 
l’ocupació del sòl. Així, la normativa del PDUSC hi admet únicament els usos “vinculats 
directament i substancialment a la naturalesa rústica dels terrenys”, és a dir, agrícoles, 
ramaderes i forestals, així com les obres, instal·lacions o construccions, inclòs l’habitatge 
familiar, directament relacionades, a més de les activitats o els equipaments d’interès públic 
(apartat 4 de l’article 47 del TRLLU) que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, sempre sota els 
criteris de preservació d’aquest sòl i de màxima integració ambiental. També s’hi admetrà la 
reconstrucció i l’ús per a habitatge familiar de masies i cases rurals existents, sempre que 
estiguin expressament reconegudes en el corresponen Catàleg de Masies i cases rurals del 
POUM. 

Delta de la Tordera. UTR-
C1 

Can Ferrer 
UTR-CE 

Entorns de Pinya de Rosa 
UTR-C1 

Centre d’estudis 
UTR-C1 

Treumal – La Vinya Blanca 
UTR-C1 

Pinya de Rosa 
Llei 25/2003 
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Pla especial de protecció de patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i historicoartístic .  
 
El Pla està aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de data del vint-i-nou de 
setembre del 2005. Degut a que no es troba aprovat definitivament, en aquest document 
s’adapten els criteris i objectius d’aquest Pla de manera provisional, per tal que si en un futur 
s’aprova quedin reflectits en el nou planejament.  
 
Aquest Pla i el seu catàleg es formulen per tal de completar i desenvolupar els criteris de 
protecció del vigent PGOU de 1989. Adopta com a normes mínimes les contingudes en la 
legislació especial sobre la matèria (títol sisè “Classificació del sòl com a no urbanitzable”) i títol 
novè, “normes especials de protecció dels bens culturals, naturals i de l’arquitectura del 
paisatge”).  
El pla especial 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 politiques específiques per al desenvolupament 
del municipi.  
 
El Pla pren les categories següents per tal de definir de manera transescalar els elements 
d’interès a nivell territorial.  

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

 
 
Connectivitat ecològica 
Blanes es troba situat a la franja costanera de la Selva. La forma allargada i perpendicular a la 
costa del seu terme municipal presenta una ocupació del territori que té una incidència especial 
en els fluxos ecològics en sentit terra-mar. Aquesta penetració cap a l’interior fa que el terme 
municipal arribi fins als estreps de la serralada litoral, formada per un conjunt de poca alçada 
que es succeeixen en sentit est-oest, i que formen un continu forestal entre el Massís de 
Cadiretes, a la comarca del Gironès, i el Parc Natural del Montnegre – Corredor, ja al Maresme, 
tots protegits pel PEIN. 
 
Es configura un eix terra-mar d’una important funcionalitat ecològica en una zona tan 
antropitzada com és el litoral selvatà, i que a més, es veu reforçat per la presència del curs de la 
Tordera i el sistema de rieres afluents (especialment les rieres d’Arbúcies i de Santa Coloma) i 
zones humides associades, que accentuen les potencialitats connectores d’aquest espai. Cal 
dir, però, que es tracta d’una àrea molt alterada per la presència d’urbanitzacions i la forta 
pressió antròpica de municipis com Blanes, Lloret i Tossa, que s’estructuren com un dels punts 
turístics amb més afluència de la Costa Brava. Així mateix, s’ha de destacar l’impacte que tindrà  
sobre la connectivitat ecològica el traçat del desdoblament de la carretera N-II, recentment 
aprovat per part del Ministeri de Medi Ambient, que travessa l’extrem septentrional del terme 
municipal de forma paral·lela a a la línia de costa i incloent-hi un important nus viari que 
connecta amb la –també aprovada- prolongació de l’autopista C-32. 
 
Per tal d’identificar i potenciar els espais naturals no inclosos en el PEIN però que mereixen 
igualment considerar la seva conservació, així com aquells igualment necessaris per a mantenir 
una vertadera connectivitat funcional entre tots aquests espais, el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques va elaborar tota una sèrie d’estudis de base per a la definició d’un 
sistema de protecció territorial. En el cas de la comarca de la Selva s’identificaven els espais que 
es mostren a la figura següent com a Espais d’Interés Natural (EIN) o espais connectors: 
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Sistema de protecció territorial de la Selva 

 

 
Font: Estudi de base del planejament territorial per a la definició d’un Sistema de Protecció 
Territorial a la Selva. DPTOP, 2004  
 
En el cas concret de Blanes, observem que s’identifiquen dues àrees d’interès des del punt de 
vista natural i paisatgístic i sense cap dubte amb funcions de connectivitat ecològica: 
 
 Montbarbat – els Tres Turons – Torrent de les Cigonyes 
 Curs baix i delta del Tordera 
 
 
Montbarbat - els Tres Turons - Torrent de les Cigonyes: Es tracta d’un espai de la Serralada Litoral 
format per turons de poca alçada que conformen la part més meridional del massís de Cadiretes i 
que, en el cas de Blanes, ocupa la totalitat del seu extrem septentrional. És una zona bàsicament 
forestal, bastant densa i atapeïda, on la comunitat predominant és la sureda (Quercetum ilicis 
galloprovinciale suberetosum), ja sigui en estat força pur o formant boscos amb pi pinyer (Pinus 
pinea).  
 
Curs baix  delta de la Tordera: Aquest és un espai litoral de caràcter deltaic que inclou la gola de la 
Tordera, amb els dipòsits al·luvials de la platja i de la barra, parcialment inclòs en el catàleg de 
Zones Humides de Catalunya (DMA). El tram baix del riu funciona també com a zona tampó de la 
zona humida de la desembocadura. Presenta uns valors naturals, florístics i faunístics rellevants 
i d’extrema fragilitat. Es troba ubicat en una zona amb una elevada pressió antròpica. Malgrat les 
seves dimensions reduïdes, a l’espai hi són presents diversos ambients: la platja deltaica (tot i la 
poca representació dels ambients dunars), boscos de ribera (amb retalls d’albereda litoral), 
ambients fluvials, zones agrícoles i aiguamolls, destacant aquests darrers per la seva 
importància com a punt migratori per a l’ornitofauna.  
 
El sistema connector de Blanes 
La superposició dels dos espais del Sistema de Protecció Territorial de la Selva abans esmentats 
(Montbarbat – els Tres Turons – Torrent de les Cigonyes; i Curs baix i delta del Tordera) s’hi  i el 
PEIN-PNIN de Pinya de Rosa, resulta en tres espais aïllats, situats en els tres vèrtex d’un triangle 
imaginari que es correspon aproximadament amb la forma del terme municipal de Blanes. Dos 
d’aquests espais tenen, a més, una rellevància connectora a nivell supramunicipal: La Tordera és 
sense dubte un corredor ecològic amb unes grans potencialitats envers els grans espais PEIN de 
l’interior (Montseny i Guilleries) i les serres del Montnegre i el Corredor. Per la seva banda, el 
continu forestal de Montbarbat-els Tres Turons-Torrent de les Cigonyes s’estén fins a Cadiretes, 
tot superant el nucli urbanitzat de Lloret. 
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D’aquesta manera, apareixen dos corredors potencials que permetrien connectar els tres espais 
als que es feia referència. Aquesta àrea, en forma de “Y” invertida, voreja el nucli urbà a dreta i 
esquerra, mantenint-lo en el centre de la façana marítima del municipi, tot permetent els fluxos 
ecològics en sentit terra – mar a ambdues bandes d’aquest.  
 
Aquests dos corredors laterals, a més, es veuen reforçats per la funció connectora que encara 
exerceixen els trams alts –més ben conservats- de les rieres locals. Així, son especialment 
remarcables en aquest sentit les rieres del sistema de Val de Burg envers el tram final de la 
Tordera; i les rieres del sistema de la riera de Blanes per sobre de la carretera Gi-682 envers 
Pinya de Rosa. 
 
El corredor occidental, es fonamenta bàsicament, a banda d’en les rieres de la Vall de Burg, en 
una matriu preeminentment agrícola i relativament ben conservada, que s’estén des de les 
últimes masses forestals situades al peu dels turons. Per la seva banda, el corredor oriental es 
sustenta en les àrees forestals i de matollar que s’estenen de nord a sud fins a els boscos de 
Pinya de Rosa. 
 
Un altre punt a considerar es la connexió entre el PEIN de Pinya de Rosa i el PEIN del Massís de 
Cadiretes, Caldrà doncs protegir les zones d’interès connector per l’espai de Pinya de Rosa. És 
especialment important l’espai que queda al nord de Pinya de Rosa que actualment es troba en 
un estat d’antropització elevat.  
 

Connexió entre els PEINS de Pinya de Rosa i el Massis de Cadiretes.  
 

   
Font: lavola 

 
Principals barreres ecològiques 
 
Tot i així, la identificació d’aquests connectors ecològics no garanteix per si sola el flux de 
biodiversitat a través d’ells, ja que s’hi troben tot un seguit de barreres que en dificulten o fins i 
tot impedeixen el trànsit per a determinades espècies. 
 
Així doncs, en el cas de Blanes, l’elevada urbanització de la primera i segona línia de costa i la 
presència de zones de càmping a la desembocadura de la Tordera, així com la presència de la 
carretera GI-682, paral·lela a la costa, i que entre Palafolls i Blanes té una IMD de 23.000 
vehicles, són els principals obstacles per a la continuïtat ecològica des de les zones de serralada 
fins al litoral. Sortosament, hi ha alguns aspectes que suavitzen l’impacte d’aquestes “barreres”: 
La molt baixa densitat d’algunes de les urbanitzacions, el fet que els càmpings siguin 
instal·lacions no permanents i el perfil força planer (sense grans talussos), almenys en l’entrada 
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des de Palafolls, de la GI-682 fan que amb una gestió adequada aquests espai encara pugui 
mantenir i potenciar el seu paper dintre de la matriu no urbanitzada del municipi i l’entorn 
immediat. A tot això, cal afegir-hi els ja esmentats projectes de prolongació de l’autopista C-32, 
de Palafolls fins a Tossa de Mar i el desdoblament de la carretera N-II, que previsiblement tindran  
un impacte molt important en la connectivitat, no sols a nivell local sinó també a nivell territorial. 
 

Connectivitat i barreres ecològiques 

 
Font: lavola. 

 
 

1,2,3 i 4- A causa de l’estructura radial de la xarxa viària i ferroviària d’accés a Blanes, el corredor 
occidental és tallat successivament per diverses infraestructures viàries: GI-600, ferrocarril, GI-
682 i GIP-6831. Cada una d’aquestes infraestructures representa una barrera més o menys 
importants en funció de la seva intensitat de trànsit i del tipus de tancaments o d’activitats que 
hi hagi als seus marges. Així per exemple, destaca la GI-682 per la gran quantitat de vehicles que 
hi circulen diàriament i per la presència d’un karting i la dessaladora en un dels seus marges. Per 
la seva banda, la carretera de Malgrat transcorre paral·lela a la línia de ferrocarril, pel que l’efecte 
de barrera es dobla. A més, en aquest punt el corredor ecològic s’estreny per l’efecte de les 
construccions industrials i residencials que “s’estiren” cap a la Tordera. La xarxa de riera i la 
presència de la pròpia Tordera permeten en alguns casos superar aquestes barreres, però en 
molts altres el pas de les rieres és massa estret, o directament aquesta està entubada amb la 
qual cosa es posa en entredit la seva funció connectora i ecològica. 
 
5- A la zona de la desembocadura de la Tordera, la gran implantació de càmpings i de les seves 
edificacions associades afecta seriosament l’obertura final del corredor cara al mar i la línia de 

1 

2 

7 

5 

8 

3 

6 

4 



 

   

52 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM DE BLANES 

costa. Com ja s’ha dit, aquests assentaments són de caire temporal, pel que el seu impacte es 
pot considerar igualment reversible. 
 
6- Es tracta d’una zona d’intensa pressió urbanística. La gestió correcta dels conreus 
abandonats, les zones de matollar i els espais periurbans tenen un paper importantíssim en la 
consolidació de la zona com a espai connector. Puix que estan alternats amb pinedes de pi 
pinyer, creen un mosaic paisatgístic amb bones perspectives de recuperació. 
 
7- A l’altra extrem del nucli urbà sorgeix de nou la carretera GI-682. Aquí l’existència de talussos 
així com la major secció i major intensitat de trànsit, juntament amb la gran quantitat d’activitats 
que trobem a ambdós marges de la carretera incrementen encara més l’efecte barrera d’aquesta 
infraestructura. 
 
8- A l’entorn de la finca de Pinya de Rosa, la urbanització de Cala de Sant Francesc, Serrallarga, 
Corona Santa Cristina i Residencial Santa Cristina gairebé han ofegat el pas cap al mar. La figura 
del PNIN de Pinya de Rosa i la seva incorporació al PEIN donen estabilitat a aquesta zona natural. 
 
A aquestes barreres, encara s’hi podria afegir en un futur, com s’ha dit anteriorment, l’impacte 
que pugui tenir el nou traçat de la prolongació de l’autopista C-32 a través de la zona de les 
Planes. 
 

2.1.1.13  Qualitat del paisatge 
En el següent apartat s’analitza el paisatge que hom observa des de fora i des de dins del propi 
municipi. Allò que s’observa des de fora del municipi es pot definir com l’aparador exterior del 
municipi als habitants dels nuclis perifèrics i als diversos transeünts. El que hi ha dins el 
municipi, a nivell de paisatge, s’anomenarà aparador interior, i esdevindrà en gran part el que 
determinarà la qualitat paisatgística pels habitants de Blanes que, alhora vindrà en part 
determinada per la qualitat i la varietat de paisatges presents.  
 
L’aparador exterior de Blanes ve marcat en bona mesura per la relació que s’estableix entre la 
plana i el Delta de la Tordera, com a escenari sobre el que s’assenta la ciutat; i el teló de fons que 
representa el Turó de Sant Joan i les elevacions dels tres Turons envers el nucli urbà. Aquest 
contrast és encara més evident per als que observen el municipi des del mar, des d’on, a més, 
hom pot observar la forta articulació de la seva costa, amb el pas de llargues platges del 
maresme a la successió de penya-segats i platges de la Costa Brava. 
 
Així mateix l’entrada al nucli urbà pot oferir dues visions ben distintes si es realitza a través de 
les planes agrícoles que donen la benvinguda des de l’oest i el nord; o si s’entra des de Lloret, on 
es transcorre a través d’un corredor entorn al qual hi haurien de predominar els usos forestals. 
El que hi ha dins el municipi, a nivell de paisatge, s’anomenarà aparador interior, i esdevindrà en 
gran part el que determinarà la qualitat paisatgística pels habitants de Blanes que, alhora vindrà 
en part determinada per la qualitat i la varietat de paisatges presents. En aquest sentit la 
diversitat paisatgística de Blanes posseeix atractius gràcies en gran mesura, novament, al 
contrast que es dona entre la plana agrícola i el delta de la Tordera envers el Turó de Sant Joan 
que sembla dominar les principals vistes des de l’interior. 
 
Així mateix, els salts topogràfics dels Padrets també representen una de les principals 
característiques paisatgístiques interiors del municipi, marcant un desnivell que, d’alguna 
manera sembla protegir la ciutat i que esdevé un punt especialment atractiu per als transeünts 
interiors.  
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Finalment, no es pot oblidar un dels principals aparadors interiors del municipi: el mar, cap a on 
s’hi aboquen diversos miradors i la visió del qual esdevé un factor tan valorat que fins i tot té 
incidència en la valoració immobiliària. 
 
Unitats de paisatge 
A Blanes, a grans trets es poden distingir tres unitats paisatgístiques:  
 La plana i el delta de la Tordera 
 Els Tres Turons 
 Sant Francesc-Santa Cristina i Valldolig 
 
 

Unitats paisatgístiques de Blanes. 
 

 
Font: lavola 

 
La Plana i el delta de la Tordera: Com el seu nom indica es tracta d’una àrea pràcticament sense 
desnivells rellevants, amb una orientació predominant E i SE, que s’estén des dels peus del turó 
de Montells fins pràcticament la desembocadura de la riera. Bàsicament es tracta d’una matriu 
agrícola, dominada per una successió de petits conreus intensius, en parcel·les de forma 
allargada, amb una component predominantment perpendicular al curs del riu i unes dimensions 
que solen variar entre els 1.000 i els 2.000 metres quadrats. Els cultius predominants són els 
conreus herbacis de regadiu combinats amb horta i algunes petites taques d’arbres fruiters, 
situades sobretot a l’extrem nord de la unitat. Les edificacions són escasses i disperses, 
corresponent-se principalment amb edificacions agrícoles, ja siguin granges, habitatges 
associats o barraques (aquestes últimes essent més comunes al sud de la línia de ferrocarril. 
Així mateix, el paisatge es veu travessat per diferents rieres i canals de rec –entre els que 
destaca el canal de Gelpí- sovint amb vegetació associada, i per marjals i camins d’accés a les 
parcel·les, etc. 
 
Els Tres Turons: Aquesta unitat es caracteritza pel predomini d’un relleu més accidentat 
conformat per carenes amb predomini de la component ENE-OSO i una sèrie de microvalls sobre 
els que s’assenta una matriu forestal densa. La tipologia dels forests va variant en sentit nord-
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sud de forma que al nord predominen les alzines i sureres, amb alguna taca de pinastre; i cap al 
sud comença el predomini de les pinedes de pi pinyer. Aquesta matriu pràcticament no es veu 
alterada per cap element extern, a excepció d’uns pocs habitatges aïllats i el llogaret de Les 
Planes. 
 
Sant Francesc-Santa Cristina i Valldolig: La part més ben conservada s’estén des de la carretera 
GI-682 fins als penya-segats situats entre la Punta de Santa Anna i la Platja de Treumal tot i que 
la zona de Valldolig podria entendres com una versió més degrada d’aquesta mateixa unitat per 
la desaparició d’una art de la coberta forestal. Tot i que es troba força alterada, es caracteritza 
per l’alternança de masses boscoses sobre un relleu ondulat que s’aboca sobtadament al mar. 
La proximitat al mar, així com la presència evident de zones urbanitzacions és el que diferencia 
bàsicament aquesta unitat de la dels Tres Turons. Es podria diferenciar una subunitat 
composada per la franja litoral de penya-segats i cales intercalades. 
 
Àrees d’interès paisatgístic 
Recentment, l’Ajuntament de Blanes va aprovar inicialment el Pla especial de protecció del 
patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i historicoartístic. Aquest pla especial determina 
6 àmbits i 14 àrees que són destacables pel seu interès paisatgístic: 
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Àrees d’interès paisatgístic 
 

 
Font: Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, arquitectònic i historicoartístic. 

 
A1: Àmbit paisatgístic de Sant Joan 

Entorn del Castell 
Jardí botànic Mar i Murtra 
Vessant Rocós de Sant Joan 
Punta de Santa Anna 
Entorn de la Cala Sa Forcanera 

 
A2: Paratge Natural de Pinya de Rosa 

Àrea boscosa 
 
A3: Salt topogràfic dels Padrets – La Plantera alta 

Promontori dels Padrets 
Salt topogràfic 
Parc urbà 
Entorn del Mas Ferrer i Puig 
Parc de límit 

 
A4: Desembocadura del riu Tordera 

Pinedes 
Franja litoral 
Desembocadura 

A1- Àmbit paisatgístic de Sant Joan

A2- Paratge natural Pinya de Rosa

A3- Salt topogràfic Els Padrets-Platera Alta

A4- Zona humida de la Tordera

A6- Promotori de Santa Bàrbara

A7- Promontori del Vilar
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A6: Promontori de Santa Bàrbara 
 
Així mateix, hi ha altres elements que també són valorats des del punt de vista de la seva 
qualitat paisatgística o estètica pel propi Pla especial de protecció del patrimoni de Blanes. 
Aquest és el cas, per exemple, de la roca de Sa Palomera, que a més de ser una de les imatges 
més reconegudes del municipi, disposa a la seva part alta d’un mirador que permet obtenir una 
àmplia perspectiva de la població, la platja de S’Abanell i la desembocadura de la Tordera. 
Igualment, es reconeix el valor de les panoràmiques i perspectives que s’obtenen des del camí 
vell de Sant Joan. 
 
Classificació de les unitats paisatgístiques 
Si adoptem la terminologia del Conveni Europeu del Paisatge del Consell d’Europa i la 
metodologia de formulació dels estudis de base de paisatge del Pla territorial parcial de les 
comarques Gironines, basada en l’anàlisi morfològic del territori i la identificació d’unitats 
paisatgístiques, en el municipi de Blanes s’estableixen tres categories de classificació del 
paisatge:  
 
 Paisatges d’excel·lència (aquells en què conflueixen les màximes aptituds i que esdevenen 

referència inalterable, inqüestionable i inequívoca del medi paisatgístic del municipi) 
 Paisatges quotidians (aquells que constitueixen el suport físic del territori, són els paisatges 

usuals, és a dir, els de cada dia o els paisatges base) 
 Paisatges exposats i sobreexposats (aquells que la degradació amenaça de convertir en 

irrecuperables) 
 
Els paisatges d’excel·lència de Blanes es podrien limitar a punts molt concrets de la costa (les 
cales i penya-segats) especialment reconeguts per la seva qualitat estètica i identificativa del 
municipi.  
  
Entre els paisatges quotidians s’haurien de considerar les planes agrícoles del marge de la 
Tordera i les àrees forestals més o menys alterades que envolten el nucli urbà, amb l’excepció de 
determinades zones especialment degradades. 
 
En aquest cas cal esmentar específicament l’entorn de determinats vials, especialment el tram 
més proper a Lloret de la carretera d’accés a la Costa Brava, així com determinades àrees 
envoltant el polígon industrial Carretera de l’estació i a la desembocadura de la Tordera, on la 
presència dels càmpings suposa una alteració important del paisatge. 
 

2.1.2 OBJECTIUS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PREDETERMINATS 
En aquest apartat es recullen els objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit 
internacional, comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla; així 
com directrius i obligacions jurídiques que resultin d’aplicació, incloses les establertes per plans 
de rang superior. 
 
Abans de repassar les estratègies i normativa que defineixen el marc d’objectius en matèria de 
biodiversitat, aigua, medi ambient atmosfèric, sòl, canvi climàtic, paisatge i connectivitat, convé 
recordar que el “VI Programa de medi ambient de la Unió Europea” defineix quatre àrees 
d’actuació prioritàries: 
 
Intentar resoldre el canvi climàtic. 
Protegir i restaurar el funcionament dels sistemes naturals i detenir la pèrdua de biodiversitat en 
la Unió Europea i al món i protegir els sòls contra l’erosió i la contaminació. 
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Aconseguir prou nivell de qualitat ambiental perquè les concentracions de contaminants 
d’origen humà, inclosos diferents tipus de radiació, no comportin efectes ni riscs significatius 
sobre la salut humana; política centrada en el principi de precaució i de prevenció de riscs. 
Aconseguir que el consum de recursos renovables i no renovables no superi la capacitat de 
càrrega del medi ambient; dissociar el consum de recursos i el creixement econòmic mitjançant 
un augment notable de l’eficiència dels recursos, la desmaterialització de l’economia i la 
prevenció de la generació de residus. 
 
Dins les quatre àrees prioritàries, el planejament territorial i urbanístic semblaria tenir major 
capacitat d’incidència en les dues primeres i, per aquesta raó, el planejament urbanístic ha de 
contemplar: 
 
 El fre i la minimització del canvi climàtic 
 El garantir el funcionament i la qualitat dels sistemes naturals 
 El detenir la pèrdua de biodiversitat 
 La protecció dels sòls i el consum racional de l’aigua 
 
A nivell català la secretaria de planejament territorial, ha elaborat el document “Planejament 
territorial: criteris” per tal d’assolir els objectius plantejats per la gestió del territori català: 
assegurar la sostenibilitat ambiental, l’eficiència funcional i la cohesió social de Catalunya. El 
document presenta 15 criteris per al planejament territorial que en nostre cas són d’aplicació  
els següents:  
 
 Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica 
 Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de 

l’ordenació del territori 
 Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori 
 Moderar el consum de sòl 
 Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes 
 Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori 
 Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 

implantació de polígons industrials o terciaris 
 Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residencia 
 Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements 
 Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà 
 Fer de la mobilitat un dret i no una obligació 
 Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 

d’assentaments.  
 

2.1.2.1 Obligacions en matèria de biodiversitat 
Diverses estratègies recullen els objectius per lluitar contra la pèrdua de biodiversitat a diferents 
escales, des de l’Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat (1992), el Conveni de 
Rio sobre la diversitat biològica (1992), l’Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i 
Paisatgística (1995), l’Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat (1998), i l'Estratègia 
espanyola per a la conservació de la biodiversitat (1999). 
 
A Catalunya existeix l’ Estratègia catalana per a la conservació i l'ús sostenible de la diversitat 
biològica elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
amb la col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural. L’Estratègia catalana comparteix 
els grans objectius del corpus jurídic internacional però els concreta i adequa a la situació i les 
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especificitats pròpies de Catalunya. La proposta vol ser d’aplicació al conjunt de la matriu 
territorial i no solament als espais naturals protegits i pretén integrar les consideracions en 
matèria de biodiversitat al conjunt de les polítiques de desenvolupament territorial i econòmic. 
En tot cas, el seu objectiu bàsic i central és el d’invertir la tendència actual de pèrdua de la 
diversitat d’ecosistemes, d’espècies i de dotacions genètiques que configuren la diversitat 
biològica de Catalunya.  
 
L’Estratègia catalana s’estructura en 4 eixos d’actuació prioritaris: coneixements sobre la 
diversitat biològica; conservació; ús sostenible; i marc legal, administratiu, econòmic i social 
amb incidència sobre la diversitat biològica. D’aquests grans temes es desgranen 22 objectius 
estratègics, que a la seva vegada es concreten en 63 objectius operatius. En destaquem els 
objectius estratègics en els quals el planejament territorial i urbanístic sembla tenir major 
capacitat d’incidència en positiu o en negatiu, així com els respectius objectius operatius més 
rellevants: 
 
O4. Reforçar el sistema d’àrees protegides de Catalunya 
 Completar el sistema d'àrees protegides, consolidar el seu desenvolupament, i posar en 

funcionament el seguiment de l’efectivitat del sistema d’àrees protegides 
 Incrementar significativament les iniciatives locals de protecció i de gestió d’espais naturals 
 
O6. Garantir la conservació de la diversitat dels hàbitats 
 Conservar globalment, en el conjunt del territori, els tipus d’hàbitats presents a Catalunya 
 
O7. Garantir la continuïtat dels processos ecològics essencials i la conservació dels paisatges 
propis de Catalunya 
 Invertir la tendència de pèrdua de les connexions biològiques i de fragmentació dels hàbitats 

en el conjunt del territori català 
 Invertir la tendència de pèrdua de paisatges naturals, seminaturals i tradicionals 
 Frenar la pèrdua de sòls i invertir la tendència a la seva degradació 
 
O8. Assolir un model territorial sostenible, que faci compatibles el desenvolupament econòmic, 
la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la conservació de la diversitat biològica en 
tots els nivells del planejament i per a totes les zones del territori 
 Incorporar en la planificació i ordenació del territori els objectius i normativa que garanteixin 

l’ús sostenible dels recursos naturals i la conservació de la diversitat biològica 
 Incorporar en el planejament i la gestió urbanística que es deriva de la legislació urbanística 

catalana, els objectius, normativa i instruments que garanteixin l’ús sostenible dels recursos 
naturals i la conservació de la diversitat biològica 

 
O15. Assolir models de mobilitat sostenible que tinguin en compte la conservació de la 
biodiversitat i el paisatge, i la prevenció i correcció d’impactes en la planificació, la redacció de 
projectes, la construcció, el manteniment i el seguiment de les infraestructures.  
 Planificar les infraestructures del transport incorporant la conservació de la diversitat 

biològica i el paisatge. Incrementar de forma significativa la longitud de carreteres amb 
mesures per reduir l’efecte barrera i per permeabilitzar el traçat 

 
O16. Assolir models socioeconòmics i territorials compatibles amb la conservació i l’ús 
sostenible de la diversitat biològica en les costes i les àrees de muntanya.  
 Integrar la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica en la planificació de tota la 

superfície de les zones de muntanya 
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O17. Assolir una planificació i gestió integrada de les conques hidrogràfiques i els sistemes 
aquàtics, que incorpori els aspectes de bon ús de l’aigua, la correcció d’impactes, la millora 
d’hàbitats i la conservació de la diversitat biològica.   
 Elaborar els documents de planificació hidrològica i ordenació de les conques integrant els 

condicionants de la conservació de la biodiversitat 
 Reduir significativament els impactes generats per les infraestructures i els aprofitaments 

hidràulics sobre els organismes i els sistemes aquàtics 
 Incrementar significativament la qualitat de l’aigua superficial i dels abocaments procedents 

de depuració 

2.1.2.2 Obligacions en matèria d’aigua 
En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 
d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 
d’aigües, la que marca els objectius ambientals on el planejament territorial i urbanístic té 
incidència i que són, especialment: 
 
Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i dels 
ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics. 
Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics 
disponibles. 
Protegir i millorar el medi aquàtic, entre d’altres formes. 
Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves 
contaminacions. 
Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres. 
Protegir les aigües territorials i marines. 
 

2.1.2.3 Obligacions en matèria de Connectivitat ecològica 
La connectivitat ecològica apareix com una de les diferents eines per afrontar la pèrdua de 
biodiversitat i per superar les seves principals causes.  
 
El document redactat pel Departament de Medi Ambient i habitatge “Bases per a les directrius de 
connectivitat ecològica de Catalunya”, proposa 68 directrius elaborades seguint criteris de caire 
sectorial. Seguidament es recullen les directrius que poden tenir una major capacitat incidència 
en el cas que ens ocupa : 
 
Protecció dels components del medi natural que no estiguin definits com espais de valor natural 
per la planificació sectorial i territorial però que tinguin un paper clau en el manteniment de la 
connectivitat ecològica i la funcionalitat dels ecosistemes  
Concentració de les noves transformacions urbanístiques i els sistemes urbanístics en aquells 
sectors que es demostri que tenen un menor valor ecològic, de manera que no interrompin cap 
connexió ecològica o corredor biològic d’àmbit municipal. Igualment s’evitaran els usos urbans 
susceptibles de reforçar l’efecte barrera de les infraestructures viaries. 
Delimitació dels punts crítics per al manteniment de la connectivitat ecològica i previsió de les 
mesures de caire urbanístic que permetin revertir la situació.  
Adequació dels usos admesos en els sectors de sòl no urbanitzable amb més valor connectiu per 
tal de que no comprometin el manteniment de la seva funció connectiva. 
Disseny del sistema d’espais lliures i de carrers arbrats de manera que es tendeixi a la seva 
connexió i estructuració com una verdadera xarxa.  
Tractament dels límits urbans i integració dels principis de permeabilització i l’establiment 
d’itineraris paisatgístics.  
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Estudi de la possibilitat d’utilitzar plans especials per tal de protegir aquells sectors de sòl no 
urbanitzable de més valor per a la biodiversitat i d’importància per al manteniment de la 
connectivitat ecològica. 
Establiment de mesures de gestió activa en els sòls no urbanitzables per tal d’incrementar el 
grau de protecció activa preventiva dels sòls amb interès connector.  
On sigui necessari, dotació  d’una figura especial de protecció com a connector fluvial en l’àrea 
de “zona fluvial”. 
Reconeixement dels valors i les funcions dels components de l’estructura agrària d’interès 
connector i adopció de mesures necessàries per la seva protecció.  
Aplicació dels “Criteris d’intervenció en espais fluvials” i les “Recomanacions tècniques per al 
disseny d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial” redactats per L’agència Catalana 
de l’Aigua. 
 

2.1.2.4 Obligacions en matèria de medi ambient atmosfèric 
La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió de la 
qualitat de l’aire ambient té com a objectiu general definir els principis bàsics d’una estratègia 
comuna dirigida a: definir i establir els objectius de qualitat de l’aire ambient a la Comunitat per 
evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i per al medi ambient en el seu 
conjunt; per avaluar, basant-se en mètodes i criteris comuns, la qualitat de l’aire ambient als 
estats membres; per disposar d’informació adequada sobre la qualitat de l’aire ambient i 
procurar que el públic tingui coneixement de la mateixa, entre d’altres coses amb llindars 
d’alerta; i, finalment, per mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui 
necessari. 
 
Entre els objectius de la directiva, aquells sobre els quals el planejament territorial i urbanístic 
sembla tenir major capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, són: 
 
Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient de la 
contaminació de l’aire. 
Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari. 
 

2.1.2.5 Obligacions en matèria de sòl 
No existeix cap document amb implicacions legals ni cap estratègia aprovada sobre el sòl. En 
l’àmbit de la Unió Europea, no obstant això, existeix una Comunicació de la Comissió al Consell, el 
Parlament Europeu, el Comitè econòmic i social i el Comitè de les regions (COM/2002/0179 final, 
no publicada al DOCE) titulada “Cap a una estratègia temàtica per a la protecció del sòl”. En base 
a aquest document, es detecten determinats objectius sobre els quals el planejament territorial 
i urbanístic sembla tenir capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, i que són els següents: 
 
Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertificació, pèrdua de matèria orgànica, 
contaminació, segellat, compactació, reducció de la seva biodiversitat, salinització i inundació i 
esllavissament. 
Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl. 
Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats amb l’erosió, la salinització, les 
inundacions i l’esllavissament de terres. 
Protegir les terres dotades d’un valor primordial des del punt de vista agrari. 
 
Aquesta comunicació destaca que l’ordenació del territori pot tenir un paper important en la 
protecció dels recursos edàfics, limitant el segellat del sòl i fent que en les decisions relatives a 
l’ús del sòl es tinguin en compte les seves característiques (per exemple, el risc d’erosió). 
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2.1.2.6 Obligacions en matèria de canvi climàtic 
Existeixen, en aquesta matèria, diversos convenis i protocols internacionals i europeus, entre 
els quals figuren el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Protocol de 
Kyoto per al citat conveni i l’Estratègia europea sobre el canvi climàtic, que marquen els 
objectius en la lluita contra el canvi climàtic i en la prevenció dels seus efectes adversos. 
 
A Catalunya, davant les incertes dels potencials efectes d’aquest fenomen la Generalitat ha 
promogut una Estratègia catalana sobre el canvi climàtic, que recull actuacions aportar a terme 
en control d’emissions de CO2, política energètica, educació i informació, mobilitat, gestió i 
coordinació de polítiques...  
 
Les línies d’actuació d’aquesta Estratègia en les quals el planejament territorial i urbanístic pot 
tenir major capacitat d’incidència són les següents: 
 
 Increment de l’ús d’energies netes i renovables, especialment l’eòlica, com a mesura 

essencial en la lluita contra el canvi climàtic. 
 Millora de l’eficiència energètica, especialment en el sector del transport. 
 Foment de la mobilitat sostenible: un planejament que incorpori els criteris de mobilitat 

sostenible i que penalitzi els escenaris que augmentin la mobilitat obligada. 
 Promoció del transport públic i d’altres sistemes de transport que permetin reduir les 

emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 Mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al mínim les causes del canvi climàtic i 

mitigar-ne els efectes negatius. 
 Protecció i millora dels embornals i els dipòsits dels gasos amb efecte hivernacle. 
 Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
Per altra banda, l’informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (2005) recull tota la informació 
produïda sobre aquest tema a Catalunya, valora la informació generada arreu que sigui aplicable 
al territori de Catalunya, detecta els buits existents, ‘extreu conclusions sobre la situació actual i 
les perspectives de futur i, finalment formula tot un seguit de propostes sobre les diferents 
opcions a seguir. Seguidament enumerem aquelles propostes o consideracions que tenen major 
capacitat d’incidència en el planejament urbanístic: 
 
Energia 
 
 En l’àmbit energètic, cal emprendre mesures per tal de reduir les emissions de CO2, basades 

principalment en el foment de les energies renovables. 
 
Infraestructures i medi ambienta urbà 
 
Cal desenvolupar un planejament territorial i urbanístic que freni les dinàmiques urbanes 
d’extensió del model de baixa densitat i l’ocupació de sòl disponible com a embornal. 
 
Preveure el possible augment de la freqüència de fenòmens metereològics extrems (com les 
pluges torrencials) en el disseny de les infraestructures de comunicació. 
Dimensionar les xarxes de pluvials per a períodes de retorn majors i condicionar àrees 
inundables com a sistemes de laminació de grans avingudes. 
 
 Disposició d’infraestructures de subministrament d’aigua que en episodis extrems de manca 

de recursos hídrics , permetessin donar resposta a les demandes. 



 

   

62 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM DE BLANES 

 Caldrà avançar en la introducció de criteris climàtics en el disseny d’edificis, per tal de 
mantenir el confort dels seus habitants i/o usuaris, minimitzar l’ús de tecnologies de 
climatització artificials i millorar-ne l’eficiència energètica.  

 
Transport 
 
 És fonamental ampliar la xarxa ferroviària i millorar-ne el servei com a alternativa als altres 

mitjans de transport més contaminants. 
 
 
Agricultura i silvicultura 
 
 Cal preveure garantir el subministrament de reg per a l’agricultuura i la silvicultura davant la 

previsible disminució de la disponibilitat d’aigua, derivada de l’augment de 
l’evapotranspiració amb les temperatures i la possible reducció de les pluges. 

 A llarg termini, cal preveure un canvi en la distribució de la vegetació dels boscos. Les zones 
baixes i meridionals es podrien enriquir en plantes de matollar, el bosc mediterrani podria 
pujar de cota en les zones de muntanya i els boscos de muntanya tendirien a enrarir-se. 

 
Recursos hídrics i proveïment d’aigua 
 
 S’haurà de contemplar necessàriament un escenari futur de reducció potencial de la 

disponibilitat d’aigua, amb iniciatives d’estalvi, control d’ús i possibles limitacions al 
desenvolupament territorial. 

 Cal una planificació adequada que tendeixi a promoure l’estalvi dels recursos hídrics locals. 
 Preveure els possibles efectes del canvi climàtic relatius a l’augment de la freqüència de les 

inundacions i la disminució del volum sedimentari disponible a les costes sorrenques.  
 

2.1.2.7 Obligacions en matèria de paisatge 
El Conveni europeu del paisatge té com a objectius el foment de la protecció, la gestió i la 
planificació del paisatge, i l’organització a escala europea en qüestions paisatgístiques. 
 
A Catalunya existeix la llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge que 
constitueix el marc normatiu i de referència sobre el qual es fonamenten les polítiques de 
paisatge de la Generalitat de Catalunya. Té per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i 
l’ordenació del paisatge, a fi d’harmonitzar la preservació dels seus valors patrimonials, 
culturals, econòmics i socials amb un model de desenvolupament sostenible. Amb aquesta 
finalitat, aquesta llei impulsa la plena integració del paisatge en el planejament i en les 
polítiques d’ordenació territorial i urbanístiques, i també en les altres polítiques sectorials que hi 
incideixen de manera directa o indirecta.  
 
Segons s’estableix a l’article 2 de la llei catalana del paisatge, els principis que han d’inspirar 
l’actuació dels poders públics en matèria de paisatge són: 
 
Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització racional del 
territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes. 
Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels ciutadans a viure en 
un entorn culturalment significatiu. 
Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a més de valors 
estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social, patrimonial i identitària. 
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Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del 
territori i valorar els efectes de l’edificació sobre el paisatge. 
Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en l’elaboració i l’execució 
del planejament i de les polítiques de paisatge. 
Promoure la col·laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls d’actuacions, l’adopció 
d’instruments i la presa de decisions sobre el paisatge. 
Impulsar la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials, professionals i 
econòmics, especialment dels col·legis professionals, les universitats, les associacions de 
defensa de la natura i els representants de les organitzacions empresarials i sindicals. 
Fomentar la formació en matèria de paisatge. 
 
Segons determina la llei del paisatge, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha 
d’incorporar als plans territorials parcials i, si escau, als plans directors territorials, les directrius 
del paisatge derivades dels objectius de qualitat paisatgística que contenen els catàlegs del 
paisatge.  
 
Seran els plans territorials parcials i, si s’escau, també els plans directors territorials, els que 
determinaran en quins supòsits les directrius del paisatge seran d’aplicació directa, 
d’incorporació obligatòria en la modificació i revisió del planejament urbanístic, o bé quan 
constituiran únicament recomanacions per al planejament urbanístic i per a altres plans o 
programes de naturalesa sectorial amb afecció en el paisatge. 
 
Actualment, però, els catàlegs del paisatge encara estan en fase d’elaboració, i per tant de 
moment no existeixen tals directrius. Així, es prenen en consideració els principis sobre els quals 
el planejament territorial i urbanístic té major capacitat d’incidència, que són els següents: 
 
Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització racional del 
territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes. 
Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels ciutadans a viure en 
un entorn culturalment significatiu. 
Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del 
territori i valorar els efectes de l’edificació sobre el paisatge. 
Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en l’elaboració i l’execució 
del planejament i de les polítiques de paisatge. 
 

2.1.2.8 Obligacions en matèria de mobilitat 

La Llei 9/2003, de la mobilitat, és la norma que estableix “els principis i els objectius als quals 
ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies 
adreçada a la sostenibilitat i la seguretat” (art. 1). Concretament, la Llei 9/2003 es fonamenta en 
deu principis i formula vint-i-tres objectius, desenvolupats respectivament en els articles 2 i 3. 
 
Els objectius que serien de consideració en el cas d’un Pla d'Ordenació Urbana Municipal són: 
Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques de mobilitat de 
manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi plenament l'accessibilitat 
als centres de treball, a les residències i als punts d'interès cultural, social, sanitari, formatiu o 
lúdic, amb el mínim impacte ambiental possible i de la manera més segura possible. 
Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i col·lectiu 
i altres sistemes de transport de baix impacte, com els desplaçaments a peu, amb bicicleta i 
amb altres mitjans que no consumeixin combustibles fòssils. 
Establir mecanismes de coordinació per a aprofitar al màxim els transports col·lectius, siguin 
transports públics o transport escolar o d'empresa. 
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Promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals els de tracció no 
mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, d'una manera especial en el medi urbà, i 
desincentivar els mitjans de transport menys ecològics. 
Disminuir la congestió de les zones urbanes per mitjà de mesures incentivadores i de foment de 
l'ús del transport públic i per mitjà d'actuacions dissuasives de la utilització del vehicle privat als 
centres de les ciutats. 
Millorar la velocitat comercial del transport públic de viatgers. 
Disciplinar el trànsit i exigir el compliment de les normatives europea, estatal i catalana sobre 
prevenció de la contaminació atmosfèrica i acústica, especialment als municipis amb una 
població de dret superior a vint mil habitants. 
Fomentar propostes i actuacions que contribueixin a la millora de la seguretat viària. 
Analitzar les polítiques de planificació i implantació d'infraestructures i serveis de transport amb 
criteris de sostenibilitat i racionalitzar l'ús de l'espai viari, de manera que cada mitjà de 
desplaçament i cada sistema de transport disposin d'un àmbit adequat a llurs característiques i 
als principis d'aquesta Llei. 
Promoure la construcció d'aparcaments dissuasius per a automòbils, motocicletes i bicicletes a 
les estacions de tren i autobús i a les parades principals d'autobús per tal d'afavorir l'intercanvi 
modal, i als accessos a les ciutats, amb capacitat suficient, en ambdós casos, per a atendre la 
demanda dels usuaris i amb un preu d'aparcament, si n'hi ha, adequat a llur finalitat. 
Avançar en la definició de polítiques que permetin el desenvolupament harmònic i sostenible del 
transport de mercaderies, de manera que, sense deixar d'atendre'n la demanda, se'n minimitzi 
l'impacte, especialment mitjançant el foment de la intermodalitat amb altres mitjans, com el 
ferroviari i el marítim. 
Relacionar la planificació de l'ús del sòl amb l'oferta de transport públic. 
 
També estableix i jerarquitza els diferents instruments de planificació de la mobilitat que han de 
bastir el desenvolupament de la norma. Entre aquests, les Directrius nacionals de mobilitat són 
l’instrument de més rang i “constitueixen el marc orientador per a l’aplicació dels objectius de 
mobilitat d’aquesta Llei” (art. 6.1). 
 
Les Directrius nacionals de mobilitat s’apliquen a tot el territori de Catalunya, tenen la 
naturalesa de pla territorial sectorial, amb adequació a les directrius establertes pel Pla 
territorial general i s’han de revisar, com a mínim, cada sis anys. Tal i com estableix la Llei 
esmentada, les Directrius nacionals de mobilitat han de servir per a l’elaboració dels diferents 
instruments de planificació de la mobilitat (plans directors de mobilitat, plans específics i plans 
de mobilitat urbana), però donada la incidència sobre la mobilitat que ha de tenir un Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal, és clara la necessitat de contemplar aquests directrius en el 
seu desenvolupament. En aquest sentit, es destaquen per la seva incidència en el planejament 
les següents: 
 
Fomentar l'ús del transport públic als diferents àmbits territorials. 
Integrar la xarxa del transport públic dins el sistema intermodal de transport. 
Millorar la qualitat, fiabilitat i seguretat del transport públic de superfície. 
Assegurar l'accessibilitat als centres de treball i estudi, evitant l'exclusió social en la 
incorporació al món laboral i acadèmic. 
Fomentar l'accés en transport públic als aeroports de Catalunya. 
Col·locar el transport ferroviari en situació competitiva en relació amb altres alternatives menys 
sostenibles.  
Racionalitzar l'ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i metropolitans. 
Establir plans de millora de la seguretat viària adreçats a la reducció del nombre d'accidents i de 
víctimes mortals, per tal d'incorporar-los al Pla de seguretat viària. 
Promoure l'ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics augmentant la seguretat i la 
comoditat dels vianants i ciclistes. 
Reduir l'impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 
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Assegurar un nivell mínim de servei a les vies interurbanes de la xarxa viària de Catalunya. 
Dotar el sistema aeroportuari català de les infraestructures per a la càrrega aèria adaptades als 
requeriments de producció i consum de Catalunya. 
Introduir l'accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés de planificació dels 
nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 
Introduir les necessitats de la distribució urbana de mercaderies en el procés de planificació de 
nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 
Desenvolupar els diferents instruments de planificació de la mobilitat, integrant la distribució 
urbana de mercaderies en la planificació general del transport urbà i en les normatives locals 
específiques. 
 
En el marc del desenvolupament sectorialitzat de les Directrius Nacionals de Mobilitat, la 
Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya, un 
instrument de planificació que té com a objectiu definir les línies estratègiques i els plans d'acció 
necessaris per tal d'afavorir l'ús de la bicicleta com a sistema de transport sostenible. 
 
Aquest Pla Estratègic s’estructura en 9 línies estratègiques, de les quals, als efectes d’aquest 
POUM, serien d’aplicació les següents: 
 
Identificar, planificar, dissenyar i construir una xarxa territorial. 
Millorar les infraestructures de circulació i de seguretat. 
Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat. 
 
Aquestes línies estratègiques, alhora, es concreten en un seguit de plans d’acció: 
 
1. Identificar, planificar, dissenyar i construir una xarxa territorial 

1.1. Crear un inventari de camins i vies ciclistes 
1.2. Dissenyar una xarxa bàsica de la bicicleta a Catalunya 
1.3. Definir uns estàndards tècnics de disseny de carrils-bici 
1.4. Fomentar la planificació urbana 
1.5. Fomentar la planificació de la xarxa comarcal 
1.6. Impulsar la construcció de la xarxa bàsica territorial 

 
2. Millorar les infraestructures de circulació i de seguretat 

2.1. Definir una normativa de pacificació del trànsit 
2.2. Fomentar el desenvolupament de mesures de pacificació del trànsit a les zones 
urbanes 
2.3. Dissenyar un programa de manteniment i neteja d’infraestructures ciclistes 

 
3. Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat 

3.1. Impulsar l’homogeneïtzació dels horaris i requisits d’admissió dels diferents 
operadors 
3.2. Fomentar l’adequació d’accessos i espais específics per a bicicletes 
3.3. Elaborar i impulsar una normativa d’adaptació de vehicles per al transport de 
bicicletes  

 

2.1.2.9 Obligacions derivades de l’Agenda 21 Local 
Així mateix, en el cas de Blanes s’hauran de tenir en consideració els objectius que es desprenen 
del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat sorgit del procés d’Agenda 21 Local (2006). Entre els 
objectius relacionats amb aquesta modificació puntual, destaquen els següents: 
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Objectiu 2: Millorar l’eficiència energètica 
o Foment de l’eficiència energètica en les activitats econòmiques 
o Afavorir els edificis amb elevat estàndard d’eficiència energètica segons la 

directiva europea de qualificació energètica.  
o Instal·lació de sistemes d’energies renovables en els equipaments municipals.  
o Facilitar i incentivar la instal·lació d’energies renovables. 
o Sistemes de climatització col·lectiva en els nous desenvolupaments 

urbanístics.  
o Incorporació de les energies alternatives en l’espai públic.  

 
Objectiu 3: Millorar l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics 

o Ordenança municipal per a l’optimització del consum d’aigua domèstica al 
municipi.  

o Minimització de les pèrdues a la xarxa de proveïment públic 
o Minimització de les fuites a la xarxa de sanejament  
o Connexió de totes les urbanitzacions a les xarxes d’abastament i sanejament 

municipals 
o Aprofitament dels pous municipals actualment fora d’ús per a reg de zones 

verdes i neteja de carrers.  
 
Objectiu 4: Minimitzar la producció de residus i potenciar el seu reaprofitament 

o Nova ordenança de residus 
o Ampliació del servei de deixalleria 

 
Objectiu 5: Assolir un model de mobilitat més racional 

o Foment de l’aparcament compartit 
o Incrementar la superfície per a vianants 
o Disseny d’itineraris segurs per a vianants 
o Creació de nous carrils bici 

 
Objectiu 6: Assolir una major qualitat ambiental del municipi 

o Incrementar progressivament la superfície de zones verdes 
o Incrementar el nombre de carreres arbrats 
o Potenciació de la construcció sostenible 
o Ambientalització dels nous creixements urbanístics 
o Implantació del certificat de qualitat acústica en tots els nous habitatges 
o Continuïtat dels programes de neteja i conservació de lleres públiques 
o Mesures correctores i de control del risc d’esllavissades i despreniments. 

 
Objectiu 7: Protecció, conservació i millora del patrimoni cultural i del paisatge 

o Parc forestal dels 3 turons 
o Recuperació dels espais agrícoles afectats pel PDUSC 
o Pla de recuperació ambiental i conservació de les rieres 
o Catalogació i recuperació dels camins rurals 
o Regulació paisatgística de la implantació d’hivernacles 
o Estudiar l’aplicació de mesures per a afavorir la conservació de sorra a les 

platges 
 
Objectiu 8: Promoure la sostenibilitat social i econòmica 

o Impuls de la millora de la quantitat i qualitat de l’oferta hotelera  
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2.2 DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA  

2.2.1 DIAGNOSI AMBIENTAL 
 
A continuació s’inclou una diagnosi dels aspectes més rellevants de l’anàlisi ambiental i 
territorial realitzat en els apartats anteriors i que han de servir com a aspectes bàsics a 
considerar en la revisió del planejament urbanístic del municipi. 

2.2.1.1 Model territorial i ocupació del sòl 
 
Les urbanitzacions de baixa densitat i les àrees amb excessiva especialització d’usos 
impliquen un increment de l’impacte ambiental de la ciutat construïda. 
 
Les urbanitzacions de molt baixa densitat que envolten Blanes, deslligades formalment 
respecte de la ciutat central, no compleixen cap dels principis de sostenibilitat de l’urbanisme 
actual: Compacitat, Complexitat i Cohesió. Front a la compacitat, es tracta de zones mot laxes i 
en discontinuïtat respecte del nucli principal. El seu grau de complexitat, entès com diversitat 
d’usos i activitats, també és molt baix en tractar-se de monocultius residencials on pràcticament 
no existeixen serveis ni equipaments. Aquests dos factors tenen una incidència molt important 
en les necessitats de mobilitat, fonamentades principalment en el vehicle privat, i en la despesa 
pública pel manteniment de xarxes i serveis. Finalment, tampoc són espais que fomentin la 
cohesió social, donat que sovint acullen a persones corresponents a una única classe social 
definida pel nivell de renda. Convindria diversificar els usos en aquestes àrees, de forma que 
s’introduïssin noves activitats i es creessin sinèrgies i es tragués un major rendiment dels 
espais construïts. 
 
La densitat mitjana és moderadament elevada, però en determinades zones aquesta és 
extremadament baixa. 
 
La densitat mitjana d’habitatges en sòl urbà de Blanes es situa entorn als 60 hatges./ha., però 
es distribueix de forma molt heterogènia. Així, per exemple, en les zones centrals la densitat 
d’habitatges arriba a superar els 100 hatges./ha, però en canvi, a l’altre extrem hi ha zones on 
s’ha potenciat el model d’urbanització difusa o de molt baixa densitat, i on la densitat 
d’habitatges és d’aproximadament 5 hatges./ha. 
 
El grau de dispersió en el SNU és relativament baix, excepte en zones concretes 
 
La densitat d’edificacions aïllades en SNU és força baixa, però es detecten algunes zones amb 
una especial concentració. Així, a banda del veïnat de les Planes, que es troba en sòl classificat 
com a SNU i presenta un cert grau d’agrupació, destaca la concentració d’edificacions -
bàsicament masies- al nord del turó de Montells, així com a la part baixa de la Tordera, per sota 
de la carretera de Malgrat. En aquest cas edificacions de menor entitat i principalment casetes 
agrícoles i barraques. Igualment, no s’ha d’oblidar l’impacte dels càmpings, situats en SNU, que 
es troben a mig camí, per la seva condició d’assentament temporal, entre la urbanització difusa i 
la de baixa densitat. 
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El caràcter turístic i estacional del municipi implica variacions importants en la densitat 
d’habitants. 
 
Aquestes grans diferències de població al llarg de l’any generen problemàtiques específiques pel 
que fa a la planificació, dimensionament i dotació de serveis i equipaments municipals, així com 
per a les infraestructures ambientals (sanejament, recollida de residus, subministrament 
d’aigua i energia) 
 

 Habitants Densitat 
Població censada 36.711 95,8 hab./ha. 
Població mitjana anual  44.887 117,2 hab./ha. 
Capacitat total d’allotjament 82.420 215,1 hab./ha. 

 
 
Existeix un desajustament entre les zones de major densitat d’habitatges i les de major densitat 
de població. 
 
L’elevada proporció d’habitatges de segones residències que hi ha en determinades zones, que 
alhora allotgen un part important de la població, fa que en molts casos les àrees amb major 
densitat d’habitatges, no tinguin per que ser les de major densitat d’habitants. Això ho 
observem, per exemple a Dintre Vila, on tot i la gran densitat d’habitatges, molts d’ells són 
secundaris, la qual cosa fa que la densitat d’habitants del barri es situï per sota de la mitjana del 
municipi. 
 
El nombre d’habitatges secundaris o desocupats supera al nombre d’habitatges principals 
 
Més de la meitat dels habitatges del municipi es troben desocupats la major part de l’any, amb el 
conseqüent dispendi de recursos que això suposa. 
 

 Habitatges % 
Capacitat 
(hab.)* 

Habitatges principals 11.186 48,7% 30.649 
Habitatges secundaris 9.356 40,7% 25.635 
Habitatges buits 2.335 10,2% 6.397 
Total 22.987 100% 62.681 

*Es considera una ocupació mitjana de 2,74 persones per llar. 
 
 
Els índex de saturació del sòl són més propers als de l’àrea metropolitana de Barcelona que als 
de la Selva 
 
Donada la reduïda mida del seu terme municipal, l’índex de saturació del sol de Blanes és fins i 
tot superior al que es registra a l’AMB. El mateix succeeix amb la densitat bruta i densitat neta 
d’habitants. 
Actualment, el sòl urbà i urbanitzable previst pel PGOU representa el 30% de la superfície 
municipal. Malgrat tot, aquesta realitat s’ha d’emmarcar en un procés supramunicipal de 
conurbanització urbana dels municipis de la desembocadura de la Tordera, especialment 
dinàmics per la seva posició d’articulació entre l’AMB i l’àrea urbana de Girona. 
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Les zones verdes que preveu el PGOU estàn dintre de les ràtios recomanades. 
 
El planejament vigent preveu una superfície de sòl classificada com a “Parcs i jardins urbans” en 
sòl urbà és de 460.046 m2 (46 Ha) el que representa una ràtio de 12,5 m2/hab. Que superaria el 
mínim recomanat de 10m2/hab. 
 
En les previsions del planejament es garanteix la proximitat de les zones verdes a tota la 
població tot i que s’aprecia un cert dèficit en la part central. 
 
Si es genera un radi de 250 metres –que és la distància aproximada que recorre en 4 minuts una 
persona a peu29- al voltant dels parcs i jardins de la ciutat, aleshores obtenim que la totalitat dels 
habitants del nucli urbà disposen d’un espai verd a menys de 5 minuts caminant de casa seva. 
Resultats similars obtenim si considerem aquells parcs de més d’una hectàrea i establint un radi 
d’influència de 500 metres (temps de desplaçament aproximat de 8 minuts). 
 
Tot i així, la seva distribució és desigual, ja que per exemple en la corona central del nucli urbà la 
manca de zones verdes és evident, tot i que aquestes es supleixen per via del front litoral. 
 
Caldria potenciar la funcionalitat de les zones verdes 
 
A banda de la funció estètica i de distensió que es sòl atribuir a les zones verdes, aquestes 
poden jugar un paper molt més actiu dins la ciutat que no semblen acomplir sempre en el cas de 
Blanes: 
 
 Funció connectora, interna i anvers els espais periurbans. 
 Àrees de transició entre el medi rural i la ciutat. 
 Apantallament acústic, visual, de seguretat... 
 Definició dels límits de creixement de la ciutat. 
 
De totes maneres, caldria millorar l’estat de conservació dels espais periurbans ja que aquest és 
relativament dolent.  
 
En la consideració de les zones verdes s’ha de tenir en compte la proximitat del mar i dels 
espais naturals periurbans. 
 
Blanes encara és una ciutat de dimensions moderades i amb un entorn natural relativament ben 
conservat i pròxim, pel que cal valorar també l’impacte positiu de la perifèria agrícola i forestal 
que arriba fins al mateix límit urbà en alguns punts de la ciutat. Tanmateix, s’ha de dir que en ser 
Blanes una ciutat oberta al mar i amb uns 3 km de platges urbanes, la proximitat al mar i la 
presència de les platges tenen uns impactes positius sobre la ciutat i els seus ciutadans 
similars al de les zones verdes. 
 

2.2.1.2 Mobilitat 

 
La mobilitat en vehicle privat supera els desplaçaments a peu, fins i tot en els desplaçaments 
interns. 
 

                                                                            
29 En general, s’estima que una persona es desplaça per la ciutat a una velocitat d’1,2 m/s, o el que és el 
mateix, a 4,3 km/h. 
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A Blanes, la intensitat d’ús del vehicle privat és del 65,7% pel que fa a mobilitat obligada per raó 
de treball i d’estudi en residents majors de 15 anys30. Aquesta xifra és de les més elevades 
respecte dels municipis del seu entorn, tot i que es manté dintre d’uns rangs similars. 
 
El 68% dels desplaçament obligats tenen lloc dintre del propi municipi, i una quarta part dels 
externs es dirigeixen a Lloret. 
 
L’estretor o inexistència de les voreres és un problema força generalitzat. 
 
Segons l’Estudi de Mobilitat a Blanes (2003), els carrers que presenten majors dèficits pel que fa 
a amplada de voreres (alguns fins i tot amb absència d’ella), d’acord amb el seu nivell 
d’utilització, són els següents: 
 
 Carrers del nucli antic 
 C. Joaquim Ruyra 
 Pg. De Carles Faust 
 C. de l’Esperança 
 C. Sebastià Llorenç 
 Carrers Ripollès – Gironès – de la Selva – St. Pere Màrtir 
 C. Ansel Clavé (entre Sta. Cecilia i Joaquim Ruyra) 
 
Igualment, s’han detectat carrers amb voreres insuficients al barri de Els Pins, Mas Borinot-Ca 
n’Illes, Mas Guelo i Mas Carolet-Ca la Guidó. 
 
En termes generals, per tal de garantir la circulació de vianants en condicions de seguretat i 
comoditat, es recomana que l’amplada de les voreres no sigui inferior a 2 metres. 
 
Existeix una xarxa de camins rurals, amb un intens ús social, però que sovint es pot veure 
afectada pels creixements urbanístics. 
 
La xarxa de camins d’accés al medi rural està força ben conservada per sobre de la carretera 
d’accés a la Costa Brava i, de fet, se’n està potenciant el seu ús mitjançant la creació d’itineraris 
senyalitzats. Però el creixement de la ciutat per sobre de l’esmentada carretera, o cap a les ribes 
de la Tordera pot afectar els trams més propers d’aquests camins si no es considera la seva 
conservació a través del planejament urbanístic. 
 
Així mateix, les infraestructures que travessen el sòl no urbanitzat també representen una 
important barrera social en determinats punts de la xarxa de camins. 
 
L’estacionament de vehicles per a residents és suficient però està mal repartit 
 
Pel que fa a la demanda i oferta d’estacionament per a residents, podríem dir que 
l’estacionament és suficient però està mal repartit. 
 
En termes globals, el municipi presenta un dèficit d’aproximadament 450 places, que es 
concentren principalment en el nucli antic, per contra en zones com S’Auguer, S’Abanell, La 
Plantera, Mas Marull, Mas Moixa i Mas Florit només s’ocupa un 50% de l’oferta legal. 
 

                                                                            
30 No s’inclouen els menors de 16 anys per raons metodològiques en el cens de persones i habitatges de 
2001. 
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2.2.1.3 Balanç d’aigua  
 
Excessiva dependència pel que fa a les fonts d’abastament municipal 
 
Blanes s’abasteix, a banda de l’aigua de la dessaladora, a partir d’una sèrie de pous ubicats en 
ambdós marges de la Tordera (en els termes de Blanes i Palafolls), els quals exploten la mateixa 
unitat quaternària. Aquesta concentració de les fonts d’abastament pot implicar que qualsevol 
problemàtica en l’àrea pugui acabar afectant el conjunt de captacions; de fet, en són exemples 
els problemes de salinitat dels pous municipals i l’avaria patida recentment per la dessaladora. 
També cal considerar el fet que una explotació elevada en el temps pugui plantejar problemes de 
volum abastat i per tant, comprometre el futur subministrament del municipi. En aquest cas 
però, l’abastament amb aigua de la dessaladora garanteix el subministrament en el municipi. 
 
El consum d’aigua de caràcter estacional s’ha anat incrementant de forma substancial. 
 
El consum més elevat d’aigua es destina a ús domèstic que majoritàriament correspon a la 
població fixa del municipi que representa quasi el 90%; i en menor proporció el de la població 
estacional amb un 18%. 
 
El consum domèstic en els darrers anys ha disminuït de manera progressiva; en canvi el consum 
domèstic de segones residències (estacional) s’ha vist incrementat de manera destacada, 
sobretot a partir de l’any 2003. 
 
La construcció de la dessaladora i altres projectes han permès millorar la situació dels 
aqüífers 
 
El 72,48% del volum de captació concedit és per abastament, ja que pràcticament la totalitat 
d’aquesta dotació (5.940.371 m3/any) ha estat concedida a l’Ajuntament de Blanes per a 
l’abastament municipal. En els darrers anys, aquest volum d’aigua s’ha pogut substituir 
parcialment per aigua dessalada. 
Altres iniciatives com el Projecte aqüífer Tordera contemplen la millora del tractament de les 
aigües residuals que genera el municipi de Tordera (amb la incorporació del tractament terciari) 
per tal de possibilitar la seva posterior reutilització per a la recàrrega de l’aqüífer. 
 
Els aqüífers de la Tordera es troben molt afectats per les captacions d’aigua 
 
La piezometria en l’aqüífer profund es troba molt afectada per les captacions existents al llarg de 
la Tordera, posant de manifest notables cons de bombament que han propiciat una destacada 
intrusió marina, arribant a invertir el flux de mar a terra. 
 
Els estudis hidrològics existents conclouen que l’aqüífer lliure superficial en el terme municipal 
de Blanes presenta una baixa-moderada vulnerabilitat que esdevé alta a mesura que ens 
acostem a l’eix de la Tordera. L’aqüífer profund a Blanes presenta una vulnerabilitat baixa. 
L’aqüífer superficial està inclòs en una zona vulnerable a la contaminació de nitrats.  
 
Existeix una relació directa entre els aqüífers subterranis i els cursos d’aigua 
 
Depenent de l’època de l’any –i també de la pluviometria de l’any en qüestió– podrà existir un 
règim influent, és a dir, de recàrrega dels corrents superficials cap a l’aqüífer al·luvial; o bé 
efluent, de descàrrega d’aigües de l’aqüífer al·luvial quaternari cap als corrents superficials. 
 
Aquesta relació tant directe fa molt poc recomanable qualsevol operació d’endegament de 
rieres. 
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El veïnat de Mas Güelo, entre d’altres, no està connectat a la xarxa de sanejament 
 
En el cas de Mas Güelo hi ha una fossa sèptica comuna que recull totes les aigües residuals 
generades en la urbanització, les quals posteriorment són abocades al torrent de Mas Guelo 
(afluent de la riera de Blanes). 
 
Altres edificacions disperses també disposen de fossa sèptica per a l’evacuació de les aigües 
residuals. Aquestes fosses representen un risc difús de contaminació del sòl i de les aigües 
subterrànies. 
 

2.2.1.4 Contaminació atmosfèrica 

 
El municipi no pot neutralitzar la seva contribució al canvi climàtic global.  
 
Direm que el municipi contribueix a l’escalfament global del planeta si emet més CO2 del que pot 
fixar a través dels ecosistemes forestals. Així, si es relacionen les emissions de CO2 amb la 
superfície forestal que el podria absorbir, tindrem una idea més global sobre si es consumeixen i 
exploten els recursos naturals a un ritme sostenible o per sobre d’aquest. Així, segons les 
aproximacions realitzades, Blanes necessitaria una superfície forestal d’unes 16.610 hectàrees 
per tal d’equilibrar el sistema, és a dir, per fixar tot el CO2 equivalent, això suposa que es  
necessitaria una superfície forestal equivalent a 30,5 vegades la superfície forestal actual del 
municipi.  
 
En el municipi s’hauria  de limitar la implantació de nous focus d’ òxids de nitrogen o partícules 
en suspensió. 
 
Segons els mapes de capacitat del territori, entenent l’índex de capacitat com la diferència entre 
la concentració mitja anual d’immissió d’un determinat contaminant i el valor de referència que 
estableix la normativa pel contaminant d’estudi, a Blanes es dona una capacitat baixa o 
restringida per a ubicar nous focus d’emissió que impliquin l’alliberament de òxids de nitrogen 
(NOx) o partícules en suspensió. 
 

2.2.1.5 Riscos ambientals 
 
El risc d’inundació és important en àmplies zones del municipi 
 
El pla INUNCAT defineix com a àrea de risc alt per la seva possible afectació als càmpings de la 
desembocadura de la Tordera, així com una zona de risc mitjà corresponent a l’entorn de la riera 
de Blanes donat que es canalitza a l’entrar en el nucli urbà. 
 
Per la seva banda, el PEF de la Tordera, molt més detallat, classifica com a zona de risc 
d’inundació greu tot el Delta, incloses les àrees ocupades pels càmpings, S’Abanell i els Olivers. 
 
En tota la façana marítima i els salts topogràfics del municipi es detecta risc de 
despreniments. 
 
Alguns d’aquests despreniments han afectat en major o menor mesura a zones habitades.  
 
El risc d’incendi forestal és elevat a l’entorn de les urbanitzacions, cap de les quals ha adoptat 
mesures d’autoprotecció. 
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La Regió d’Emergències de Girona, així com tanmateix ho contempla el pla INFOCAT, considera 
d’alt risc d’incendi el municipi de Blanes per les seves característiques pròpies.  
 
Com a principals punts de risc hi ha catalogats diverses urbanitzacions -cap de les quals estan 
dotades de franges perimetrals de protecció de 25 m d’amplada tal i com estableix del Decret 
64/1995- i una sèrie d’elements vulnerables no associats a urbanitzacions però situats enmig 
de masses forestals, com ara masos aïllats, restaurants, benzineres, càmpings, zones, etc. 
 

2.2.1.6 Residus 

 
La deixalleria de residus municipals està correctament dimensionada. 
 
La deixalleria municipal de Blanes correspon al  tipus B (d’entre 30.000 i 70.000 habitants) per 
la qual cosa el seu dimensionament actual és suficient per a acollir el previsible increment de 
població que es pugui donar en els propers anys. Aquesta s’ubica en la  Ctra. de Malgrat 14, i, tot i 
que es troba a la perifèria del nucli urbà, presenta una bona accessibilitat. 
 

2.2.1.7 Energia 
 
El municipi presenta condicions òptimes per a l’aprofitament de l’energia solar. 
 
La radiació solar incident (la irradiació global diària que incideix sobre superfície horitzontal) a 
Blanes (mitjana anual) és en la major part del seu territori d’entre 14 i 14,5 MJ/m2, més que 
suficient per a garantir el bon funcionament de qualsevol instal·lació d’energia solar.  
 
Baixa presencia d’instal·lacions d’energies renovables. 
 
La presència d’energies renovables a Blanes és força reduïda, limitant-se a algunes iniciatives 
en equipaments públics (deixalleria i EDAR) i a unes poques inversions de particulars, tot i que la 
radiació solar mitjana31 del municipi de Blanes es situa per damunt dels 14,22 MJ/m2 i dia, i 
confereix, al municipi un potencial d’aprofitament solar elevat. 
 

2.2.1.8 Biodiversitat i connectivitat 
 
La qualitat ecològica dels cursos fluvials és molt baixa, tot i així presenten grans 
potencialitats de recuperació. 
 
En el tram baix de la Tordera l’aigua presenta símptomes d’eutrofització (contaminació per excés 
de nutrients) i un bosc de ribera degradat i de mala-pèssima qualitat. Segons l’índex ECOSTRIMED 
(que considera de forma global la qualitat de l’aigua i del bosc de ribera) l’estat ecològic del tram 
baix de la Tordera ha evolucionat des de mediocre (any 1998) fins a pèssim (anys 1999-2003). 
 
En canvi, si només es considera la qualitat físico-química de l’aigua a la zona de desembocadura, 
aquesta es considera entre bona i molt bona, tot i que puntualment arriba a ser de qualitat 
mediocre. 
 

                                                                            
31 Atlas climàtic digital de Catalunya, 2004. 
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Quelcom similar succeeix amb les rieres i torrents locals. Per sota de la carretera d’accés a la 
Costa Brava aquestes es troben fortament artificialitzades, però en els trams superiors es 
conserven alguns trams interessants pel seu valor ecològic i paisatgístic. 
 
Les rieres de Blanes i de Vall de Burg conserven hàbitats interessants en els trams alts 
 
Les parts baixes de les rieres es troben força degradades: no hi ha cap mena de d’estructura 
natural, ni de llit de riu ni de bosc de ribera, ja que es troben canalitzades o entubades fins la 
seva desembocadura. En canvi, a les capçaleres l’estat de conservació és millor: es mantenen 
trams amb bosc de ribera i es conserven algunes masses forestals associades a les rieres. 
 
En termes generals, però, cal dir que són rieres curtes que, a causa del seu entorn fortament 
antropitzat, estan sotmeses a una important pressió. L’abocament de residus, l’alteració de les 
lleres, la introducció d’espècies al·lòctones, etc. fa que ens trobem davant de rieres amb una 
vegetació natural molt degradada. 
 
El curs baix de la Tordera es troba força alterat, però manté elements naturals d’interès i 
presenta grans potencialitats. 
 
Tot i que els seus marges es troben força degradats per la pressió antròpica, encara s’hi poden 
trobar relictes de bosc de ribera en els seus marges. Així mateix, l’existència d’una llacuna litoral 
en la seva desembocadura representa un hàbitat molt atractiu per a les aus i un element 
hidromorfològic de molt interès. 
 
El municipi acull una gran diversitat d’hàbitats amb un grau de conservació variable 
 
Blanes gaudeix d’una varietat d’ambients molt diversos: des de les zones humides del delta de la 
Tordera, als alzinars, suredes i pinedes de la Serralada Litoral, passant per zones de conreus i 
una franja costanera que combina platges d’arena amb penya-segats. 
 
Les pinedes de pi pinyer, seguides de les suredes, són els hàbitats dominants. Els altres 
hàbitats més destacables per la seva superfície són els conreus herbacis, sobretot de regadiu. 
 
Pel que fa al sistema costaner, les platges arenoses conformen aproximadament dues terceres 
parts del litoral blanenc, mentre que la resta (gairebé dos quilòmetres) corresponen a zones de 
penya-segats i costes rocoses. 
 
En general, a mesura que es va baixant cap a la línia de costa, aquests hàbitats es troben més 
antropitzats o alterats. 
 
A Blanes hi són presents, en major o menor grau hàbitats d’interès comunitari, algun d’ells 
d’interès prioritari. 
 
En el municipi de Blanes hi són presents diferents hàbitats terrestres d’interès comunitari en el 
marc de la Directiva d’Hàbitats. Entre ells, destaquen, per la seva representativitat, les suredes 
de les parts altes del municipi, així com, la presència d’endemismes als penya-segats costaners 
amb vegetació. 
 
Existeix una manca de plans i òrgans de gestió pels espais naturals protegits.  
 
Existeixen espais naturals rellevants en el municipi, reconeguts per diversos estudis (Sistema 
de protecció territorial de la Selva, Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa 
Brava) que no disposen de cap tipus de protecció llevat de la seva declaració com a SNU. Entre 
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aquests destaquen especialment Pinya de Rosa, tot l’últim tram de la Tordera i les seves riberes, 
les rieres locals i l’àrea boscosa dels Tres Turons.  
 
La connectivitat ecològica del municipi s’estructura entorn a un “arc verd” que emmarca el 
municipi. 
 
Els tres principals espais naturals del municipi (Pinya de Rosa, Tres Turons i curs baix de la 
Tordera) actualment es troben desvinculats entre ells, però a l’entorn del nucli urbà es configura 
una matriu agrícola i forestal no urbanitzada, amb presència de rieres més o menys ben 
conservades i amb potencial connector, que conforma un arc connector que relliga aquests 
espais i permet conservar el flux ecològic terra-mar.  
 
Sistema connector de Blanes 
 

 
Font: lavola 
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Les infraestructures i les urbanitzacions disperses són les principals barreres ecològiques 
 

 
1,2,3 i 4- Xarxa viària i ferroviària d’accés a Blanes. 
5- Implantació de càmpings i de les seves edificacions associades. 
6- Zona d’intensa pressió urbanística. La gestió correcta dels conreus. 
7- Existència de talussos, major intensitat de trànsit i activitats situades a ambdós marges de la 
carretera incrementen. 
8- Urbanitzacions de Cala de Sant Francesc, Serrallarga, Corona Santa Cristina i Residencial Santa 
Cristina a l’entorn de la finca de Pinya de Rosa 
 
 
El s sòls més aptes per a l’agricultura es concentren a la meitat sud del terme municipal 
 
Aquests sòls es localitzen sobre els sediments al·luvials relativament ben desenvolupats de les 
rieres i torrents que solquen el territori. Es tracta de sòls poc profunds, amb un drenatge mitjà de 
constitució llimosa, de textura fina amb elements grollers no salins i amb una capacitat de 
retenció d’aigua mitjana-baixa.  
 
No es disposa de cates d’estudi ni d’assaigs de caracterització de laboratori, però aquests sòls 
es poden assimilar a fluvisòls (FAO, 1981). Aquests sòls desenvolupats majoritàriament en 
àrees planeres són aptes per a l’agricultura amb motiu de la seva capacitat de retenció d’aigua 
mitjana, i al fet d’ocupar zones pròximes als corrents superficials d’aigua amb recursos hídrics 
subterranis de cert cabal. 
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2.2.1.9 Paisatge 
 
En general, el paisatge de Blanes es troba força alterat. 
 
Els paisatges d’excel·lència de Blanes es podrien limitar a punts molt concrets de la costa (les 
cales i penya-segats) especialment reconeguts per la seva qualitat estètica i identificativa del 
municipi, així mateix com les zones més septentrionals dels Tres Turons per la seva poca 
alteració. 
 
Els paisatges quotidians estan constituïts per les planes agrícoles del marge de la Tordera i les 
àrees forestals més o menys alterades que envolten el nucli urbà, amb l’excepció de 
determinades zones especialment degradades. 
 
En el cas dels paisatges exposats i sobreexposats cal esmentar específicament l’entorn de 
determinats vials, especialment el tram més proper a Lloret de la carretera d’accés a la Costa 
Brava, així com determinades àrees envoltant el polígon industrial Carretera de l’estació i a la 
desembocadura de la Tordera, on la presència dels càmpings suposa una alteració important del 
paisatge. 
 
Segons el Pla d’Acció de l’Agenda 21, manca una estratègia clara de la gestió del paisatge i cal fer 
especial atenció als canvis de paisatge agrícola produïts  per hivernacles.  
 
 
Des del punt de vista paisatgístic, la plana i la desembocadura de la Tordera són les àrees de 
major visibilitat 
 
 
Grau de visibilitat del territori i miradors de Blanes.  
 

 
Font: lavola 

 

2.2.2 OBJECTIUS AMBIENTALS 
 
Els objectius ambientals que es deriven d’aquest estudi i de la diagnosi anterior es poden 
resumir en els objectius genèrics que es troben a continuació. De totes maneres, per tal 
d’elaborar uns objectius específics i jerarquitzar-los segons la seva importància relativa s’han 
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desglossat uns objectius i criteris concrets. La metodologia emprada per tal de jerarquitzar els 
objectius es basa en el creuament de dues variables per tal de determinar la importància relativa 
a nivell municipal. Les variables són: la rellevància a nivell de planejament urbanístic general i 
les prioritats ambientals a nivell municipal. El resultat de la jerarquització s’especifica a 
continuació.  
 
Objectius generals:  
Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l'ús, d'acord amb un model territorial eficient. 
Protecció dels recursos hídrics. 
Foment de la reducció del consum,  l'estalvi i la reutilització de l'aigua. 
Establir com a element bàsic i vertebrador del model territorial, una xarxa d'espais d'interès 
natural, físicament continua i connectada amb les xarxes territorials exteriors i amb els espais 
lliures urbans. 
Prevenir els riscos hidrològics. 
Conservar i millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori. 
Conservar i millorar la connectivitat ecològica. 
Contribuir a la mobilitat sostenible municipal. 
Foment i potenciació de la construcció sostenible. 
Ordenar i regular, amb especial cura, els sòls que requereixen especial atenció degut a la seva 
fragilitat, pressió o especials valors naturals.  
 
Objectius específics:  
 
1) Minimitzar la dispersió del continu urbà tot incrementant les densitats d'urbanització i 

minimitzar l'aparició de segones residències. 
Això implica prioritzar la compactació i l’optimització del sòl urbà existent enfront a l’ocupació 
de nous sòls per al creixement. En el cas de necessitar definir nous sòls per al creixement, és 
important la minimització del consum del sòl, la compactació dels creixements, la 
localització d’aquests de manera contigua al nucli existent, i l’exclusió del procés 
urbanitzador del sòl de valor i del sòl amb risc ambiental elevat. Al municipi de Blanes cal 
minimitzar la construcció de segones residències degut als desequilibris que suposa a nivell 
municipal. Es considera un objectiu prioritari ja que del seu compliment depenen en gran 
mesura, la resta objectius (el manteniment de la permeabilitat ecològica, la protecció dels 
espais d’interès, el consum responsable de recursos, la prevenció de riscs ambientals...). 

INDICADOR: Superfície per habitant de sòl urbà + sòl urbanitzable + sòl ocupat per sistemes 
generals: 

INDICADOR: Habitatges principals del municipi de Blanes 

INDICADOR: Edificacions aïllades al municipi de Blanes 

2) Creació d’una xarxa d’espais d’interès natural del municipi.  
Integrar els espais del PEIN, PININ, XN2000, EINS, PDUSC, Sistema de protecció territorial de 
la Selva i els Espais catalogats com patrimoni ambiental o paisatgístic del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni dins d'una xarxa d'espais d'interès natural, prioritzant la seva  
continuïtat física i connectada amb les xarxes territorials exteriors i amb els espais lliures 
urbans. 

 
INDICADOR: Zones verdes de Blanes per habitant 
 
INDICADOR: Superfície mitjana d’ocupació territorialment contínua de cada tipus d’hàbitats 
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3) Incorporar tots els veinats de Blanes a la xarxa de sanejament bàsica. 
El veïnat de Mas Güelo, entre altres, encara no es troba dins de la xarxa de sanejament 
bàsica i per tant, les aigües residuals no segueixen el tractament adequat tot perjudicant de 
manera greu els aqüífers i el sistema natural de torrents i rieres de Blanes. És planteja com 
un objectiu prioritari degut a la urgència d’una actuació tan bàsica com aquesta.  
 
INDICADOR: Percentatge d’habitatges dins de la xarxa de sanejament bàsica 
 

4) Potenciar i millorar els recorreguts de vianants i carrils bici (camins, els senders 
municipals i el sistema urbà (voreres) per tal de fomentar la mobilitat a peu dels vianants 
al municipi. 
Blanes presenta les dimensions, orografia i condicions climàtiques idònies per la circulació 
amb bicicleta.  S’ha de facilitar la mobilitat amb bicicleta per tal de reduir la congestió 
urbana. La xarxa de carrils bici estarà connectada amb les microcentralitats i amb els espais 
lliures i equipaments comunitaris tals com la nova zona esportiva.  
 
INDICADOR: Percentatge de xarxa viària exclusiva o prioritària per a vianants o bicicletes, en 
relació amb la totalitat de tot el sistema urbà.  
 

 
5) Implementació de les directrius de gestió i intervenció en els espais fluvials especialment 

a la zona del delta del Tordera. 
Els estudis d’inundabilitat del Riu Tordera indiquen que hi ha zones urbanitzades dins de la 
zona inundable, caldrà doncs, dur a terme actuacions per tal de reduir el risc d’inundació i 
evidentment, no plantejar noves construccions en zones de risc. A més a més, caldrà 
establir mesures per la conservació de la zona del Delta.  
Caldrà potenciar la planificació de la millora i ordenació dels usos públics del delta de la 
Tordera, per tal de fer compatibles els usos públics i els valors ambientals d’aquest espai 
protegit.  

 
6) Dotar al sistema d'espais lliures del municipi (zones verdes, platges i espais periurbans) 

de coherència i funcionalitat tant a nivell urbà com a nivell territorial. 
Els espais lliures actuen com elements de contenció i acabat del sistema d’espais lliures. 
Per tant, cal regular de manera estricta els espais periurbans per tal de minimitzar la 
dispersió de la taca urbana al territori. S’incentivarà l’elaboració d’un Pla de gestió i millora 
de la desembocadura del riu Tordera.  
 

7) Contemplar mesures correctores de les barreres ecològiques del sistema connector del 
municipi de Blanes. 
Contemplar mesures per la permeabilització de les principals barreres ecològiques 
detectades en aquest estudi i, si és el cas, les que es prevegin amb el desdoblament de la N-
II. El POUM ha d’establir una regulació adequada dels usos i l’edificació i en el cas que sigui 
necessari, la previsió de mesures correctores.  
 

8) Establir una estratègia per la gestió del paisatge per tal de conservar i millorar la qualitat 
del paisatge en la globalitat del municipi. 
Aquesta estratègia implica elaborar una visió del paisatge del municipi i especialment del 
sòl no urbà fent atenció per exemple, a les implantacions d’hivernacles en les zones 
agrícoles o a la generació de segones residències o activitats turístiques dins l’entorn rural. 
A més a més d’establir l’estratègia global, caldrà dur a terme mesures específiques de 
conservació i millora tot fent especial atenció als paisatges d'excel·lència i als paisatges 
exposats o sobreexposats i als paisatges catalogats de patrimoni paisatgístics al Pla 
especial de protecció del patrimoni. 
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          INDICADOR:Unitats de paisatge amb objectius de qualitat paisatgística, en relació amb el 
nombre total d’unitats de paisatge del municipi.  
 
9) Afavorir la multifuncionalitat en els diferents sectors urbans de Blanes per tal 

d'incrementar la variabilitat i la complexitat d’usos en els veïnats que sigui necessari. 
El mono-us de moltes zones de Blanes porta associat conflictes ambientals i afavoreix a la 
insostenibilitat del sistema urbà. Caldrà crear elements vertebradors, millorar 
l’accessibilitat i regular els usos de manera adequada per tal  de reduir la mobilitat obligada i 
afavorir la cohesió social.  
 

10) Creació d'un sistema de clavegueram on es separin les aigües negres (més les primeres 
aigües pluvials del sistema viari) i les aigües pluvials. 

 
 

11) Potenciació dels criteris d'ecoeficiència en l'edificació i la urbanització. 
Cal recollir des del Planejament municipal les noves directrius i normatives pel que fa a 
l’edificació i construcció sostenible. Es fomentarà les fonts d’energies alternatives, 
l'eficiència energètica i la reducció del consum energètic i aigua. Es fomentarà la 
reutilització de les aigües pluvials, depurades, grises etc. També es fomentarà l’aplicació del  
certificat de qualitat acústica de l’habitatge.  Cal remarcar la importància de definir els 
criteris d’eficiència energètica acords amb el Decreto de eficiència energètica 47/2007 de 
19 de Gener 2006.  
 

12) Incentivar les estratègies de gestió dels espais naturals protegits, especialment els 
espais agrícoles protegits pel PDUSC, els espais PEIN i PININ.  
En els casos que sigui possible incentivar estratègies de custòdia del territori en aquests 
espais. 

 
13) Previsió d’una ordenança d’estalvi d’aigua 

L’aigua al municipi de Blanes és un element limitant fet que fa que s’hagin de dur a terme 
mesures específiques per tal de reduir el seu consum. El POUM contemplarà la redacció 
futura d’una ordenança d’estalvi d’aigua. Caldrà també, Implantar sistemes d’eficiència de 
l’aigua de rec en els jardins, fonts i dutxes públiques, aprofitament de les aigües de l’EDAR 
per a reg municipal.  

 
14) Buscar solucions per a la problemàtica d'estacionament del municipi. 

Segons els estudis de mobilitat les àrees d’aparcament són suficients però estan mal 
repartides per tal de satisfer les necessitats del municipi. Aquest fet provoca 
estacionaments irregulars que entorpeixen la mobilitat del municipi fent-la més ineficient i 
incrementat la contaminació acústica. S’estructuraran les zones d’aparcament per tal de 
potenciar els recorreguts a peu pel municipi tot facilitant accessos i connexions entre els 
aparcaments i els recorreguts per als vianants.  
 

15) Foment del desenvolupament rural sostenible. 
Es potenciarà i protegiran els sòls més aptes per l'agricultura que es troben en la part sud 
del terme municipal. 
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3 ESTRUCTURA GENERAL D’ORDENACIÓ 
 
És fonamental que aquells elements que han de desenvolupar una funció estructuradora de 
l’ordenació del POUM siguin ambientalment adequats. En cas contrari, es poden provocar 
efectes en cadena molt difícilment reconduibles a posteriori. 
 
És per això que resulta especialment rellevant valorar les possibles alternatives globals 
d’ordenació, és a dir l’esquema dels models territorials plantejats i dels seus elements 
configuradors (sistemes generals, classificació de sòl, actuacions estratègiques, àmbits 
principals de protecció, etc.). 
 
A continuació es detalla a grans trets les característiques de l’àrea urbana de Blanes per tal 
d’establir les bases per interpretar les alternatives que es proposen a continuació. A més a més, 
s’analitza l’estat de desenvolupament del PGOU.  
 
Al mapa següent es pot veure el límit del sòl urbà i urbanitzable del municipi de Blanes junt amb 
els sectors urbanitzables delimitat i no delimitat. Al mapa també si localitzen els sectors que 
resten protegits pel Pla director Urbanístic del Sistema Costaner (per més informació del PDUSC 
veure apartat 2.1.1.12.  
 
Classificació del sòl al municipi de Blanes 
 

 
Font: Refós del PGOU de Blanes 2005.  

 
A Blanes la regulació dels usos ve determinada pel PGOU de Blanes redactat a l’any 1981, la 
classificació és la següent: sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.  
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         Classificació del sòl del municipi de Blanes 

 Superfície total % respecte del total 
Sòl Urbà 383,1 Ha 21,7% 
Sòl Urbanitzable 151,02 Ha 8,5% 

Programat 108,7 Ha 6,1% 
No Programat 42,3 Ha 2,4% 

Sòl No Urbanitzable 1.233,9 Ha 69,8% 
Total 1.768 Ha 100% 

           Font: A partir de la cartografia del text refós del PGOU de Blanes. 

 
Pel que fa a la qualificació del sòl en el cas de Blanes, es pot dir que el seu nucli urbà respon al 
típic  model mediterrani compacte i divers, exceptuant les urbanitzacions que sorgiren a partir 
de mitjans del segle passat (Residencial Blanes, Residencial Santa cristina, Cala Sant Francesc, 
etc.), que han continuat fins a l’actualitat i responen a un monocultiu de segones residències de 
molt baixa densitat.  
 
Pel que fa a la diversitat d’usos, en una primera aproximació a aquest indicador, es pot dir que els 
diferents usos i grups socials es reparteixen de forma força homogènia en el nucli urbà. A això 
s’hi afegeix el fet que les dimensions moderades de la ciutat central fan que la majoria dels 
desplaçaments siguin perfectament assumibles a peu i per tant, les distàncies a recórrer per 
accedir als diferents serveis i zones d’ús siguin en general curtes. 
 
Els usos industrials es concentren en a l’oest del nucli, distribuïts en diferents polígons 
industrials. 
 
Actualment la PGOU es troba desenvolupat en una proporció molt important, de forma que ja 
s’han executat o estan en curs la major part d’actuacions o plans derivats. 
 
Degut al gran creixement experimentat en els últims anys pràcticament totes les àrees de 
creixement programat (SUP) que marcava el Pla General de 1980 s’han esgotat. Tan sols resten 
per a desenvolupar el sector de Valldolig, que preveu l’edificació d’uns 500 habitatges, i el pla 
parcial Costa Brava on s’hi construiran unes 300 més. D’altra banda, resten algunes 
intervencions de menor abast com la de Mas Terrats o la Safa (noves naus industrials i sòl 
residencial)32. 
 
Per altra banda, s’ha de fer esment al projecte de la nova ciutat esportiva que s’està 
desenvolupant al costat de la carretera de Tordera a Mas Cuní. Es tracta d’un equipament d’uns 
68.000 metres quadrats on s’hi ubicarà un pavelló poliesportiu i multiusos, dos camps de futbol, 
una piscina i un club esportiu, entre d’altres instal·lacions. 
 

3.1 ALTERNATIVES CONSIDERADES 
 
En aquest apartat es realitza una breu descripció de les tres propostes generades al llarg del 
procés de definició de l’ordenació del municipi. Degut a la característica prèvia d’aquest 
document, s’han analitzat les estratègies i les propostes de creixement pel sòl urbà de les 
diferents alternatives plantejades. 
 
En l’anàlisi es considera també l’alternativa zero, on s’analitzen els efectes ambientals que es 
derivarien de la no revisió del Pla vigent i del seu complet desenvolupament. 

                                                                            
32 Basat en part en les informacions aparegudes al suplement “Propiedades” del diari El País, el dia 20 de 
gener de 2006. 
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En aquest punt cal destacar que hi ha algunes opcions que, tot i que hom sense coneixements 
de la regulació urbanística podria plantejar-se, han quedat descartades des de un bon principi 
degut a les limitacions legals o físiques existents:, com són l’afectació de les àrees protegides, la 
zona fluvial i el sistema hídric o bé, les zones amb pendents elevades. En el mapa següent, és 
poden observar, en color blanc, les zones on es factible presentar les diferents alternatives.  

 
Zones aptes per proposar alternatives 

 

Pendents

<20%

>20%

PDUSC classificació C1

Sistema hídrc

Zona fluvial

Classificació del PGOUM

Urbanitzable delimitat

Urbanitzable no delimitat

Urbà
 

Font: lavola, refòs del POUM de Blanes.  

 
 

3.1.1 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES 
 
En la revisió del POUM de Blanes s’han considerat inicialment tres alternatives de creixement 
urbà: l’alternativa A, B i C. Bàsicament, les alternatives A i C concentren el creixement a la part 
nord-oest del municipi i l’alternativa C proposa un creixement a la part oest en direcció al riu 
Tordera. Cal remarcar el caràcter d’avanç de la proposta i per tant, la provisionalitat dels límits i 
les superfícies de les alternatives proposades que responen més a un model o estratègia que a 
una proposta ferma. 
 
Com s’ha dit, en l’anàlisi es considera també l’alternativa zero, que consisteix en no actuar en el 
territori i reflecteix la situació actual del municipi i el manteniment de la seva evolució actual en 
cas de no dur-se a terme la revisió del pla. 
 
Comú a totes les alternatives menys la 0 es plantegen uns límits de creixement urbanístic, uns 
sectors de reestructuració urbana i uns separadors urbans que es detallen a continuació.  
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Els límits de creixement urbanístic es proposen als entorns de Pinya de Rosa i el Centre 
d’Estudis per l’est i el Delta del Tordera i la zona agrícola que queda confinada entre el riu Tordera, 
la via del tren i la carretera GIP-6831.  
 
Es proposen tres sectors de reestructuració urbana amb la intenció de dur a terme actuacions 
de millora dins del sòl urbanitzable: 
 
Nucli antic de Blanes; reestructuració urbana de l’àrea residencial 
Antiga fàbrica de Nylstar;  reordenació zona industrial33 
Zona turística-hotelera de Sabanell;  potenciació del sector turístic34 
 
Els separadors urbans es plantegen a l’est del municipi de Blanes per tal d’evitar la continuïtat 
urbana amb el municipi de Lloret de Mar. Aquest separador es situa a la zona de la Bòbila, en una 
zona identificada pel Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava, com la 
zona d’interès natural del Torrent del Sot del Gel i Torrent del Mal Camp.  
 

Límits de creixement urbanístic, àrees de reestructuració urbana i separadors urbans proposats. 
 

  
Font: Equip redactor del POUM 

 
                                                                            
33 En l’actual POUM aquest sector està afectat per la Modificació Puntual del Sector Hoteler. 
34 En l’actual POUM aquest sector està afectat per la Modificació Puntual del Sector Nylstar. 
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3.1.1.1 Alternativa O 
L’alternativa 0 es composa pels sectors de sòl que queden per desenvolupar dels planejats en el 
PGOU de Blanes. En la imatge següent es pot veure a més a més, els sòls que ocuparà la nova 
zona esportiva de Blanes que tot i que es troben en sòl no urbanitzable són rellevants a nivell de 
superfície i estructura del teixit urbà.  
 

Alternativa 0 i sòls urbans i urbanitzables del municipi de Blanes.   
 

 
Font: Refós del PDOUM de Blanes.  

 
Les zones que queden sense urbanitzar es localitzen a oest de la zona urbana. El sector nord 
limita amb el torrent de Mas Gelats i la via del tren, queda classificat com a industrial pel PGOU. El 
sector sud es localitza en el Racó Blau i es classifica com a residencial; ambdós polígons tenen 
una superfície de 14,76 ha. Així doncs l’alternativa 0 presenta un total de 29,56 ha de nova 
urbanització.  
 

3.1.1.2 Alternativa A 
L’alternativa A, proposa una única àrea d’extensió urbana residencial al nord del municipi.  L’àrea 
s’estén per l’est fins a les urbanitzacions de Mas Borinot i Residencial Blanes. Per l’oest arriba 
fins al límit de terme municipal. La carretera GI-600/GI-682 fa de límit al sud de l’àrea i per la part 
nord l’àrea limita amb el turó de Montells i les urbanitzacions de Vistamar i residencial Blanes. La 
morfologia de la nova trama urbana proposada crea un continu urbà tot amalgamant les petites 
urbanitzacions que es troben a la perifèria de Blanes i la nova zona esportiva. Aquest creixement 
permetria la creació de nous habitatges (4.000 ≈ 5.000 habitatges) amb una àrea d’expansió 
residencial d’aproximadament 75 hectàrees. 
 
Al mapa següent es pot observar la proposta d’expansió urbana que proposa l’alternativa A, la 
totalitat de l’únic polígon es situa sobre sòl qualificat com a no urbanitzable i té una superfície 
aproximada de 123,058 ha. 
 
 
 
 

Sòls urbans i urbanitzables

Urbanitzable delimitat

Urbanitzable no delimitat

Urbà

zona esprotiva



 

   

86 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM DE BLANES 

Alternativa A i sòls urbans i urbanitzables del municipi de Blanes 
 

Alternativa A

Zona esprotiva

Classificació del PGOUM

Urbanitzable delimitat

Urbanitzable no delimitat

Urbà

Alternativa A

Zona esprotiva

Classificació del PGOUM

Urbanitzable delimitat

Urbanitzable no delimitat

Urbà
 

Font: Refós del PDOUM de Blanes 

 
L’ús que es proposa per la zona d’expansió urbana és exclusivament residencial igualment que 
els sols urbans que té al costat i les urbanitzacions que hi queden entremig.  
 

3.1.1.3 Alternativa B 
La segona alternativa preveu una clara expansió de les activitats econòmiques i de les activitats 
turístiques en dos expansions de l’àrea urbana: una en direcció nord oest (sector A) a 
continuació del Mas Cremat i l’altra en direcció sud-oest a la zona del delta del Tordera (sector B).  
 
El sector A limita per l’est amb el Mas Cremat i les vies de comunicació i s’estén fins gairebé el 
límit municipal i la via del tren. Les funcions d’aquest sector estan plantejades com activitats 
econòmiques. El sector B s’estén des de la urbanització Els Pins i el complex de Sabanell fins a 
les immediacions del riu Tordera. El desenvolupament de les activitats turístiques busca el canvi 
d’ús dels allotjaments temporals (càmpings) per turisme hoteler. Aquest permetrà un canvi del 
model turístic  actual per un altre de més qualitat. 
 
Al mapa següent es pot veure la proposta de l’alternativa B de les àrees d’expansió urbana, en 
total la superfície que es proposa d’expansió urbana és aproximadament de 99.06 ha. Part del 
sector A d’aquesta alternativa es planteja sobre sòl classificat com a urbanitzable en PGOU de 
Blanes. Així doncs, de les 99.06ha que es proposen, 83.6 són sobre sòl no urbanitzable i 15, 3 
sobre sòl urbanitzable no delimitat.  
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 Alternativa B i sòls urbans i urbanitzables del municipi de Blanes 
 

 
Font: Refós del PDOUM de Blanes 

 
Els sectors d’ordenació urbana que proposa aquesta alternativa són els mateixos que els de les  
alternatives anteriors tot i que, com en el cas de l’alternativa B, la reordenació del sector hoteler 
es veurà afectada pel desenvolupament del sector C, aquesta alternativa és molt més gran que 
l’anterior. 
 

3.1.1.4 Alternativa C 
L’alternativa C proposa un creixement fragmentat en tres subàrees que es situen en diferents 
sectors del municipi. El primer sector i el més gran, es localitza al l’est de la zona urbana limitant 
amb Mas Borinot i Residencial Blanes. La zona s’estén fins a l’altura del Mas Cremat limitant amb 
el Torrent de Mas Gelats. La segona subàrea destinada a activitats econòmiques continua a 
partir de Mas Cremat cap al sud limitant amb el torrent de Can Rabassa i amb la carretera B-682 
al sud. La tercera àrea es localitza al sud oest del municipi, al delta del Tordera. Aquesta àrea, 
dedicada a activitats turístiques és annexa a la urbanització dels Pins i limita pel sud amb el 
complex turístic i hoteler de l a platja de Sabanell. La totalitat de la superfície d’aquest subsector 
es troba dins d’un sector classificat com a CE(per a més informació veure apartat 2.1.1.12).  
 
Al mapa següent es pot observar les propostes d’expansió urbana que planteja l’alternativa C, en 
total la superfície d’expansió urbana que es planteja és d’aproximadament de 93.7 ha. Un dels 
sectors que es plantegen com a expansió urbana és una zona classificada com a urbanitzable no 
delimitat en el PGOU de Blanes, així doncs, de les 93.7ha. n’hi ha 83 ha situades sobre sòl no 
urbanitzable i 15,3 ha en sòl urbanitzable en l’antic planejament.  
 
 
 
 
 
 
 

Alternativa B

Classificació del PGOUM

Urbanitzable delimitat

Urbanitzable no delimitat

Urbà

Zona esprotiva
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Alternativa B i sòls urbans i urbanitzables del municipi de Blanes 

 

 
Font: Refós del PDOUM de Blanes 

 
 
En aquest cas la reestructuració del sector de la zona turística-hotelera de Sabanell es veurà 
afectada pel desenvolupament urbanístic  del sector contigu. 

Alternativa C

Zona esprotiva

Classificació del PGOUM

Urbanitzable delimitat

Urbanitzable no delimitat

Urbà
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3.2 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA 
 
Seguidament hi ha un anàlisi de les diferents alternatives plantejades i posteriorment una 
síntesi de les raons per les quals s’ha elegit una de les alternatives plantejades, la justificació es 
centra en primera instància, en el previsible impacte ambiental de cada alternativa i finalitza 
amb una confrontació sistemàtica entre els objectius de sostenibilitat ambientals plantejats pel 
POUM de Blanes i les alternatives proposades.  
 

3.2.1 OCUPACIÓ DELS SÒL 
 
L’ocupació del sòl és un dels principals factors que s’han de tenir en consideració alhora 
d’avaluar l’impacte que tenen les diferents alternatives en el territori. Seguidament hi ha una 
taula de les superfícies (aproximades) que ocupen les diferents alternatives i la classificació del 
sòl sobre la que es proposen. 
 

Ocupació del sòl de les diferents alternatives 
 

Alternatives 
Sobre sòl no 

urbanitzable (ha) 
Sobre sòl 

urbanitzable (ha) 
Total 
(ha) 

% 
Superfície 
municipal 

Sòl no 
urbanitzable  
restant(ha) 

O 0 29,6 29,5 1,7 1204,3 
A 123,1 0 123,1 6,9 1110,8 
B 34,8 14,6 99,1 2,7 1134,8 
C 79,2 14,6 93,7 5,3 1140,1 
Font: Text refós del POUG de Blanes i proposta de POUM de Blanes.  

 
L’alternativa A és clarament diferent a les alternatives B, C i O pel que fa referència a l’ocupació 
del sòl. Podem dir que és una alternativa menys conservadora ja que proposa una expansió un 
16% major que les altres. Pel que fa a les altres propostes, més conservadores i que inclouen 
dins la seva proposta una zona ja classificada com a sòl urbanitzable no delimitat en el PGOU, no 
s’observen diferencies destacables pel que fa a l’ocupació del sòl. De totes maneres, pel que fa a 
la localització espacial del creixement, les alternatives A i C són similars ja que proposen gran 
part o la totalitat dels creixements cap al nord del municipi.  
 

3.2.2 ZONES SENSIBLES O PROTEGIDES 
Com s’ha explicat anteriorment, en el municipi de Blanes trobem diferents espais d’alt valor 
ecològic, ambiental o paisatgístic. Així doncs, en l’estudi d’alternatives serà important avaluar 
l’afectació d’aquestes àrees sensibles tant les que estan definides pel planejament sectorial o 
territorial com les que es consideren clau per la conservació dels valors naturals del territori. 
Seguidament hi ha una descripció qualitativa de l’afectació de les alternatives plantejades a les 
zones sensibles o protegides.  

3.2.2.1 Alternativa 0 
L’alternativa O afecta al sistema de torrents i rieres de l’extrem oest protegit pel Pla especial de 
protecció del patrimoni ambiental i paisatgístic de Blanes. El sector nord també afecta a l’hàbitat 
d’interès comunitari amb codi 92A0: Salzedes alberedes i altres boscos de ribera associat als 
torrents abans esmentats. El sector sud afecta de manera reduïda la classificada com a Salt 
topogràfic Els Pradets-Platera Alta pel Pla espacial de protecció del patrimoni cultural, ambiental, 
paisatgístic, arquitectònic i historicoartístic (vegeu apartat 2.1.1.12 per a més informació). 
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Anàlisis de les zones protegides afectades per l’alternativa O 

 

Alternativa 0

Hàbitats d'interès comunitari

PDUSC classificació CE

PDUSC classificació C1

Àmbit 5 del Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i historicoartístic

Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgíctic, arquitectònic i historicoartíctic

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava 

Sistema de Protecció Territorial a la Selva
 

Font: lavola 

 
Segons la directriu de planejament continguda en l’article 9.4 de la Llei d’urbanisme, el 
planejament urbanístic general no pot alterar la classificació com a sòl no urbanitzable d’aquells 
terrenys que tinguin un pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat 
absoluta de creiexement dels nuclis existents. De totes maneres, la directriu també expressa 
que per raons de racionalitat i coherència en l’ordenació, els plans d’ordenació urbanística poden 
incorporar terrenys amb pendent superior al 20% a sectors de planejament derivat sempre que 
s’estableixi que els referits terrenys no poden assolir cap tipus d’edificació ni d’altres actuacions 
que alterin la morfologia del terreny.  
 
Per tal de determinar les zones amb pendents superiors al 20% s’ha utilitzat el mapa topogràfic  
escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb el qual s’ha elaborat un model digital 
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d’elevacions i posteriorment un mapa de pendents d’on s’han extret els resultats que es 
presenten a continuació: 
 

Anàlisis de Pendents de l’alternativa 0 
 

  
Font: lavola, cartografia de base: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 
Com es pot veure en la imatge anterior, el sector mes septentrional de l’alternativa  no afecta a 
gairebé cap zona amb pendents superiors al 20%, de totes maneres, el sector sud sí que afecta a 
zones amb pendents elevades i com es pot veure en l’apartat 6.1.1.2 suposen un risc  geològic.  
 
Degut a la situació de l’àrea urbana respecte al riu Tordera i el seu delta, cal tenir molt en compte 
el risc d’inundació tant de les zones ja urbanitzades com de les noves propostes d’urbanització. 
Per tal de dur un estudi sistemàtic dels riscs d’inundacions estudiem les períodes de retorn i els 
calats per un període de retorn de 500 anys amb més detall per tal de poder interpretar la 
normativa urbanística actual.   
 

Delimitació dels períodes de retorn del riu Tordera  
 

Alternativa 0

inuncat

Periode de Retorn

Q 50

Q 100

Q 500    
 Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 
Com es pot veure en la imatge anterior, gairebé la totalitat del sector nord de l’alternativa 0 
queda a l’interior de l’àrea afectada per la Q 50 i la Q 100. El sector sud, no queda dins de la zona 
inundable degut al desnivell topogràfic existent.  
 

0 

Alternativa 0

Periode de Retorn

Q 50

Q 100

Q 500

Alternativa 0

Calats de la Q 500
0 - 0,4 m

0,4m - 1m

1m - 5.6 m
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La regulació d’usos en aquestes zones quedarà compromesa al que dicta el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme:  
 
Sistema hídric (correspon al Q 100); el planejament urbanístic no pot admetre cap nova 
edificació o construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil 
natural del terreny, que pugui representar un obstacle al flux de l'aigua o l'alteració del règim de 
corrents en cas d'avinguda. 
 
La zona inundable (correspon al Q 500); el planejament urbanístic: 

 No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d'edificació en 
la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició 
d'inundació greu.  

 No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d'edificació, 
amb excepció de les destinades a usos industrials i d'emmagatzematge, en la part de 
la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició 
d'inundació moderada. 

 No està subjecte a limitacions dels usos admissibles en la part de la zona inundable 
per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d'inundació lleu. 

        
Per tal de determinar les zones d’inundació greu i moderada i lleu el reglament d’urbanisme 
utilitza diferents paràmetres següents com els calats, la velocitat o el producte d’ambdós. 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha facilitat les dades dels calats i per tant, podem extrapolar (de 
manera indicativa) les zones d’inundació greu, moderada i lleu i per tant, de manera orientativa 
interpretar la reglamentació urbanística.  
 
Així doncs veiem (en la imatge situada a la pàgina anterior) que la major part del subsector nord 
es troba dins de la zona inundable amb calats superiors a 1 m (inundació greu) i per tant, la seva 
edificació queda limitada per la reglamentació urbanística i no s’hi poden admetre àrees 
d’acampada, ni serveis de càmping ni cap tipus d’edificació. Un petit àmbit a l’oest del sector sud 
sembla que també resta sotmès a questa regulació. 
 

3.2.2.2 Alternativa A  
L’alternativa A  afecta al sistema de torrents i rieres central identificat pel Pla especial de 
protecció del patrimoni ambiental i paisatgístic de Blanes. Aquest sistema el conformen les 
rieres i els seus entorns de vegetació associada juntament amb espais forestals residuals 
d’interès que romanen a la capçalera de les rieres. Com es pot observar al mapa següent, 
l’alternativa afecta especialment a les capçaleres d’aquest sistema. Aquest fet és rellevant ja 
que degut al caràcter torrencial d’aquetes rieres qualsevol actuació d’impermeabilització de la 
conca comporta un augment del risc d’inundacions. 
 
A la zona nord-est l’alternativa es localitza sobre una zona de suredes (hàbitat d’interès 
comunitari, codi: 9330). El sector afectat d’aquest hàbitat coincideix una zona del sistema de 
rieres comentada anteriorment. Tot i que la presència d’aquest hàbitat a nivell municipal és 
elevada, cal destacar la seva proximitat al nucli urbà i per tant, la potencialitat que té d’actuar 
com a element connector entre el sistema d’espais lliures del nucli urbà i els espais naturals del 
municipi.  
 
La part sud del turó del Montell (catalogat com a espai natural en el Catàleg d’Espais d’Interès 
Natural i Paisatgístic de la Costa Brava de la Diputació) queda afectat per l’Alternativa A i en la 
part nord pren una zona d’interès connector definida pel mateix document. Tot i que l’afectació 
d’aquesta zona no és molt important en termes de superfície, ho és ja que fragmenta de manera 
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transversal la connexió entre dos espais d’interès natural, el Turò del Montell i el Delta del 
Tordera.  
 
Un dels objectius ambientals del POUM és el d’establir com a element bàsic i vertebrador del 
model territorial una xarxa d’espais d’interès natural, físicament continua i connectada amb les 
xarxes exteriors i amb els espais lliures urbans. Aquesta alternativa no concorda amb aquest 
objectiu ja que gran part de la seva superfície està localitzada sobre sòls que juguen un paper 
clau en la creació d’aquesta xarxa d’espais protegits i de manera especial els espais amb interès 
connector. 
 

Anàlisis de les zones protegides afectades per l’alternativa A 
 

   
Alternativa A

Hàbitats d'interès comunitari

PDUSC classificació CE

PDUSC classificació C1

Àmbit 5 del Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i historicoartístic

Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgíctic, arquitectònic i historicoartíctic

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava 

Sistema de Protecció Territorial a la Selva
 

 
Font: lavola  (1): Sistema de Protecció Territorial a la Selva. DPTOP, 2004 
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En l’alternativa A les zones amb pendents superiors al 20% és considerable, a grans trets podem 
dir que un 15% de la superfície de l’alternativa A es troba en terrenys amb pendents majors al 
20% i per tant com diu la directriu, poden estar inclosos dins del sòl urbanitzable, però en el 
planejament ha de constar que no s’hi pot edificar ni dur a terme modificacions importants. En la 
majoria de casos les zones amb pendents elevades coincideixen amb les zones de protecció de 
les rieres del Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i 
historicoartístic de Blanes.   
                  

Anàlisis de Pendents de l’alternativa A 
 

                
Font: Lavola, cartografia de base: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

3.2.2.3 Alternativa B 
L’alternativa B es divideix en dos sectors molt diferents i per tant, l’anàlisi de l’afectació dels 
espais naturals protegits es durà a terme en dos blocs.  
 
El primer sector (situat a la part nord) afecta a una zona de mosaic agrícola que es considera 
com a zona d’interès connector. El sector plantejat per aquesta alternativa fragmenta el 
connector entre les àrees protegides del turó del Montell i el delta del Tordera.  
 
El Torrent de Can Rabassa, torrent del Mas Gelat i el seu aiguabarreig, inclosos dins del sistema 
de protecció de rieres i torrents (Pla especial de protecció del patrimoni ambiental i paisatgístic 
de Blanes), creuen aquest subsector de manera  transversal. Com es pot veure al mapa següent,  
aquest subsector també afecta en gairebé la seva totalitat l’Hàbitat d’interès comunitari amb 
codi 92A0: Salzedes alberedes i altres boscos de ribera associat als torrents abans esmentats. 
 
El segon sector és localitza en la seva totalitat dins de l’espai natural de la desembocadura del 
Tordera catalogat pel Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava. La zona 
sud del delta del Tordera està inclosa dins del PDUSC i classificada com a CE, és a dir, 
l’administració competent ha de decidir si ha de passar a ser classificada com a sòl no 
urbanitzable pel planejament general. Com es pot veure al mapa següent també afecta de 
manera significativa a la zona del delta definida com a espai d’interès ambiental pel Pla especial 
de protecció del patrimoni ambiental i paisatgístic de Blanes.  
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Anàlisis de les zones protegides afectades per l’alternativa B 
 

 

Alternativa B

Hàbitats d'interès comunitari

PDUSC classificació CE

PDUSC classificació C1

Àmbit 5 del Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i historicoartístic

Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgíctic, arquitectònic i historicoartíctic

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava 

Sistema de Protecció Territorial a la Selva

 
Font: lavola  (1): Sistema de Protecció Territorial a la Selva. DPTOP, 2004 

 
En l’anàlisi d’aquesta alternativa, el fet més important és l’ocupació de la zona inundable per part 
dels dos subsectors, com es pot veure en el mapa de detall gairebé en la totalitat dels sectors de 
l’alternativa B es troben dins de sòls inundables amb períodes de retorn de 50 i 100 anys.  
 
 
 
 
 



 

   

96 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM DE BLANES 

Mapa de detall de la localització de l’alternativa B dins de la Zona inundable. Calats de la Zona Inundable. 
 

       
Font: PEF Tordera, Agència Catalana de l’Aigua 

 
Com en l’apartat anterior (anàlisis de l’alternativa 0), s’estudien a continuació els calats per un 
període de retorn de 500 anys per tal de poder interpretar el reglament d’urbanisme. En la 
imatge següent s’observen els diferents graus dels episodis d’inundació i per tant les diferents 
regulacions a les que queden sotmesos els diferents sectors de la proposta.  
 
Gairebé la totalitat del sector sud queda afectat (de manera intermitent) per períodes 
d’inundació greu i per tant, en l’estat actual no s’hi podrà construir cap edificació ni cap zona 
d’acampada ni serveis de càmping. Les restriccions pel sector nord de l’alternativa varien dins 
del mateix sector ja que els calats varien dins del mateix; per tant interpretem que 2/3 del sector 
es troben en zones d’inundació greu i 1/3 en zones d’inundació moderada , lleu, o fora del 
període de retorn de 500 anys.  
 
L’anàlisi de pendents dels terrenys afectats per l’alternativa B resulta amb que la totalitat dels 
terrenys es troben en pendents menors al 20%. Així doncs, en  aquest cas i referint-nos als 
pendents del terreny, no hi ha limitacions per tal de preservar els pendents elevats.  
 
Anàlisis de pendents de l’alternativa B 
 

       
Font: lavola, cartografia de base: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Alternativa B

Calats de la Q 500
0 - 0,4 m

0,4m - 1m

1m - 5.6 m
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3.2.2.4 Alternativa C 
L’alternativa C es planteja en diferents subsectors fragmentats, per tant, s’analitza l’afectació 
d’aquesta alternativa de manera disgregada.  
 
Els sectors nord de l’alternativa A, afecten als sistemes de rieres i torrents identificats pel Pla 
especial de protecció del patrimoni ambiental i paisatgístic de Blanes. Com es pot veure al mapa 
següent el sistema de rieres i torrents de la part nord-est és el que queda més afectat per 
l’alternativa C. A l’extrem nord-est hi ha una petita àrea del sistema de connectors del Catàleg 
d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava associat a la riera de Blanes  que queda 
afectat per la proposta.  
 
El subsector que proposa l’alternativa C al sud del municipi està inclòs dins d’un sector definit 
pel PDUSC com a CE, degut al seu paper com a element connector entre l’interior del municipi i la 
seva costa. El Pla director considera que els espais classificats com CE no han de passar 
necessàriament a formar part del sòl no urbanitzable si no, que la determinació del règim jurídic 
adient s’haurà de resoldre en el marc del nou model urbà del municipi. Aquest sector està 
plantejat sobre sòl inundable amb un període de retorn de  100 i 500 anys i per tant, com en el 
cas estudiat a l’alternativa B, la regulació dels usos en aquesta zona quedarà compromesa al 
que dicta el Reglament de la llei d’urbanisme (vegeu apartat 3.2.2.2). 
 
Anàlisis de les zones protegides afectades per l’alternativa C 

 

       
Font: lavola  (1): Sistema de Protecció Territorial a la Selva. DPTOP, 2004 

Alternativa C

Hàbitats d'interès comunitari

PDUSC classificació CE

PDUSC classificació C1

Àmbit 5 del Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i historicoartístic

Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgíctic, arquitectònic i historicoartíctic

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava 

Sistema de Protecció Territorial a la Selva
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Pel que fa al risc d’inundació de l’alternativa C, observem en les imatges següents que dos dels 
sectors que conformen l’alternativa es troben dins de la zona inundable. El sector nord 
parcialment dins de la zona afectada per un període de retorn de 10 anys i totalment dins dels 
períodes de retorn de 100 i 500 anys, i el sector de sud dins de la zona afectada amb un període 
de retorn de 100 anys. Pel que fa als calats, es localitzem ambdós sectors dins dels calats 
superiors a 1m i per tant estan subjectes a les regulacions de la zona d’inundació d’episodis 
greus.  
 
Mapa de detall de la localització de l’alternativa B dins de la Zona inundable. Calats de la zona inundable. 
 

    
Font: PEF Tordera, Agència Catalana de l’Aigua 

 
Les zones de pendent elevat de l’alternativa C es localitzen al sector nord-est coincidint, com en 
el cas de l’alternativa A, amb el sistema de torrents i rieres. De totes maneres, hi ha dos sectors 
de l’alternativa C els terrenys dels quals, es veuen afectats per pendents inferiors al 20%, la 
superfície total de les zones afectades per pendents del 20% és de 75 ha un 24% del total de 
l’àrea d’estudi. Així doncs, en aquest cas i com s’ha dit a l’alternativa A, els terrenys amb 
pendents majors al 20% no poden ser edificats o modificats en la seva topografia però si que 
poden estar inclosos dins del sòl urbanitzable per raons de coherència en el planejament.  

 
Anàlisis de pendents de l’alternativa B 
 

         
Font: lavola, cartografia de base: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Alternativa C

Calats de la Q 500
0 - 0,4 m

0,4m - 1m

1m - 5.6 m
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3.2.3 MODEL URBANÍSTIC I DE MOBILITAT 
 
La definició d’un model urbanístic equilibrat, coherent, complex en funcions i adaptat a les 
necessitats del territori i la població és la clau per a un desenvolupament sostenible del territori. 
Per aquesta raó en l’anàlisi d’alternatives proposades pel POUM de Blanes és imprescindible 
avaluar els models urbanístics proposats, per tal de veure quin és el que millor s’adapta als 
objectius ambientals proposats pel municipi.  
 
L’alternativa 0 planteja dos creixements al oest del municipi, tots dos creixements actuen de 
nexes entre zones urbanes sense connectar. En aquest cas cal considerar si el creixement 
proposat serà capaç d’assumir les necessitats actuals del municipi, tant a nivell demogràfic com 
de desenvolupament econòmic. Una de les raons per la qual es planteja la revisió del POUM és 
per que s’ha gairebé esgotat el sòl per urbanitzar mentre que el dinamisme demogràfic i 
econòmic de la ciutat es manté molt actiu.(veure apartat 3.1.1) 
 
L’alternativa A planteja un gran creixement en bloc cap al nord del municipi. Amb aquest 
creixement es reagrupa tota la trama urbana i es redueix la dispersió que existia anteriorment 
amb la presència de les urbanitzacions esquitxades en el territori. Com s’ha vist en l’anterior 
apartat, aquesta alternativa és la que planteja una major expansió urbana i per tant, l’element a 
qüestionar és la necessitat real d’aquesta major afectació del sòl no urbà i si aquest es 
correspon amb un model d’ús eficient del sòl. 
 
L’ús residencial és el que es proposa per a la totalitat del sector A, coincidint amb els usos que hi 
ha a les urbanitzacions del voltant. La creació d’una nova àrea residencial en el municipi –sense 
que s’especifiqui en aquesta fase el tipus edificatori o usos admesos-, deixant de banda les 
activitats econòmiques i les turístiques, genera un desequilibri d’usos que dificulta un 
desenvolupament sostenible del municipi.  
 
L’alternativa B proposa el creixement dels dos subsectors en l’extrem de la trama urbana 
existent, al costat de la Tordera.  Aquest fet, afavoreix una major dispersió de la trama urbana ja 
que no redueix l’existent si no que a més a més, en comparació amb les altres alternatives, 
augmenta la dispersió plantejant els nous sectors urbans allunyats del nucli urbà.  
 
Aquest plantejament busca en els elements lineals naturals (el riu i la línia de costa) i els 
artificials, la Carretera Gi-600 els límits per la seva expansió. El tractament del sistema periurbà 
mitjançant els espais lliures facilita l’ordenació de les vores dels teixits urbans exceptuant el cas 
de la utilització de la infraestructura com a límit de vora urbana.  
 
De totes maneres, aquesta alternativa incorpora al planejament una zona actualment 
classificada com a sòl urbanitzable no delimitat. 
 
En el sector nord de l’alterativa B es proposen activitats econòmiques, tot aprofitant la 
localització estratègica que suposa la proximitat a les vies de transport (la carretera GI-600 i les 
vies de tren). Aquests usos es justifiquen ja que segons la diagnosi ambiental de Blanes hi ha 
una manca de sòl industrial el  que fa augmentar els preus del sòl i en conseqüència provoca un 
estancament de l’activitat industrial.  
 
En el sector sud es plantegen activitats turístiques, coincidint amb la zona més turística de 
Blanes.  Segons els estudis realitzats en l’Agenda 21 de Blanes, existeix una gran dependència 
econòmica del sector turístic i aquest sembla tenir grans símptomes d’esgotament.  
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L’alternativa C proposa el creixement en diferents subsectors localitzats en els espais 
intersticials de la matriu urbana per tal de relligar-la tot reduint la dispersió produïda per les 
antigues urbanitzacions. De totes maneres, a l’extrem nord est es planteja un sector que es 
planteja com a sector de reserva per una futura ampliació de la zona esportiva sobre una zona 
catalogada com d’interès natural pel Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa 
Brava.  
L’alternativa C proposa una mescla d’usos, residencial, turístic i econòmic en els diferents 
subsectors, per tal d’aprofitar les sinèrgies existents en el municipi i centralitzar els nuclis 
d’activitats, els nous usos es plantegen al costat dels usos que ja existien.  
 
La xarxa viaria proposada per aquesta alternativa es basa en una via principal paral·lela a les 
carreteres GI-600 i GI-682 amb connexions amb vials existents o amb les rotondes existents al 
llarg de la carretera. 

3.2.3.1 Mobilitat 
 
De manera independent a les alternatives plantejades , el POUM de Blanes proposa el sistema de 
xarxa viària següent per les alternatives A i C.  

 
Font: Proposta del POUM Blanes 

 
Aquest sistema es crea per tal de solucionar els problemes de congestió de la carretera GI-682 i  
agilitzar la comunicació transversal entre el nucli urbà i les urbanitzacions de l’entorn. Així doncs 
es crea un vial paral·lel a les carreteres Gi-600 i Gi-682 per la part nord, i uns vials que connecten  
(dreta –esquerra) amb el carrer Jaume I, el Carrer de Ponent, Carrer Josep Anselm Clavé i 
l’Avinguda Europa.  
 

Xarxa viària principal

Xarxa viària de nova creació
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3.2.4 IMPACTE PAISATGÍSTIC 
Com reconeix el preàmbul de la llei del paisatge, molts paisatges pateixen la pressió urbanística 
més forta de la seva història. Així doncs, es imprescindible introduir els elements i valors del 
paisatge dins del planejament urbanístic del país.   
 
Per tal d’avaluar l’impacte paisatgístic de les diferents opcions s’ha estudiat la visibilitat de les 
alternatives per tal d’avaluar la proposta que causarà més impacte al territori. Els càlculs de les 
visibilitats s’han realitzat a partir d’un model digital d’elevacions derivat de les corbes de nivell. 
És doncs, una representació de la realitat pel que els resultats s’han de prendre com indicatius.  
 

     
Alternativa 0             Alternativa A 

     
Alternativa B             Alternativa C 
 
Podem observar quina alternativa suposa un major impacte paisatgístic. L’expansió urbana de 
l’alternativa C es veu des de més llocs del municipi, segurament degut a que planteja diferents 
sectors distribuïts pel municipi i llocs del  municipi i on la morfologia del relleu afavoreix la 
visibilitat dels nous desenvolupaments. Per aquesta mateixa raó, l’alternativa A comporta un 

Visibilitats

Alternativa 0

I Miradors

Not Visible

Visible
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impacte visual considerable.  En canvi, l’alternativa B es la que suposa un impacte paisatgístic 
menor ja que es troba situada en les zones més baixes del municipi i per tant, és menys visible.  
 
En el càlcul de les visibilitats, en general és important focalitzar en la repercussió que té  aquest 
canvi de visuals als llocs més característics de Blanes. Així doncs, els canvis en el paisatge que 
es puguin percebre des de punts centrals i d’alta freqüentació, els miradors, espais d’interès 
paisatgístic i natural, s’hauran de tenir en més en compte alhora de concretar l’estudi d’impacte 
paisatgístic. Per tant, en la cartografia s’han representat els punts miradors del municipi. 
S’observa que exceptuant l’alternativa 0 totes les altres alternatives són visibles des de tots els 
punts emblemàtics de Blanes. L’alternativa 0 no és visible ni des del salt dels Pradets ni des de 
Sa Palomera.  
 
El Pla especial del Patrimoni ambiental, arquitectònic, paisatgístic i historicoartístic de Blanes 
protegeix uns àmbits a nivell municipal pels seus valors ambientals o paisatgístics. A 
continuació es fa un anàlisis de l’afectació que fan les diferents alternatives sobre els elements 
protegits a nivell paisatgístic.  
 
Afectació de les diferents alternatives als elements protegits pel PePPAPAH de Blanes.  
 

 
Alternativa 0      Alternativa A 

 
Alternativa B     Alternativa C 
 
Font: lavola 
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Com s’observa en les imatges anteriors, l’alternativa que afecta de manera més significativa els 
valors paisatgístics de Blanes és l’alternativa A ja que es localitza sobre el sistema de rieres del 
municipi. Les altres alternatives, també afecten en major o menor grau els elements de 
protecció paisatgística. Així doncs, caldrà tenir en compte els valors paisatgístics alhora 
d’establir les regulacions de l’alternativa seleccionada.  
 

3.2.5 IMPACTE SOBRE ELS RECURSOS NATURALS 
 
En l’actual grau de desenvolupament de la proposta encara no hi ha la suficient informació per 
tal de poder avaluar l’impacte sobre els recursos naturals.  
En el moment que el grau d’informació i detall de les diferents alternatives ho permeti, es tindrà 
en compte l’afectació del cicle de l’aigua, el consum energètic i de materials, la generació i gestió 
dels residus, per les diferents alternatives. 

3.2.6 CONCLUSIONS 
 
Un cop avaluades les diferents alternatives, les seves repercussions i efectes ambientals s’ha 
escollit juntament amb l’equip d’arquitectes redactor del POUM, l’alternativa C. A continuació 
s’expressen les raons per les quals s’elegeix l’alternativa C.  
 
Aquesta alternativa la podem considerar la més respectuosa amb els sòls protegits del municipi 
ja que és l’alternativa que afecta menys superfície d’aquests sòls (exceptuant l’alternativa O). 
Un dels objectius prioritaris del municipi de Blanes és el d’establir una xarxa d’espais protegits i 
per tant, és l’alternativa que menys hipoteca aquesta futura xarxa d’espais lliures.  
 
Pel que fa als risc hidrològic, podem observar que dos dels quatre sectors d’aquesta alternativa 
afecten de manera significativa zones amb riscos greus d’inundació, caldrà doncs en aquest 
sentit, dur a terme un anàlisi més acurat de les possibilitats reals d’urbanització d’aquests 
sectors. De l’anàlisi de pendents s’extreu que tot i no ser la millor alternativa, (és millor 
l’alternativa B), és millor que l’alternativa A que té aproximadament el 15% de la seva superfície 
dins de zones amb pendents superiors al 20%. Com es pot veure a continuació, l’alternativa B 
queda descartada per altres raons.  
 
Pel que fa a l’ocupació del sòl i la creació d’un model urbà compacte i dens, també és considera 
que l’alternativa C és la que més s’aproxima al compliment del primer objectiu en la revisió del 
PGOU de Blanes, els diferents sectors que proposa s’adapten a l’estructura urbana existent 
actuant com a elements connectors dels elements urbans que actualment es troben dispersats 
pel territori. En aquest aspecte, es considera que l’alternativa C suposarà una millora superior a 
la de l’alternativa 0 ja que acompleix de manera més significativa el lligat de la ciutat existent.  
 
Pel que fa als usos que es proposen pels diferents sectors, és altre cop en l’alternativa C on 
s’observa una millor adequació de la proposta i les necessitats i objectius del municipi.  Aquesta  
alternativa, proposa, de manera equilibrada, usos residencials, econòmics i turístics. Aquests 
últims usos són els que des dels estudis socioeconòmics és posen més en dubte degut a 
l’estancament del sector turístic al municipi. De totes maneres, el sector sud es planteja hoteler 
amb la finalitat d’evitar la construcció de noves segones residències. La necessitat de sòl 
industrial i residencial és palesa en el municipi i per tant, aquesta alternativa contempla els dos 
creixements en contraposició de les altres que proposen usos únics.  
 
Cal remarcar però, que tot i ser la millor alternativa encara presenta alguns punts crítics que es 
subratllen en aquest apartat per tal de tenir-los presents al llarg del procés.  
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És fa notar l’afectació del sector de l’alternativa C que es detalla a continuació, que està 
catalogat pel Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava, la qual cosa 
tindria una incidència lleu sobre  l’objectiu considerat en el POUM de Blanes: “Creació d’una xarxa 
d’espais d’interès naturals del municipi”. 
 
Zona de la que es posa en dubte la seva afectació 
 

Alternativa C

Zona esprotiva

Hàbitats d'interès comunitari

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava 

 
Font:lavola  

 
Caldrà tenir altament present el tractament de les zones amb riscs d’inundació i pendents  
superiors al 20%  al llarg del desenvolupament de la proposta, per tal de que s’adeqüi a l’objectiu 
ambiental 5-Implementació de les directrius de gestió i intervenció en els espais fluvials 
especialment a la zona del delta del Tordera per tal de prevenir els riscs hidrològics i a la 
normativa actual.  
 
En aquest nivell d’avanç de la proposta es fa difícil concretar més en la conveniència i adequació 
amb els objectius ambientals del municipi, de totes maneres de les alternatives seleccionades, 
l’alternativa C és la que, actualment, més s’adapta a aquests objectius i a les necessitats reals 
del municipi. 
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4 DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA 

4.1 REPERCUSSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE EL MEDI AMBIENT 
 
A continuació és descriu, de manera breu i sintètica les principals línies del Pla i seguidament és 
detallen les repercussions significatives sobre el medi ambient. El Pla que és descriu a 
continuació, com s’ha dit amb anterioritat, la revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística de 
Blanes.  
 
Línies estratègiques que descriu el Pla:  
 

 Un model de creixement mesurat, compacte, complex i integrador  
 Blanes: ciutat-parc: Recollint els parcs actuals i potenciant-los per tal de que tinguin 

continuïtat i creant-ne de nous. 
 La ciutat-equipada cap a la capitalitat: La propera ciutat esportiva, el nou auditori-palau 

de congressos, juntament amb els jardins botànics de primer ordre Pinya de Rosa i Mar i 
Murtra posen a Blanes en el centre d’una nova ciutat. La ciutat que ofereix serveis als 
ciutadans, a on no només es treballa i viu sinó que s’hi relaciona, amb lleure, cultura. 

 Potenciar els valors propis dels espais naturals. La finca Pinya de Rosa es convertirà en 
el parc i pulmó de Blanes del segle XXI. El paratge natural, els espais EIN i els espais 
protegits pel Pla Director Costaner protegeixen una zona de quasi 100 hectàrees. 
Aquesta connectada amb la muntanya de Sant Joan permet que molt a prop de la trama 
urbana hi hagi espais naturals sense que es produeixin els processos de 
periurbanització. 

 Aposta per una mobilitat sostenible, creant aparcaments dissuasoris a les zones 
exteriors de la ciutat i planteja carrils preferents de transport públic entre altres 
mesures de mobilitat sostenible.  

 
El POUM proposa un creixement fragmentat en tres subàrees que es situen en diferents sectors 
del municipi. El primer sector i el més gran, es localitza al nord de la zona urbana limitant amb 
Mas Borinot i Residencial Blanes. La zona s’estén fins a l’altura del Mas Cremat limitant amb el 
Torrent de Mas Gelats. La segona subàrea destinada a activitats econòmiques continua a partir 
de Mas Cremat cap a l’oest limitant amb el torrent de Can Rabassa i amb la carretera GI-682 al 
sud. La tercera àrea es localitza al sud oest del municipi, al delta del Tordera. Aquesta àrea, 
dedicada a activitats turístiques és annexa a la urbanització dels Pins i limita pel sud amb el 
complex turístic i hoteler de l a platja de Sabanell. La totalitat de la superfície d’aquest subsector 
es troba dins d’un sector classificat com a CE (per a més informació veure apartat 2.1.1.12).  
 
Al mapa següent es pot observar les propostes d’expansió urbana que planteja el POUM, en total 
la superfície d’expansió urbana que es planteja és aproximadament de 93,7 ha. Dos dels sectors 
que es plantegen com a expansió urbana són en zones classificades com a urbanitzable no 
programat en el PGOU de Blanes (SUD del Racó Blau i el SUD hoteler). En el cas dels SUD de Costa 
Brava, Valldolitg i Vall de Burg són sòls que ja estaven classificats com a sòls urbanitzables 
programats, així doncs, de les 137,1 ha. n’hi ha 83,3ha situades sobre sòl no urbanitzable 17,1 
ha en sòl urbanitzable no programat en l’antic planejament i 36,69ha sobre sòl urbanitzable 
programat. El nou POUM proposa desqualificar 14,8 ha.  
 
Paral·lelament al creiexement urbanístic el Pla planteja sectors de reestructuració urbana, 
separadors  urbans i límits de creixement.  
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Es proposen tres sectors de reestructuració urbana amb la intenció de dur a terme actuacions 
de millora dins del sòl urbanitzable: 
 
Nucli antic de Blanes; reestructuració urbana de l’àrea residencial 
Antiga fàbrica de Nylstar;  reordenació zona industrial35 
Zona turística-hotelera de Sabanell;  potenciació del sector turístic36, contigu a una nova zona de 
creixement urbanístic (aquesta modificació ha estat incorporada al POUM tot i que no va 
prosperar.  
 
El separador urbà es planteja a l’est del municipi de Blanes per tal d’evitar la continuïtat urbana 
amb el municipi de Lloret de Mar. Aquest separador es situa a la zona de la Bòbila, en una zona 
identificada pel Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava, com la zona 
d’interès natural del Torrent del Sot del Gel i Torrent del Mal Camp.  
 
Els límits de creixement urbanístic es proposen als entorns de Pinya de Rosa i el Centre 
d’Estudis per l’est i al delta del Tordera i la zona agrícola que queda confinada entre el riu Tordera, 
la via del tren i la carretera GIP-6831.  
 
 
Imatge dels sectors que proposa el nou POUM 
 

 
Font: Equip redactor del Pla 

                                                                            
35 En l’actual POUM aquest sector està afectat per la Modificació Puntual del Sector Nylstar. 
36 En l’actual POUM aquest sector està afectat per la Modificació Puntual del Sector Hoteler. 
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4.2 IMPACTE AMBIENTAL DELS NOUS CREIXEMENTS 

4.2.1 AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ 
 
A continuació s’avalua la incidència ambiental de cadascun dels àmbits d’actuació que la 
proposta del POUM de Blanes contempla, tot focalitzant l’atenció als usos del sòl i els valors 
naturals que s’identifiquen en cada subunitat, a partir d’aquest anàlisi es podrà, d’una banda, 
identificar els principals impactes derivats de la modificació del planejament; i de l’altra, es 
podran proposar mesures correctores i compensatòries per tal de disminuir l’impacte ambiental. 
 
Per tal de facilitar l’avaluació es realitza una fitxa descriptiva de cadascuna de les unitats 
detallant: 
 
Superfície i localització de la zona 
Usos actuals 37 
Característiques bàsiques de la proposta d’ordenació, quantificant el sostre edificable destinat a 
habitatge, ús comercial, ús industrial, etc, i les principals característiques de la proposta 
d’ordenació 
Possibles afeccions sobre el medi ambient 
Avaluació de l’impacte ambiental38 
Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides. 
 
Llegendes de representació gràfica. 
 

Pendent %

20 - 100

PEIN

Sistema de Protecció Territorial a la Selva

Hàbitats d'interès comunitari

Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgíctic, arquitectònic i historicoartíctic

Platges

PDUSC classificació CE

PDUSC classificació C1

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava 

PNIN

Risc d'inundació Q500  
 

  
 
 

                                                                            
37 Definits per a totes les subunitats a partir del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, la cartografia del 
Habitats del Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’anàlisi dels ortofotomapes i el treball de camp 
38 S’utilitza una escala de tres paràmetres que va de lleu – moderat i greu.  
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SUD 11 – Activitats turístiques  

  
 

                          
 

                                         
 Sabanell 

                                       
                                                                                                                                       Cristofol Colom 

 
Formentera 

Superfície: 6,52ha 

Localització: 
És troba situat a la part sud-oest del nucli de Blanes, per l’est del sector limita amb la línia de costa.  

Ús actual:  
Actualment aquesta àrea té un ús turístic ja que s’hi localitzen dos càmpings. La zona es troba classificada com a àrea CE pel PDUSC.  
A l’extrem del sector s’hi localitzen uns petits camps agrícoles. Degut a les característiques intrínseques de càmping és tracta d’una zona vegetada. La vegetació 
dominant són les pinedes tot i que també s’hi troben altres tipus de vegetació i arbrat, tals com moreres, bardisses....etc. 
 
Proposta d’ordenació:  
Es proposa dur a terme una renovació dels usos turístics actuals per tal d’apostar pel turisme de qualitat.  
És recull la proposta del PDUSC i és planteja un gran passeig arbrat principal que connecti l’interior amb el mar.  
Es preveu la construcció d’hotels, tot i que  la volumetria dels quals encara està per determinar, de totes maneres, es preveuen blocs alineats al vial. A continuació es 
detallen les superfícies, densitats i sostres de cada polígon que conformen aquest sector, cal destacar la misticitat d’usos (turístics i residencials) que és planteja en 
l’àmbit SUD Activitats Turístiques.  
 

Sector Turístic Sup ha Densitat Edificabilitat Num 
Habitatges 

Places 
Hoteleres 

Sostre 
Residencial 

Sostre Act. 
Turístiques 

        

SUD Activitats 
Turístiques 6,52 - 0,50  --  32.600,00 

PA S'abanell 2,6041  -  -  25.300,00 

PA Formentera 2,015  -  -  44.779,00 

PA Cristòfol Colom 1,6544   -   -   21.891,00 

Total 12,7935    -- --- 124.570,00 

 
. 
 
Possibles afectacions sobre el medi ambient:  

 Pèrdua de permeabilitat del sòl. 
 Desforestació de la massa forestal. Tot i que aquesta té un gran valor  ecològic si que representa una de les poques zones arbrades del litoral de Blanes.  
 El sector es desenvolupa en una zona de risc d’inundacions (segons les dades que és disposen actualment).  
 Pèrdua de sòl agrícola 
 Augment del consum d’aigua, d’energia i de la generació de residus.  

Avaluació de l’impacte ambiental: 
L’impacte ambiental en aquest sector es considera greu pel fet de trobar-se en zona inundable segons els estudis d’inundabilitat. En el moment en que s’aprovi el PEF de 
la Tordera i es determinin amb exactitud els límits de la zona fluvial, sistema hídric i la zona inundable, aquesta qualificació d’impacte podria variar. 
Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides: 
 

 Mesures per l’acondicionament de l’espai verd: minimitzar els espais impermeables, utilitzar espècies locals per l’enjardinament, creació d’un gran passeig 
arbrat perpendicular al mar.  

 Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. Establiment de 
requeriments constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis. 

 Mesures per reduir, en la mesura del possible el risc d’inundacions, tot afavorint la infiltració de l’aigua de pluja i reduint la permeabilització del sòl. 
 

 

P.A. Formentera 

P.A.  S’Abanell 

P.A. Cristòfol 
 Colom 

S.U.D.  
Activitats  
turístiques 
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SUD 10 – Industrial Ronda Oest       

  
                                                                                             

                       
 

Superfície: 19,00ha  

Localització: 
Es troba situat a l’est del municipi, limitant per l’oest amb el  torrent del Mas Gelat,  pel sud amb la carretera de Malgrat i per l’est amb la zona del Mas Cremat.  

Ús actual:  
Actualment aquesta àrea té usos majoritàriament agrícoles i industrials. En la zona central i nord del sector Industrial Ronda Oest s’hi situen un gran nombre de petits 
horts. També si localitzen cultius extensius, com es pot veure en la imatge següent.  
Tant el Torrent del Mas Gelat com el de Can Rabassa que conflueixen a l’oest de la zona d’estudi estan dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, 
Paisatgístic, Arquitectònic i Historicoartístic de Blanes. A més a més, al sud del sector trobem l’hàbitat d’interès comunitari no prioritari d’Alberedes, Salzedes i altres 
boscos de Ribera. Gran part del sector està dins de la zona inundable amb períodes de retorn de 500 anys.  
 
Proposta d’ordenació:  
Es proposa una zona industrial a continuació de les propostes de teixit industrial del municipi. El sector 
industrial de la ronda oest està classificat pel planejament vigent com a sòl urbanitzable no delimitat. Es 
proposa centrar les cessions d’espais verds als entorns del passeig, l’actual carretera de Malgrat, una de 
les entrades més importants al nucli de Blanes. A banda, es complementa la reordenació de bona part 
d’aquesta zona industrial mitjançant un seguit d’actuacions en el sòl urbà.  
A continuació és pot veure en detall les superfícies del sector i dels àmbits  urbans: 
 

Sector Industrial Sup. Edificabilitat Sostre Industrial 

SUD Industrial Crta. Malgrat 15,72 0,70 110.040,00 

PMU Rhodia Iberia 6,38 0,70 44.660,00 

PMU Nylstar 2 15,84 0,70 110.880,00 

PA Nylstar 3,55 - 22.256 ,00 

Total 44,98  300.336,00 

Possibles afectacions sobre el medi ambient:  
 Pèrdua de permeabilitat del sòl. 
 Existeix un indret inventariat per L’Agència de Residus com a sòl contaminat (X=481000, Y=4614000) 
 Desforestació de la massa forestal, possible pèrdua del bosc de ribera.   
 El sector es desenvolupa en una zona amb risc d’inundacions i afecta el sistema hídric (segons la informació que és disposa actualment). De totes maneres, com 

és veu en l’ordenació del sector, el POUM proposa espais verds en aquest sector.  
 Pèrdua de sòl agrícola. 
 Augment del consum d’aigua, d’energia i de la generació de residus.  

Avaluació de l’impacte ambiental: 
L’impacte ambiental en aquest sector es considera lleu. 
    
Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides: 
 

 Mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització: minimitzar els espais impermeables, utilitzar espècies locals per l’enjardinament. Creació d’una 
franja de protecció del bosc de ribera dels torrents.  

 Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. Establiment de 
requeriments constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis. 

 Creació d’un parc perimetral per tal de reduir l’impacte paisatgístic del polígon industrial.  
 Determinació d’unes condicions estructurals específiques per tal que les naus industrials puguin incorporar teulats verds o panells fotovoltaics a la seva 

superfície.  
 Caldrà tenir en compte la presència de sòls contaminats al sector i prendre les mesures necessàries prèviament al seu desenvolupament. 

 

 

                          
 
 

S.U.D. Industrial 
Ronda Oest 

P.M.U. Rhodia 
Hiberia  

P.M.U. Nylstar 2 

P.M.U.  
Nylstar 1 

Sistema hídric
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S.U.N.D. Mas Puig   

 

 
 

     
 

      
Mas Puig                                                                                                                       
 

Superfície: 15,31 ha 

Localització: 
És localitza al nord del municipi delimitat pel sud per la carretera de Blanes, per l’oest amb la zona esportiva del municipi, per l’est amb la trama residencial del municipi i 
pel nord amb el SNU.  
 
Ús actual:  
Actualment els usos del sòl són majoritàriament agrícoles tot i que és presenten una  gran misticitat d’usos trobant-se, en alguns casos, bastant antropitzat. En 
conclusió, podem concloure que els principals usos són forestals i agrícoles però també s’hi localitzen petites activitats industrials i esportives.  
 

Proposta d’ordenació:  
En aquests sectors és proposa reservar sòl a fi i efecte de que el municipi de Blanes en pugui disposar quan així ho cregui necessari. Aquest sector és reserva per un 
possible Palau Firal.   

Possibles afectacions sobre el medi ambient:  
 Pèrdua de permeabilitat del sòl. 
 Deforestació de la massa forestal i bosc de ribera 
 El sector té una superfície elebada de zones amb pendents superiors al 20% 
 Pèrdua de sòl agrícola 
 Augment del consum d’aigua, d’energia i de la generació de residus.  
 Pèrdua de zones de valor paisatgístic.  

 
Avaluació de l’impacte ambiental: 
L’impacte ambiental en aquest sector es considera lleu.  

Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides: 
 

 Mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització: minimitzar els espais impermeables, utilitzar espècies locals per l’enjardinament. 
 Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. Establiment de 

requeriments constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis. 
 S’evitarà la banalització d’aquests espais tot potenciant de manera activa el manteniment dels usos agrícoles i forestals actuals.  
 Condicionar normativament el polígon per a que s’hi desenvolupin els usos pels quals s’ha reservat el sòl. 
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SUD 5 – Sector discontinu Mas Martí  

 Mas Martí 
 

    
 

Superfície: 15,16 ha. 

Localització: 
És localitza al nord del municipi delimitat pel sud per la carretera de Blanes. És localitza entre Mas Carolet i Mas Güelo.  

Ús actual:   
L’ús actual de l’àmbit d’estudi és principalment agrícola, exceptuant unes masses boscoses del nord el sector. A l’interior del sector i vinculades al sector agrícola s’hi 
localitzen dues masies. Com s’observa en la imatge alguna part del sector es troba en pendents superiors al 20%. Especialment les zones del nord i del sud de sector.  

Proposta d’ordenació:  
El sector és discontinu (amb un fragment de l'ampliació de la zona esportiva). En aquest subsector residencial és proposa una densitat de 38hab/ha  amb una 
edificabilitat del 0,43. Es proposen per tant, uns 576 habitatges amb un 20% dels quals són de protecció oficial i un 10% son de preu concertat. Com és veu en la imatge de 
la dreta, les cessions de verd és situen al nord i a l’oest del sector tot coincidint amb masses forestals existents.  

Possibles afectacions sobre el medi ambient:  
 Pèrdua de permeabilitat del sòl. 
 Desforestació de la massa forestal.  
 Afectació de zones amb pendents superiors al 20%.  
 Pèrdua de sòl agrícola. 
 Augment del consum d’aigua, d’energia i de la generació de residus.  

Avaluació de l’impacte ambiental: 
L’impacte ambiental en aquest sector es considera lleu. 

Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides: 
 

 Mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització: minimitzar els espais impermeables, utilitzar espècies locals per l’enjardinament, creació d’un 
gran passeig arbrat perpendicular al mar.  

 Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. Establiment de 
requeriments constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis. 

 Conservar i recuperació de les masses boscoses. 
 Pel que fa al sector discontinu de la futura zona esportiva, caldrà que es desenvolupi com una actuació conjunta (amb els altres sectors discontinus) i que en 

tots els casos, aquest incorpori una zona de protecció que esdevingui un tampó entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable.  Al mateix temps, es farà especial 
atenció, en la mesura del possible, en la conservació de la vegetació existent i el manteniment del caràcter permeable de l’espai.  
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SUD 7 – Sector discontinu Costa Brava Centre  

       
 

      
 

Superfície: 12,20  ha. 

Localització: 
És localitza al nord del municipi delimitat pel sud per la carretera de Blanes. És localitza entre Mas Güelo i Mas Borinot.  

Ús actual:   
Els usos del sòl del sector són principalment forestals i agrícoles. Gran part d’aquest subsector està inclòs dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni  Ambiental, 
Paisatgístic, Arquitectònic i Historicoartístic de Blanes, concretament les zones vinculades amb les rieres i les àrees forestals associades. Gran part d’aquest sector són 
zones situades en pendents superiors al 20%.  

Proposta d’ordenació:  
En aquest sector s’hi planteja dur a terme actuacions residencials amb densitats de 38 habitatges /ha proposant la creació de 463 habitatges. Com és veu en la imatge de la 
dreta, les cessions de verd és situen al nord del sector, a les zones de més pendent, perquè esdevinguin una franja de contacte entre el sòl urbà i el no urbanitzable. Cal 
remarcar que les superfícies amb pendents superiors al 20% no computen a efectes de cessions. 

Possibles afectacions sobre el medi ambient:  
 Pèrdua de permeabilitat del sòl. Afectació del sistema de rieres.  
 Desforestació de la massa forestal.  
 Afectacions de sectors amb pendents superiors al 20%.  
 Pèrdua de sòl agrícola 
 Augment del consum d’aigua, d’energia i de la generació de residus.  

Avaluació de l’impacte ambiental: 
L’impacte ambiental en aquest sector es considera moderat.  

Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides: 
 Mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització: minimitzar els espais impermeables,  
 Establir mesures per tal de reduir el risc d’inundació, protecció i manteniment de la conca de recepció de les rieres tot protegint el bosc de ribera i les masses 

forestals associades a la riera.  
 Utilitzar espècies locals per l’enjardinament.  
 Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. 
 Establiment de requeriments constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis. 
 No afectació de les zones amb pendents superiors al 20%. 
 Els documents de planejament derivat d’aquest sector justificaran la compatibilitat de les propostes d’ordenació amb  l’article 6 de la llei d‘urbanisme i es 

remetran a l’Oficina d’Avaluació Ambiental i als serveis Territorials. 
 Pel que fa al sector discontinu de la futura zona esportiva, caldrà que es desenvolupi com una actuació conjunta (amb els altres sectors discontinus) i que en 

tots els casos, aquest incorpori una zona de protecció que esdevingui un tampó entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable.  Al mateix temps, es farà especial 
atenció, en la mesura del possible, en la conservació de la vegetació existent i el manteniment del caràcter permeable de l’espai.  
 

 

S. U. D. Riera 
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SUD 6 – Sector discontinu Cal Parrado  

      

 
 

   

Superfície: 3,33 ha. 

Localització: 
És localitza al nord del municipi delimitat pel sud per la carretera de Blanes. És localitza entre Mas Güelo i la Carretera de Blanes a Lloret.  

Ús actual:   
Els usos del sòl del sector són principalment forestals i agrícoles. Gran part d’aquest subsector està inclòs dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni  Ambiental, 
Paisatgístic, Arquitectònic i Historicoartístic de Blanes, concretament les zones vinculades amb les rieres i les àrees forestals associades. Gran part d’aquest sector són 
zones situades en pendents superiors al 20%.  
 
Proposta d’ordenació:  
En aquest sector s’hi planteja dur a terme actuacions residencials amb densitats de 38 habitatges /ha proposant la creació de 126habitatges al SUD la Riera. Com és veu 
en la imatge de la dreta, les cessions de verd és situen al nord del sector, a les zones de més pendent, perquè esdevinguin una franja de contacte entre el sòl urbà i el no 
urbanitzable. Cal remarcar que les superfícies amb pendents superiors al 20% no computen a efectes de cessions. 
 
Possibles afectacions sobre el medi ambient:  

 Pèrdua de permeabilitat del sòl. Afectació del sistema de rieres.  
 Deforestació de la massa forestal.  
 Afectacions de sectors amb pendents superiors al 20%.  
 Pèrdua de sòl agrícola 
 Augment del consum d’aigua, d’energia i de la generació de residus.  

 
Avaluació de l’impacte ambiental: 
L’impacte ambiental en aquest sector es considera lleu.  

Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides: 
 Mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització: minimitzar els espais impermeables,  
 Establir mesures per tal de reduir el risc d’inundació, protecció i manteniment de la conca de recepció de les rieres tot protegint el bosc de ribera i les masses 

forestals associades a la riera.  
 Utilitzar espècies locals per l’enjardinament.  
 Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. 
 Establiment de requeriments constructius per tal de reutilitzar i minimitzar el consum d’aigua als edificis. 
 No afectació de les zones amb pendents superiors al 20%. 
 Pel que fa al sector discontinu de la futura zona esportiva, caldrà que es desenvolupi com una actuació conjunta (amb els altres sectors discontinus) i que en 

tots els casos, aquest incorpori una zona de protecció que esdevingui un tampó entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable.  Al mateix temps, es farà especial 
atenció, en la mesura del possible, en la conservació de la vegetació existent i el manteniment del caràcter permeable de l’espai.  
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SUD 8 – Sector discontinu Horta d’en Beia  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Superfície: 16,92 ha. 

Localització: 
És localitza al nord del municipi delimitat pel sud per la carretera de Blanes. És localitza entre el subsector 2 i el Mas Borinot.  

Ús actual:   
Els usos del sòl del subsector són principalment forestals, on s’hi localitzen matollars, boscos de ribera i pinedes. Pel mig del sector i seguint la riera, hi ha un camí 
que connecta la urbanització Blanes Vistamar amb la Carretera de Blanes. Al sud del sector amb accés a la carretera s’hi localitza una zona industrial. A les zones amb 
pendents menys pronunciades s’hi localitzen algunes reminiscències de camps agrícoles i horts.  

Proposta d’ordenació:  
En aquest sector es proposa una construcció important de residencies amb una densitat de 38hab/ ha, aquesta densitat permet proposar la nova edificació de 642 
habitatges. El 20% dels quals serà de protecció pública  i el 10% de preu concertat.  
Com s’observa en la imatge anterior, i seguint amb l’estructura dels altres sectors, les cessions de verd és situaran al nord tot coincidint amb les masses forestals 
més consolidades i les zones de càrrega i infiltració de les rieres.  

Possibles afectacions sobre el medi ambient:  
 Pèrdua de permeabilitat del sòl. Afectació del sistema de rieres.  
 Desforestació de la massa forestal.  
 Afectacións de terrenys amb pendents superiors al 20%.  
 Pèrdua de sòl agrícola 
 Augment del consum d’aigua, d’energia i de la generació de residus.  

Avaluació de l’impacte ambiental: 
L’impacte ambiental en aquest sector es considera moderat. 

Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides: 
 

 Mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització: minimitzar els espais impermeables,  
 Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. 
 Utilitzar espècies locals per l’enjardinament. Protecció el bosc de ribera i les masses forestals associades a la riera.  
 Establiment de requeriments constructius per tal de reutilitzar i minimitzar el consum d’aigua als edificis. 
 No afectació de les zones amb pendents superiors al 20%. 
 Establir mesures per tal de reduir el risc d’inundació, protecció i manteniment de la conca de recepció de les rieres tot protegint el bosc de ribera i les masses 

forestals associades a la riera.  
 Els documents de planejament derivat d’aquest sector justificaran la compatibilitat de les propostes d’ordenació amb  l’article 6 de la llei d‘urbanisme i es 

remetran a l’Oficina d’Avaluació Ambiental i als serveis Territorials. 
 Pel que fa al sector discontinu de la futura zona esportiva, caldrà que es desenvolupi com una actuació conjunta (amb els altres sectors discontinus) i que 

en tots els casos, aquest incorpori una zona de protecció que esdevingui un tampó entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable.  Al mateix temps, es farà especial 
atenció, en la mesura del possible, en la conservació de la vegetació existent i el manteniment del caràcter permeable de l’espai.  
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SUD 4 – Sector Racó Blau  

 
 

    
  
 
 
 
 
 
 

Superfície: 10,74 ha 

Localització: 
El SUD el Racó Blau, es localitza a l’oest del municipi, delimitant al nord amb la carretera de Malgrat.   

Ús actual:  
Els usos dels sectors són principalment sectors forestals, tot i que en alguns casos s’hi localitzen edificacions i activitats antròpiques. També cal destacar el curs d’aigua 
que passa pel sector i la gran quantitat de zones amb pendents superiors al 20%.  
 

Proposta d’ordenació:  
Com es veu en la imatge de la dreta, en el sector del Racó Blau es preveu una gran sessió d’espais lliures que connecta amb l’estructura de verd urbà del municipi. Les 
edificacions es concentren a l’est del sector, en la zona on actualment ja hi ha usos residencials. 
 

Possibles afectacions sobre el medi ambient:  
 Degut a la situació actual dels espais que afecten el sector i les propostes que es plantegen és considera que les afectacions són molt reduides. De totes 

maneres destaquem algunes afectacions que podrien tenir lloc degut als desenvolupaments.  
 Pèrdua de permeabilitat del sòl. 
 Desforestació de la massa forestal.  
 Afectacións de terrenys amb pendents superiors al 20%.  
 Augment del consum d’aigua, d’energia i de la generació de residus. 

 
Avaluació de l’impacte ambiental: 
L’impacte ambiental en aquest sector es considera lleu. 
 
 
Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides: 

 Mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització: minimitzar els espais impermeables, utilitzar espècies locals per l’enjardinament. Protecció el 
bosc de ribera i les masses forestals associades a la riera.  

 Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. 
 Establiment de requeriments constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis. 
 

SUD Racó Blau 

PMU. Paradís 
Av. Europa 

PM.U Sardana 
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SUD 9 – Sector Les mimoses  

 
 

      
  
  
 
 
 

Superfície: 1,59 ha 

Localització: 
El sector es localitza per sobre de la carretera de Blanes a Lloret, i delimita al nord amb el carrer que va a Valldolig.  

Ús actual:  
L’ús actual d’aquest sector és principalment residencial.  Al sud del sector s’hi localitzen zones amb pendents superiors al 20%.  

Proposta d’ordenació:  
El Pla proposa consolidar un sector residencial amb densitat de 40 i una edificabilitat bruta de 0,50 m2st/m2.  

Possibles afectacions sobre el medi ambient:  
 Degut a la situació actual dels espais que afecten el sector i les propostes que es plantegen és considera que les afectacions són molt reduïdes. De totes 

maneres destaquem algunes afectacions que podrien tenir lloc degut als nous desenvolupaments.  
 Pèrdua de permeabilitat del sòl. 
 Afectacións de terrenys amb pendents superiors al 20%.  
 Augment del consum d’aigua, d’energia i de la generació de residus. 

 
Avaluació de l’impacte ambiental: 
L’impacte ambiental en aquest sector es considera lleu.  
 
Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides: 

 Mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització: minimitzar els espais impermeables, utilitzar espècies locals per l’enjardinament. Protecció el 
bosc de ribera i les masses forestals associades a la riera.  

 Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. 
 Establiment de requeriments constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis. 

SUD Mimoses 
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SUD 3 – Sector Vall de Burg  

 
 

    
    

Superfície: 7,84 ha 

Localització: 
 Aquest sector és localitza de manera discontínua en tres subsectors localitzats al oest del municipi limitant amb la zona agrícola del Delta de la Tordera.  

Ús actual:  
L’ús actual del sector és variat i presenta alts nivells d’antropització. De totes maneres, el principal ús del sòl és l’agrícola.  Com és veu en la imatge de la dreta, els 
subsectors es situen sobre sols amb risc d’inundació afectats pels períodes de retorn de 500 anys. Dos subsectors del SUD Vall de Burg també formen part del Catàleg 
d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava.  
Proposta d’ordenació:  
El Pla proposa un sector residencial, amb superfícies d’equipaments importants. El Pla planteja 470 habitatges nous per aquest sector, amb una densitat de 60 i una 
edificabilitat bruta de 0,70.  

Possibles afectacions sobre el medi ambient:  
 Pèrdua de permeabilitat del sòl. Afectació del sistema de rieres.  
 Desforestació de la massa forestal.  
 Afectacions de terrenys amb pendents superiors al 20%.  
 Pèrdua de sòl agrícola 
 Augment del consum d’aigua, d’energia i de la generació de residus 
Avaluació de l’impacte ambiental: 
L’impacte ambiental en aquest sector es considera moderat.  
 
Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides: 
 Mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització: minimitzar els espais impermeables, utilitzar espècies locals per l’enjardinament. Protecció el bosc 

de ribera i les masses forestals associades a la riera.  
 Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. Establiment de 

requeriments constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis. 
 Establir mesures per tal de reduir el risc d’inundació, protecció i manteniment de la conca de recepció de les rieres tot protegint el bosc de ribera i les masses 

forestals associades a la riera.  
 Els documents de planejament derivat d’aquest sector justificaran la compatibilitat de les propostes d’ordenació amb  l’article 6 de la llei d‘urbanisme i es remetran a 

l’Oficina d’Avaluació Ambiental i als serveis Territorials.  
 
 
 

SUD Vall de Burg 

SUD Vall de Burg 

SUD Vall de Burg 
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P. A. Carretera de Lloret i PMU Peixos Ros  

        
  

    
 

                                                           
Peixos Ros   

Superfície: 17.850 

Localització: 
És roba situat a l’oest del municipi, limitant per l’oest amb el  torrent del Mas Gelat i pel sud amb la carretera de Malgrat i per l’est amb la zona del Mas Cremat.  

Ús actual:  
Actualment aquesta àrea té usos majoritàriament industrials i agrícoles, es tracta de zones en les quals s’hi localitzen usos periurbans degut a la seva 
proximitat a les zones urbanitzades i les infraestructures.  
El P.A. de la Crta. de Lloret Sud inclou els hàbitats d’interès comunitari com les suredes, i les alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. Aquest mateix sector 
i el PA Peixos Ros són creuats per la riera de Blanes.  
 
Proposta d’ordenació:  
Es proposa sòl industrial en els llocs on ja hi havia indicis de teixit industrial situats sobre sòls classificats com a sòls urbans o no urbanitzables.  
 
A continuació és pot veure en detall les superfícies i edificabilitats que es proposen per cada sector: 

Sector Industrial Sup  Edificabilitat Sostre Industrial 
PMU Peixos Ros 2,55  0,70 17.850,00 
PA Crta Lloret 8,87    
Total 11,42   17.850,00 

 

 
Possibles afectacions sobre el medi ambient:  

 Pèrdua de permeabilitat del sòl. 
 Desforestació de la massa forestal, possible pèrdua del Bosc de ribera.  
 Agreujament de la barrera ecològica generada per la infraestructura.   
 Pèrdua de sòl agrícola. 
 Augment del consum d’aigua, d’energia i de la generació de residus.  

 
 
Avaluació de l’impacte ambiental: 
L’impacte ambiental en aquest sector es considera lleu. 

 
Mesures preventives, correctores o compensatòries suggerides: 

 Mesures per l’acondicionament de l’espai verd i la urbanització: conservació de les masses forestals existents, minimitzar els espais impermeables, 
utilitzar espècies locals per l’enjardinament. Recuperació del bosc de ribera i creació d’una franja de protecció del bosc de ribera dels torrents.  

 Mesures per afavorir l’estalvi d’aigua. Establiment d’una xarxa separativa d’aigües pluvials, per ser utilitzades per al rec de les zones verdes. 
Establiment de requeriments constructius per tal de minimitzar el consum d’aigua als edificis. 

 Creació d’un parc perimetral per tal de reduir l’impacte paisatgístic del polígon industrial.  
 Incorporació de mesures per tal d’incrementar la connectivitat ecològica a banda i banda de la carretera.  

 
 

P.A. Peixos Ros 

P.A. Crta.  
Lloret -Sud 

P.A. Crta.  
Lloret . Nord 
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4.2.2 VALORACIÓ DE L’IMPACTE SOBRE ELS RECURSOS, LA GENERACIÓ DE RESIDUS I LES 
INFRAESTRUCTURES 

 
L’apartat següent pretén avaluar de manera qualitativa la incidència que tindrà l’aplicació del 
POUM sobre els principals vectors ambientals analitzats: cicle de l’aigua, energia, atmosfera i 
residus.  
 
Tot i així, cal tenir en compte que l’anàlisi que es realitza a continuació és merament estimatiu i 
les dades que es donen només serveixen per definir a grans trets la situació que haurà de 
preveure l’organisme competent i documentar breument quines mesures es poden prendre per 
tal de minimitzar possibles impactes derivats. 
  
En general, tots els vectors analitzats mostren un increment del seu consum o la producció de 
residus degut a l’increment de població previst al POUM, però en cap cas, es preveu la 
implantació de noves activitats o usos que suposin una demanda significativa d’un d’ells en 
concret. En qualsevol cas, les mesures correctores aplicades, hauran d’anar encarades a 
incrementar l’eficiència en el consum de recursos i a minimitzar la generació de residus respecte 
dels valors per càpita actuals. 
 
S’adjunta a continuació una taula resum dels creixements previstos per  a sòl urbanitzable 
delimitat a revisió del POUM que servirà per estimar la incidència del nou Pla sobre els principals 
vectors ambientals.  
 

Usos 
admesos 

Sup. (ha) Sostre total 
(m2) 

Num. 
estimat 

màxim d’ 
habitatges 

Estimació 
num. màx. 

Habitants39 

Turístic 6,52 32.600   
Industrial 19,00 133.000  0 

Residencial 96,78 516.210   

Comercial 3,55+ 80.136+   

Altres 15,31    
TOTAL 113,61 670.011 2533 8358.9 

            Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’equip redactor del pla i IDESCAT (2001) 

 
Com que aquests places substitueixen un numero de places que actualment és desconeix, es 
mantindran les estimacions realitzades al inici de l’estudi d’un augment del 30% de població 
durant els mesos de Juliol i Agost.  
 
Segons les projeccions de població que ha realitzat el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per al 2026 s’estima que en un escenari moderat el conjunt de Blanes-Lloret la seva 
població haurà de créixer 60%, és a dir, fins a 90.169 habitants, uns 50.000 a Blanes si es manté 
el percentatge actual. Amb aquestes previsions de creixement dutes per tal d’assegurar una 
estabilitat econòmica, és relativament clar que les previsions d’aquest POUM tot i que són 
moderades estan justificades dins d’aquest escenari moderat de creixement demogràfic.  
  
 
 
                                                                            
39 La mitjana de persones per llar de Blanes és de 3,3 segons dades de l’IDESCAT (2001). 
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Cicle de l’aigua 
 
A partir del nombre d’habitatges previstos a la revisió del POUM -2500 habitatges- s’ha estimat 
un total, d’aproximadament 8.500 nous habitants, cal notar que s’ha considerat que tots els 
nous habitatges seran del tipus principal, perquè aquest és l’escenari de més consum d’aigua, 
tanmateix les dades obtingudes seran vàlides per a una correcta valoració quantitativa i 
qualitativa. 
 
Amb aquestes xifres i mantenint els supòsits de 200 l/hab/dia, s’obté un valor d’augment del 
consum d’aigua en 620.500m3 que representa un augment del 15%. Fent un estimació de 
l’augment màxim, el pic durant els mesos d’estiu seria un augment del 20% durant els mesos de 
juliol i agost.  
 
L’empresa d’aigües de Blanes no disposa dels consums separats per sectors fet que no permet 
fer un anàlisis més detallat dels diferents augments que suposarà aquesta ordenació.  
 
Actualment un gran percentatge de l’aigua de distribució de Blanes ve procedent de la 
dessaladora, al 2004 gairebé la meitat de l’aigua consumida a Blanes era procedent de la 
dessaladora. Segons les últimes informacions, el Ministeri ha donat el vist-i-plau a la seva 
ampliació a fi i efecte de doblar la seva capacitat. Amb l’ampliació de la dessaladora es podran 
assumir els creixements proposats pel POUM tot i que paral·lelament també és promouran 
mesures d’estalvi d’aigües que es preveu que redueixin el consum actual d’aigua.   
 
Sanejament 
L’augment de població és tradueix directament en un augment en la quantitat d’aigües residuals 
a depurar. Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua la depuradora de Blanes té una població 
equivalent de disseny de 172.642 i actualment hi ha una població sanejada de 109.985. Així 
doncs, sembla ser que la capacitat de la depuradora podrà assumir l’augment de població que 
proposa el POUM de Blanes, cal tenir en compte però, que la depuradora dona servei a altres 
poblacions, i per tant, caldrà tenir en compte l’augment de població d’aquestes.  
 
És recomanen les mesures següents:  
 
Mesures generals d’estalvi d’aigua: 
 
Fer referència explícita en la normativa del POUM al Decret 21/2006 d’ecoeficiència, que obliga 
als nous edificis a prendre mesures per racionalitzar el consum i la reutilització de l’aigua que 
sigui aprofitable.  
 
Es recomana prendre mesures per tal de reduir el consum d’aigua pel que fa als equipaments 
esportius tan privats com públics que consumeixin grans quantitats d’aigua, tals com pisicnes, 
camps de gespa artificial, etc... 
 
Estalvi d’aigua en jardineria: 
 
Exigència normativa d’utilitzar en espais verds públics de nova creació sistemes de microreg i 
sistemes automàtics temporitzats per al reg nocturn.  
 
Així mateix, la normativa d’edificació del POUM ha d’exigir en totes aquelles tipologies 
urbanístiques o edificatòries on resulti viable, la construcció de sistemes de captació i 
emmagatzematge d’aigües pluvials suficients per tal de garantir el reg a l’interior de la propietat 
privada i el subministrament d’aigua per a la realització de l’activitat industrial. 
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Facilitar la filtració de l’aigua de pluja 
 
Fixació en la normativa de superfícies màximes impermeables en tipologies d’edificació aïllada i 
exigència de paviments porosos i filtrants, mesura especialment recomanable pels nous 
creixements en zones inundables i de recàrrega de rieres. Es proposa un percentatge del 40% de 
superfície màxima impermeabilitzada i la creació de zones de laminació en els llocs on sigui 
possible.  
 
 
Residus 
 
Per a l’estimació de tones de residus municipals generats, s’ha partit dels mateixos supòsits 
poblacionals que pels càlculs de consum d’aigua. 
 
Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya el municipi de Blanes té una producció de 
residus total de 1,90 kg/hab/dia. A partir de la prognosi de generació de residus per habitant 
detallada al “Pla d’acció per a la gestió dels residus municipals 2005-2012” de l’Agència de 
Residus de Catalunya s’ha extrapolat la tendència marcada en aquest document per a fer una 
prognosi de la generació de residus a Blanes.  
 

Prognosi de la generació de residus municipals a Blanes 
 

Any Habitants 
previstos 

Generació de residus 
(kg/hab./dia) 40 

Total de residus generat 
(Tn anuals) 

2005 37.819 1,90 71.856 
2010 38.445 1,95 74.967 
2015 39.069 2,01 78.528 
2020 39.694 2,05 81.372 
2025 40.319 2.11 85.073 

 
Amb tot això, s’estima que l’increment en la generació de residus municipals i assimilables sigui 
del 15% al 2025 arribant a les 85.073 Tn/any. Durant els mesos d’estiu i degut a la població 
estacional (30%) estaríem parlant d’unes 110.595 tones.  
 
Actualment, a Blanes es recullen selectivament el 13 % dels residus. Aquesta ràtio és considera 
molt inferior a la desitjada i per tant, és previsible un increment substancial en els percentatges 
de reciclatge.  En aquests moments doncs, és difícil dur a terme una estimació de l’augment de 
residus que suposarà el POUM ja que entenem que la gestió dels residus de Blanes està en 
moment de canvi.  
 
De totes maneres, en el cas de Blanes caldrà considerar la gran estacionalitat a nivell de 
població que presenta el municipi. La substitució de càmpings per hotels que proposa el POUM 
incrementarà la quantitat de població estacional durant els mesos d’estiu fet que s’haurà de 
tenir en compte en la gestió del residus municipals.  
 
La deixalleria municipal de Blanes funciona des del mes de març de 2004 i correspon al  tipus B 
(d’entre 30.000 i 70.000 habitants) per la qual cosa el seu dimensionament actual és suficient 
per a acollir l’increment de població que proposa el POUM.  
 
Actualment, la major part dels residus municipals, tenen com a destí final l’abocador de Lloret  de 
Mar (88%). Aquests són els que corresponen al rebuig i part dels voluminosos. 

                                                                            
40  A partir d’una banda de la generació de residus per habitant de 2005 i de l’altra l’equació derivada de l’anàlisi 
de la tendència proposada pel “Pla d’acció per a la gestió dels residus municipals 2005-2012. 
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Del 12% restant la majoria (paper, cartró, vidre, envasos i ferralla) són gestionats a una planta de 
Tordera on és procedeix al seu reciclatge. Pel que fa al 2,7% de matèria orgànica i restes 
d’esporga i jardineria recollida, és transportada a la planta de compostatge de St. Coloma de 
Farners. 
 
Pel que fa als residus de construcció i demolició el dipòsit controlat de runes més proper a 
Blanes és el de Lloret de Mar, al qual també s’hi aboquen les runes del mateix Lloret i de Tossa de 
mar. 
 
Per tal de disposar d’una aproximació a la producció de residus de la construcció s’ha considerat 
la superfície total a edificarpel POUM, estimant una producció unitària de residus per superfície a 
edificar (85 Kg residus/m2 de construcció), així, d’aquesta manera és pot estimar que la 
producció de residus de la construcció generada pel nou POUM és de 7.825 tones de residus de 
construcció i demolició.  
 
Pel que fa als residus ramaders, a Blanes se’n genera poca quantitat i sembla ser que la 
proposta del POUM no suposarà cap augment significatiu dels residus ramaders ans al contrari, 
es calcula que degut a que és proposa transformar sòls agrícoles en urbans la tendència dels 
residus ramaders és a disminuir.  
 
Energia 
 
Pel que fa al consum energètic domèstic, es preveu que aquest s’incrementi significativament, 
tot i que la xifra dependrà de les mesures adoptades per maximitzar l’estalvi i l’eficàcia 
d’aquestes. L’aplicació del decret 21/2006 d’ecoeficiència també permetrà reduir el consum 
energètic domèstic per càpita en els nous edificis. Per tant, tot i que no es pot quantificar 
l’increment d’energia, es preveu que aquest sigui inferior a l’increment poblacional (del 65%). 
 
Al municipi de Blanes, el principal consumidor d’energia és el sector industrial, aquest fet fa que 
s’hagi de tenir en compte les ampliacions de teixit industrial alhora d’avaluar els futurs consums 
energètics, de totes maneres, resulta difícil quantificar l’increment del consum energètic ja que 
dependrà en gran mesura, del tipus d’indústria que s’hi estableixi.  
 
Tot i que el transport no es el principal consumidor d’energia a Blanes, s’estima que amb les 
propostes del POUM el parc de vehicles s’incrementi en un 39%, el que suposa un increment 
significatiu del consum d’energia fòssil.  
 
Respecte a la gestió energètica municipal, el pla integra criteris d’estalvi energètic mitjançant la 
utilització de tipologies d’enllumenament públic de baix consum. 
 
Mesures addicionals recomanades: 
 
Integrar en la normativa del POUM l’ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació 
d’energia solar tèrmica als edificis i construccions situats en el terme municipal, de la qual ja es 
disposa. 
 
Fer referència explícita en la normativa del POUM al Decret 21/2006 d’ecoeficiència, que obliga 
als nous edificis a prendre mesures per fomentar l’estalvi energètic. 
 
Caldrà que s’establiexin unes caractrístiques estructurals mínimes per tal de que el nou teixit 
industrial pùgui incorporar tecnologies d’aprofitament solar i teulats verds en les seves 
cobertes.   
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Es recomana incorporar en la normativa l’exigència de la implantació de sistemes fotovoltaics de 
generació d’electricitat en aquells edificis de nova construcció que, pel seu ús o dimensions, 
resultin especialment aptes, especialment en els sòls industrials, les grans superfícies 
industrials i el Palau Firal.   
 
Atmòsfera 
 
Contaminació acústica 
 
Actualment el principal focus emisor es la carretera GI- 682 tot i que com es veu en la imatge 
seguent, no es la via amb major efecte acústic sobre els habitants de Blanes.  Caldrà analitzar 
amb deteniment els sectors seleccionarts tals com les noves àrees industrials i d’activitats i les 
noves àrees residencials que se situen prop d’àrees amb alta contaminació llumínica tals com 
els sectors del nord del municipi que se situen pròxims a la carretera GI-682.  
 
Pel que fa als nous sectors industrials (en blau) només cal destacar la zona industrail pròxima a 
Mas Cremat on caldrà estudiar en detall les activitats que s’hi duguin a terme per tal de  
minimitzar les possibles afectacions acústiques en els habitatges de la urbanització.  
 
Pel que fa als sectors residencials que és situen pròxims a les zones amb alta contaminació 
acústica caldrà establir mesures correctores per tal de pal·liar els efectes acústics de la 
infraestructura.  
  
Mapa de contaminació acústica 
 

 
Font: Mapa de soroll del municipi de Blanes, Acusticnet 
 
 
 

4.2.3 INCIDÈNCIA DEL PLA  SOBRE EL SÒL NO URBANITZABLE 
 
A banda de la definició de nous creixements i de l’ordenació de la ciutat ja construïda, la revisió 
del POUM també representa una modificació de la zonificació i la normativa aplicable al sòl no 
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urbanitzable, pel que s’ha considerat adient avaluar igualment la incidència del Pla en el sòl 
rústec. 
 
Proposta de protecció especial dels espais d’interès natural i paisatgístic del municipi 
 
La proposta del POUM planteja la protecció dels espais d’interès natural i paisatgístic de Blanes 
així com els altres espais naturals del municipi.  
 
El POUM presenta una zonificació del sòl no urbanitzable basada en els usos del sòl existents i el 
seu valor ecològic i productiu, el POUM descriu la següent zonificació: 
 

 Paratge natural d’interès nacional (Clau 16) 
 Pla d’espais d’interès natural (Clau 17) 
 Costaner 1 N1-C1 (Clau 18) 
 Espai de connectivitat ecològica (Clau19) 
 Agrícola deltaic (Clau 20) 
 Agrícola (Clau 21) 
 Agro-forestal (Clau 22) 
 Forestal (Clau 23) 

 
A continuació és descriuen les regulacions  que afecten al sòl no urbanitzables:  
 
Paratge natural d’interès nacional (Clau 16): 

1. Els usos d’aquesta zona vindran regulats per un futur Pla especial de forma transitòria, els 
únics usos admesos en aquesta zona són l’agrícola, el forestal i els usos de tipus educatius i 
d’ecoturisme.  

 
2. La gestió forestal procurarà la millora de l’estructura i la reducció gradual de la 

inflamabilitat, i per tant del risc d’incendis, afavorint la recuperació i l’expansió de la vegetació 
humida autòctona. 

 
3. Els usos educatius, d’ecoturisme es subordinaran en tot cas als objectius de conservació 

d’aquest espai natural protegit i, específicament, a la normativa de la Reserva de Fauna 
Salvatge.  

 
En aquesta zona no es permetran en cap cas noves edificacions i ocupacions, siguin 
permanents o temporals, ni hivernacles de cap mena. 
 
Només s’admeten les obres de conservació i manteniment de les edificacions existents, 
definides en el Catàleg de masies i edificis rurals.  En aquest cas, la intervenció s’adequarà al que 
prescriu. 
 
 
Pla d’espais d’interès natural (Clau 17): 

1. Els usos d’aquesta zona vindran regulats per un futur Pla especial de forma transitòria, els 
únics usos admesos en aquesta zona són l’agrícola, el forestal i els usos de tipus educatius i 
d’ecoturisme. 

2. La gestió forestal procurarà la millora de l’estructura i la reducció gradual de la 
inflamabilitat, i per tant del risc d’incendis, afavorint la recuperació i l’expansió de la vegetació 
humida autòctona. 

3. Els usos educatius, d’ecoturisme es subordinaran en tot cas als objectius de conservació 
d’aquest espai natural protegit i, específicament, a la normativa de la Reserva de Fauna 
Salvatge.  
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En aquesta zona no es permetran en cap cas noves edificacions i ocupacions, siguin 
permanents o temporals, ni hivernacles de cap mena. 
Només s’admeten les obres de conservació i manteniment de les edificacions existents, 
definides en el Catàleg de masies i edificis rurals.  En aquest cas, la intervenció s’adequarà al que 
prescriu. 
 
Costaner 1 N1-C1 (Clau 18): 
El sòl no urbanitzable costaner 1 (clau NU-C1 i codi gràfic C1) es subjecta al règim d’ús fixat en 
l’article 14 i ss, del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, del qual es transcriu a 
continuació: 
 

a) S’admeten els usos directament vinculats a la naturalesa rústica dels terrenys, és a dir, 
els usos i les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, així com aquelles construccions, 
edificacions i instal·lacions de nova implantació directament vinculades a les esmentades 
activitats pròpies del sòl no urbanitzable, inclòs l’habitatge familiar que estigui directament i 
justificadament associat a aquestes. 

 
Així mateix s’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals que estiguin incloses 
pel planejament urbanístic en el Catàleg previst a l’article 50.2 de la Llei d’Urbanisme per a 
destinar-les a habitatge familiar, establiments de turisme rural en les modalitats i amb els 
requisits regulats per la legislació de turisme rural vigents a Catalunya, a activitats d’educació en 
el lleure i a establiments hotelers amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament. 
 

b) S’admeten les activitats o els equipaments d’interès públic que necessàriament s’hagin 
d’emplaçar en el medi rural previstos a l’apartat 4 de l’article 47 i es demostri que no és possible 
una ubicació alternativa en altres sòls no urbanitzables de menor nivell de protecció. 

 
En el cas que les activitats previstes a les lletres a) i b) de l’esmentat article, és a dir, - les 
activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i l’esbarjo que es 
desenvolupin a l’aire lliure, i els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos 
urbans -, es vulguin ubicar dins de la franja de 500 metres de sòl NU-C1, solament seran 
admeses aquelles que s’hagin d’implantar necessàriament a la zona costanera per raó de la 
seva vinculació directa i funcional al mar o a la costa. 
 
En qualsevol cas, els projectes per a la implantació d’aquests usos i activitats s’han de tramitar i, 
si s’escau, autoritzar sota els criteris legals restrictius de preservació d’aquest sòl front al procés 
de desenvolupament urbà, i de màxima integració ambiental de les construccions i de les 
activitats. 
 
L’aplicació dels dits criteris restrictius en aquesta subcategoria de sòl no urbanitzable costaner 
1, comporta la desestimació d’aquells projectes que lesionin o impedeixin la preservació dels 
valors i l’assoliment de les finalitats que l’article 1r. de la normativa del PDUSC persegueix, 
respectivament, d’acord amb allò establert pels apartats 7 i 9 de l’article 47 de la Llei 
d’urbanisme. 
 

c) Per a l’autorització de les construccions i edificacions de nova planta, inclosos els 
hivernacles, a que es refereixen els apartats a) i b) del present article, caldrà elaborar un estudi 
paisatgístic que haurà d’ésser degudament informat per l’òrgan competent en matèria de 
paisatge. 

 
d) Pel que fa a l’explotació de recursos naturals mitjançant noves activitats extractives, 

solament s’admeten en els sòls d’aquesta subcategoria que estan fora de la franja de 500 
metres definida a l’article 4 d’aquestes Normes, i sotmeses a la legislació sobre mesures 
addicionals de protecció dels espais naturals afectats per activitats extractives. 
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e) No es permet la instal·lació de cartells de propaganda i d’altres elements similars llevat 

dels que serveixen exclusivament per a l’orientació, els quals, seran establerts de manera que 
no afectin a l’harmonia del paisatge. 

 
f) En coherència amb el règim d’usos establert per al sòl no urbanitzable costaner 1, no 

s’admetran els Plans especials urbanístics previstos als apartats b) i c) de l’article 67.1 de la Llei 
d’urbanisme, excepció feta, en aquest últim supòsit, d’aquells que requereixin la implantació de 
turisme rural o d’establiments hotelers en edificacions preexistents que regula l’apartat a) 
d’aquest article. 

 
g) Per a l’autorització dels projectes d’usos, obres, instal·lacions i construccions admesos 

en aquesta subcategoria, es requerirà, en tots els casos formular un estudi paisatgístic que 
haurà d’ésser degudament informat per l’òrgan competent en la matèria. 

 
h) No s’admeten altres usos, obres, instal·lacions o construccions distints dels 

específicament admesos dintre d’aquesta subcategoria de sòl no urbanitzable costaner, tant si 
són de primer implantació con si es tracta d’ampliació dels preexistents, sens perjudici del que 
s’estableix a les Disposicions transitòries d’aquestes Normes, pel que fa al manteniment dels 
usos preexistents. 

 
La circulació amb vehicles motoritzats pel medi rural d’acord amb la legislació aplicable, s’ha de 
limitar a les carreteres i camins degudament habilitats, excepció feta de la relacionada amb les 
activitats permeses i la dels serveis públics d’emergència. 
 
Totes les activitats de naturalesa rústica que exigeixin moviments de terra, amb la finalitat 
d’implantar noves instal·lacions, efectuar rompudes i/o artigatges per a nous conreus s’han de 
subjectar al procediment de l’article 48 de Llei d’Urbanisme. 
 

- Regulació específica  NU-C1 COSTANER – CÀMPING 
 
En l’actualitat existeixen vuit zones d’acampada que el POUM recull: el càmping La Masia, 
càmping Sol-Mar, càmping Cavall de Mar, càmping Roca, càmping Blanes, càmping Blanc 
d’Eivissa, càmping Bella Terra, càmping Voramar. 
 
La regulació dels càmpings dins la zona NU-C1 ve determinada en la disposició transitòria 
segona de la normativa del PDUSC, respectant les construccions i instal·lacions existents i/o les 
ampliacions regulades dins les determinacions del Pla General vigent en el moment de 
l’aprovació del PDUSC.  
 
Per l’autorització de noves construccions o instal·lacions dins els àmbits assenyalats, o per a la 
remodelació de les existents, s’haurà de tramitar un Pla Especial urbanístic, d’acord amb el que 
estableix l'art. 47.6.e de la Llei d'Urbanisme. Aquest Pla Especial admetrà un màxim d’un 10% 
d’increment sobre l’edificabilitat existent, en el moment de l’aprovació definitiva d’aquest POUM. 
L’autorització per a renovar o millorar les instal·lacions, s’ajustarà a la legislació vigent en la 
matèria, Ordre d'11 de juliol de 1986 pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació, i el 
funcionament dels càmpings (DOG núm. 717 de 23/7/1986), modificat per l'Ordre de 24/7/1991 
(DOG núm. 1476 de 5/8/1991) o legislació que la substitueixi. 
 
Tal com estableix la Disposició Transitòria Tercera del PDUSC “les instal·lacions i construccions 
existents que no hagin estat degudament autoritzades abans de l’entrada en vigor del PDUSC es 
consideren en situació fora d’ordenació. Conforme al que estableix l’article 102 de la Llei 
d’urbanisme, s’hi podran autoritzar les reparacions que existeixin la salubritat pública, la 
seguretat de les persones, o la bona conservació de les dites construccions i instal3lacions en 



 

   

130 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
POUM DE BLANES 

les condicions establertes a l’apartat 2 de l’article 102, tret que es puguin aplicar les mesures de 
restauració previstes a la legislació urbanística”. 
 
Atès que totes les zones d’acampada es troben situades dins l’àmbit de la zona inundable per 
període de retorn de 500 anys, els càmpings hauran d’establir les mesures de protecció passiva 
necessàries per a permetre els usos d’acampada d’acord amb la regulació establerta en l’article 
6.4 del reglament de la Llei d’urbanisme i la legislació sectorial corresponent. 
 
 
Espai de connectivitat ecològica (Clau 19) 
 

1. Només s’admeten en aquesta zona els usos de naturalesa rural, vinculats a 
l’explotació dels recursos naturals, a la regeneració de conreus abandonats i a la promoció i al 
desenvolupament de l’activitat agrícola i ramadera. Els aprofitaments forestals han de 
respondre a un pla tècnic de gestió i millora forestal, autoritzat pel Departament de Medi 
Ambient, redactat en congruència amb els principis de persistència, conservació i millora 
qualitativa de les masses forestals. 

 
2. Es permet la millora de la xarxa rural de camins i infraestructures necessàries per a 

l’aprofitament dels productes forestals, per a prevenir i aturar els incendis, i dels serveis 
necessaris per a dotar els hàbitats rurals de les prestacions que demana l’actual organització 
social i la implantació de les noves tecnologies d’aplicació a l’àmbit agropecuari. S’admet la 
implantació d’elements relacionats amb la conservació del bosc i la reducció del perill d’incendi 
forestal (obertura de pistes d’accés o extensió de les existents, construcció de basses, torres de 
vigilància, etc.) i també l’ús ramader de tipus tradicional i extensiu. 

 
3. En les edificacions existents, o susceptibles de rehabilitació, s’admetran els usos 

d’habitatge, residencials, turisme rural, restauració i d’equipaments. 
 
4.  D’acord amb la finalitat i el procediment fixat a la legislació urbanística vigent (arts. 

47.4 i 48 de la Llei d'Urbanisme, es podran autoritzar obres o instal·lacions d’interès públic.  
 
En aquesta zona no es permetran noves edificacions i ocupacions, siguin permanents o 
temporals, ni hivernacles de cap mena, excepte les obres i instal·lacions necessàries per a 
l’explotació agropecuària de les finques existents. Aquestes obres, no s’admetran en cas de 
destinar-se a explotacions de ramaderia intensiva o instal·lacions de tipus industrial. 
 
S’admeten les obres de conservació i manteniment de les edificacions existents, definides en el 
Catàleg de masies i edificis rurals, les quals s’hauran d’adequar al que prescriu l’esmentat 
catàleg. 
 
Agrícola deltaic (Clau 20) 
Correspon a les àrees de conreus situades a la terrassa baixa del delta del Tordera, que es 
protegeixen, d’acord amb el que estableix la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació 
agrària, a partir del reconeixement social i mediambiental de l’activitat agrària i el seu caràcter 
multifuncional, com a productora d’aliments i d’altres béns, com a element d’equilibri territorial, 
especialment enfront de la pressió urbanística, de preservació del paisatge i la biodiversitat i del 
patrimoni natural i cultural del municipi. 
 
S’admeten els usos lligats a l’activitat agrícola, d’acord amb la naturalesa de les finques incloses 
dins aquet àmbit, així com les activitats de turisme rural, segons l’establer a la Llei d’urbanisme, i 
a la legislació de turisme de Catalunya. 
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En aquesta zona no es permetran noves edificacions ni ocupacions, encara que siguin 
temporals, excepte la instal·lació d’hivernacles translúcids.  
 
S’admeten les obres de rehabilitació i les ampliacions en aquelles edificacions incloses en el 
catàleg a que es refereix l'article 1, per a usos d’habitatge i turisme rural, sense sobrepassar un 
augment del 20 % del sostre existent. 
 
En cap cas es podrà dividir o segregar finques per dessota la unitat mínima de conreu fixada per 
aquesta zona, i que en l’actualitat és de 4,5 Ha.. 
 
D’acord amb la finalitat i el procediment fixat a la legislació urbanística vigent (arts. 47.4 i 48 de 
la Llei d'Urbanisme, es podran autoritzar obres o instal·lacions d’interès públic.  
 
 
Agrícola (Clau 21) 
En aquesta zona no es permetran noves edificacions ni ocupacions, encara que siguin 
temporals, si no estan directament vinculades a l’ús agropecuari.  
 
Per tant, s’hi admet només la instal·lació de cledes, estables, magatzems, coberts agrícoles, així 
com la instal·lació d’hivernacles translúcids, sempre que la finca tingui una superfície mínima de 
4,5 Ha.  
 
Qualsevol edificació que s’autoritzi en aquesta zona, inclosos els hivernacles, mantindran una 
separació mínima de 3 metres als límits de parcel·la, i de 6 m. a l’eix dels  camins i vials, tal com 
s’estableix en l’article 227, en qualsevol cas respectaran les distàncies d’edificació fixades a la 
Llei de carreteres. 
 
S’admeten les obres de rehabilitació i les ampliacions en aquelles edificacions incloses en el 
catàleg a que es refereix l'article 1, per a usos d’habitatge, turisme rural, restauració i 
d’equipaments sense sobrepassar un augment del 20 % del sostre existent. 
 
Quan l’edificació objecte de les obres estigui protegida totalment o en part pel Catàleg, la 
intervenció s’adequarà al que prescriu la seva normativa.  
 
En cap cas es podrà dividir o segregar finques per dessota la unitat mínima de conreu fixada per 
aquesta zona, i que en l’actualitat és de 4,5 Ha.. 
 
D’acord amb la finalitat i el procediment fixat a la legislació urbanística vigent (arts. 47.4 i 48 de 
la Llei d'Urbanisme, es podran autoritzar obres o instal·lacions d’interès públic.  
 
 
Agroforestal (Clau 22) 
Correspon a  àrees d’extensió reduïda que mantenen conreus o prats intercalats en boscos, 
bosquines o matollars, que tenen interès paisatgístic i que es protegeixen, d’acord amb el que 
estableix la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, a partir del reconeixement 
social i medi-ambiental de l’activitat agrària i el seu caràcter multifuncional, com a productora 
d’aliments i d’altres béns, com a element d’equilibri territorial, especialment enfront de la 
pressió urbanística, de conservació del paisatge i la biodiversitat així com el patrimoni natural i 
cultural del municipi. 
 
S’admeten els usos lligats a l’activitat agrícola, ramadera, i forestal d’acord amb la naturalesa de 
les finques incloses dins aquet àmbit, així com les activitats de turisme rural, segons l’establer a 
la Llei d’urbanisme, i a la legislació de turisme de Catalunya. 
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En aquesta zona no es permetran noves edificacions ni ocupacions, encara que siguin 
temporals, si no estan directament vinculades a l’ús agropecuari.  
 
Per tant, s’hi admet només la instal·lació de cledes, estables, magatzems, coberts agrícoles, així 
com la instal·lació d’hivernacles translúcids, sempre que la finca tingui una superfície mínima de 
4,5 Ha.  
Qualsevol edificació que s’autoritzi en aquesta zona, inclosos els hivernacles, mantindran una 
separació mínima de 3 metres als límits de parcel·la, i de 6 m. a l’eix dels  camins i vials, tal com 
s’estableix en l’article 227.  
S’admeten les obres de rehabilitació i les ampliacions en aquelles edificacions incloses en el 
catàleg a que es refereix l’article 1, per a usos d’habitatge, turisme rural, restauració i 
d’equipaments sense sobrepassar un augment del 20 % del sostre existent. 
 
Quan l’edificació objecte de les obres estigui protegida totalment o en part pel Catàleg, la 
intervenció s’adequarà al que prescriu la seva normativa.  
 
En cap cas es podrà dividir o segregar finques per dessota la unitat mínima de conreu fixada per 
aquesta zona, i que en l’actualitat és de 4,5 Ha.. 
 
D’acord amb la finalitat i el procediment fixat a la legislació urbanística vigent (arts. 47.4 i 48 de 
la Llei d'Urbanisme), es podran autoritzar obres o instal·lacions d’interès públic.  
 
Forestal (Clau 23) 
Correspon als terrenys forestals definits a l’art. 2 de la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de 
Catalunya, i que s’assenyalen en els plànols de zonificació del so no urbanitzable d’aquest 
POUM, i que engloben bàsicament les pinedes de pi pinyoner, damunt de l’àrea urbana, així com 
la sureda en reconstitució i alzinar litoral ben estructurat, a les vessants amb fort pendent de la 
part superior del municipi. 
 
D’acord amb la legislació forestal vigent, abans esmentada, aquestes àrees tindran la 
consideració de sòls forestals permanents.  
 
Els únics usos admesos en aquesta zona són el forestal, el cinegètic, el turisme rural i els 
relacionats amb l’educació de la natura. La gestió forestal procurarà la reducció gradual de la 
inflamabilitat, i per tant del risc d’incendis, afavorint la recuperació i l’expansió de l’alzinar i les 
suredes i la reducció gradual de les pinedes en les àrees de transició, tot mantenint una densa 
coberta arbòria que limiti el desenvolupament dels arbusts piròfits del sotabosc. D’altra banda, 
la gestió forestal i cinegètica vetllaran pel manteniment de les pistes existents. 
 
Qualsevol intervenció en aquesta zona, com és ara la tala d’arbres, l’obertura de tallafocs, 
l’estassada de la vegetació, la creació d’àrees o de franges de baixa densitat vegetal, o l’obertura 
de noves pistes forestals o la modificació del traçat de les pistes existents, s’adequarà a la 
legislació forestal vigent, i necessitarà l’autorització del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge  de la Generalitat de Catalunya, així com la llicència prèvia de l’ajuntament.  
 
L’ajuntament podrà denegar la realització de qualsevol d’aquestes activitats si es considera que 
pot tenir un impacte clarament negatiu sobre les comunitats biològiques o sobre el sustracte.  
Per aquestes intervencions es necessitarà la tramitació prèvia d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF) o Pla Simple (PS) per a finques de menys de 25 hectàrees.. 
 
En aquesta zona no es permetran noves edificacions ni ocupacions, excepte les obres temporals 
que siguin necessàries per l’aprofitament forestal i la gestió del bosc. 
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S’hi podran admetre obres d’ampliació, modernització i millora de les edificacions existents, 
sense sobrepassar, en cap cas, un augment del 20 % del sostre existent.  
 
S’admeten les obres de rehabilitació i les ampliacions en aquelles edificacions incloses en el 
catàleg a que es refereix l’article 1, per a usos d’habitatge, turisme rural, restauració i 
d’equipaments sense sobrepassar un augment del 20 % del sostre existent. 
Quan l’edificació objecte de les obres estigui protegida total o en part pel Catàleg, la intervenció 
s’adequarà al que prescriu la seva normativa.  
 
En cap cas es podrà dividir o segregar finques forestals per sota de les 25 ha, superfície que és 
considerada com la unitat mínima forestal en el Decret 35/1990.  
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5 DETERMINACIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL 
MEDI AMBIENT 

A partir de l’anàlisi dut a terme als anteriors apartats del present informe de sostenibilitat 
ambiental mostra a continuació una matriu resum dels principals impactes que es puguin 
derivar del POUM de Blanes. 
 
L’elaboració de la matriu d’impactes ens permet realitzar una presentació de tota la informació 
que facilita l’estudi del medi i les propostes del POUM tal d’estudiar les interaccions que se’n 
deriven. Per la seva elaboració s’ha utilitzat una simbologia d’acord als continguts del Real 
Decreto 1131/1988, de evaluación de impacto ambiental, coherent amb els requisits de la Llei 
9/2006 adaptada a les condicions particulars del present estudi. 
 
Aquesta informació es presenta a la matriu que conté la taula 7 emprant la següent simbologia: 
 

 Quadre resum d’impacte ambiental del POUM de Blanes 
 

ÀMBIT SENTIT RELACIÓ MANIFESTACIÓ DURACIÓ 

Recursos naturals 
(aigua i energia) 

Positiu 
Negatiu 
Neutre 

 

Directe 
Secundari 
Acumulatiu 
Sinèrgic 

A curt termini 
A mig termini 
A llarg termini 

 

Permanent 
Temporal 

 
 

Producció de residus i 
aigües residuals 

Positiu 
Negatiu 
Neutre 

 

Directe 
Secundari 
Acumulatiu 
Sinèrgic 

A curt termini 
A mig termini 
A llarg termini 

 

Permanent 
Temporal 

 
 

Espais de valor 
ecològic/paisatgístic 

Positiu 
Negatiu 
Neutre 

 

Directe 
Secundari 
Acumulatiu 
Sinèrgic 

A curt termini 
A mig termini 
A llarg termini 

 

Permanent 
Temporal 

 
 

 Contaminació 
atmosfèrica 

Positiu 
Negatiu 
Neutre 

 

Directe 
Secundari 
Acumulatiu 
Sinèrgic 

A curt termini 
A mig termini 
A llarg termini 

 

Permanent 
Temporal 

 
 

Impermeabilització 
del sòl 

Positiu 
Negatiu 
Neutre 

 

Directe 
Secundari 
Acumulatiu 
Sinèrgic 

A curt termini 
A mig termini 
A llarg termini 

 

Permanent 
Temporal 

 
 

Mobilitat 

Positiu 
Negatiu 
Neutre 

 

Directe 
Secundari 
Acumulatiu 
Sinèrgic 

A curt termini 
A mig termini 
A llarg termini 

 

Permanent 
Temporal 

 
 

Font: elaboració pròpia 
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6 VALORACIÓ GLOBAL DEL PLA/PROGRAMA 

6.1 COMPLIMENT DELS OBJECTIUS I CRITERIS ADOPTATS 
A continuació es justifica el compliment de cada objectiu tot especificant les mesures concretes 
o genèriques que proposa el Pla pel compliment dels objectius en concret.  
 

1. Minimitzar la dispersió del continu urbà tot incrementant les densitats d'urbanització 
i minimitzar l'aparició de segones residències 

Els sòls urbanitzables que és proposen és situen als extrems de les zones urbanitzades relligant 
el teixit urbà existent, cal fer especial èmfasi a les zones nord del municipi, on gràcies als 
desenvolupaments que és proposen, les urbanitzacions aïllades que existien s’integren en la 
infraestructura urbana.  

Pel que fa a la densitat d’urbanització, el nou planejament proposa tres sectors residencials, tots 
ells amb unes densitats elevades entre 40/45 habitatges per hectàrea. Pel que fa al 
desenvolupament turístic de Blanes, el POUM aposta per l’increment de places hoteleres de 
qualitat amb la finalitat de consolidar el turisme de qualitat al municipi. En el sector turístic, es 
plantegen hotels amb densitats elevades.  

2. Creació d’una xarxa d’espais d’interès natural del municipi 
El sòl no urbanitzable integra els espasi PEIN, XN2000, EINS i gran part del PNIN i PDUSC dotant-
los d’alts graus de protecció i formant una xarxa continua d’espais d’interès. Pel que fa al Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni es delimiten els espais de protecció de les rieres tant en sòl 
urbà com en sòl urbanitzable amb la finalitat de recuperar-los i millorar l’estat d’aquests.  
 
Es delimita una àrea d’especial interès connector amb la finalitat que actuï com a element de 
connexió entre els espais de valor natural del municipi i l’espai PEIN de Cadiretes de l’est del 
municipi.  
 
A nivell normatiu, és protegeixen els terrenys que pels seus valors relatius a la gea, els sòls, les 
aigües, la vegetació, la fauna i els ecosistemes i paisatges que conformen, cal protegir i 
mantenir lliure d’urbanització. És creen 9 categories de protecció del sòl no urbanitzable: 
 

- Paratge natural d’interès nacional (Clau 16) 
- Pla d’espais d’interès natural (Clau 17) 
- Costaner 1 N1-C1 (Clau 18) 
- Espai de connectivitat ecològica (Clau19) 
- Agrícola deltaic (Clau 20) 
- Agrícola (Clau 21) 
- Agro-forestal (Clau 22) 
- Forestal (Clau 23) 

 
La diferent protecció que és  planteja per cada un d’ells dona una protecció global a tot el 
sistema d’espais lliures, algunes proteccions dels quals és veuran ampliades amb la redacció de 
Plans especials.  
 

3. Incorporar tots els veïnats de Blanes a la xarxa de sanejament bàsica 
El pla proposa desenvolupar un sistema de sanejament per tal d’incorporar el veïnat de Mas 
Güelo dins de la xarxa de sanejament bàsica, el sanejament d’aquest veïnat encara no és trobava 
dins de la xarxa de sanejament de Blanes.  
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Podrem dir doncs, que un cop desenvolupat el POUM el 100% d’habitants seran dins de la xarxa 
bàsica de sanejament.  
 
 

4. Potenciar i millorar els recorreguts de vianants i carrils bici (camins, els senders 
municipals i el sistema urbà (voreres) per tal de fomentar la mobilitat a peu dels 
vianants al municipi 

Com es pot veure en l’estudi de mobilitat, al centre, al recinte emmurallat i als ravals és proposen 
carrers de vianants i zones 30. També és proposen carrils bici a l’avinguda Costa Brava, la 
prolongació de l’Anselm Clavé fins a la ciutat esportiva, i des de l’estació fins a mas borinot 
passant pel pla parcial.  
 
Si considerem la totalitat de la xarxa de mobilitat del municipi, com la suma de les diferents 
xarxes que és proposen a Blanes observem que un 30’% va destinada a itineraris per a vianants, 
un 14% a carril bus-taxi i un 24% representa la xarxa per bicicletes. Cal destacar l’augment del 
67% de xarxa per a bicicletes, que és proposa des del POUM. 41 
 

5. Implementació de les directrius de gestió i intervenció en els espais fluvials 
especialment a la zona del delta del Tordera 

La zona del Delta del Tordera queda protegida per la clau 20 d’Agrícola Deltaic de la normativa 
que regula el sòl no urbanitzable. S’hi admeten els usos lligats a l’activitat agrícola, d’acord amb 
la naturalesa de les finques incloses dins aquet àmbit,  segons l’establert a la Llei d’urbanisme, i 
a la legislació de turisme de Catalunya.  En aquesta zona no es permetran noves edificacions ni 
ocupacions, encara que siguin temporals, excepte la instal·lació d’hivernacles translúcids, fet 
que redueix el risc d’inundacions.  
 
 

6. Dotar al sistema d'espais lliures del municipi (zones verdes, platges i espais 
periurbans) de coherència i funcionalitat tant a nivell urbà com a nivell territorial 

Les principals actuacions que és proposen a fi i efecte d’incrementar la coherència i funcionalitat 
tan a nivell urbà com a nivell territorial. És proposa una gran zona verda (30 ha aprox) al sud del 
sector de Nylstar, sota de la carretera de Malgrat,  que actuarà com un gran eix urbà connectant 
a través d’un gran parc el centre de Blanes amb el Parc Fluvial i la zona agrícola. A més a més, és 
crea un accés verd paral·lel a la carretera  Gi- 682 que connecta les zones agràries de la Plana del 
Tordera amb l’interior urbà.  
 
Al nord del municipi, en els nous creixements que proposa el POUM, es concentren els espais 
lliures al nord dels sector a fi i efecte de crear una franja de protecció i límit entre les zones 
construïdes si les àrees forestals del municipi.  
 
Segons els espais lliures que proposa el POUM, el municipi de Blanes tindrà (per l’horitzó de 
població de 2025) uns 14.5 m2 d’àrea verda per habitant. Aquesta superfície d’espais lliures és 
superior a la que té actualment Blanes i és significativament superior a l’indicador que proposa 
la OMS de 10m2 d’espais lliures/hab.  
 
 

7. Contemplar mesures correctores de les barreres ecològiques del sistema connector 
del municipi de Blanes 

El Pla planteja la creació d’un pas de fauna per tal de minimitza el paper de barrera ecològica que 
suposa el pas de la carretera  Gi-682 pel mig del terme municipal.  El pas de fauna servirà per 

                                                                            
41 Per a més informació veure el document d’Avaluació de la Mobilitat Generada, els càlculs s’han dut a 
terme mitjançant el valor de la longitud dels vials.  
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potenciar la connexió entre els sòls que classifica el POUM de valor connectiu i els espais 
protegits del sud-est del municipi.  
 

 
8. Establir una estratègia per la gestió del paisatge per tal de conservar i millorar la 

qualitat del paisatge en la globalitat del municipi 
Aquesta estratègia implica elaborar una visió del paisatge del municipi i especialment del sòl no 
urbà fent atenció per exemple, a les implantacions d’hivernacles en les zones agrícoles o a la 
generació de segones residències o activitats turístiques dins l’entorn rural. A més a més 
d’establir l’estratègia global, caldrà dur a terme mesures específiques de conservació i millora 
tot fent especial atenció als paisatges d'excel·lència i als paisatges exposats o sobreexposats i 
als paisatges catalogats de patrimoni paisatgístics al Pla especial de protecció del patrimoni. 
 
Tot i que el pla no planteja una estratègia global de gestió del paisatge si que estableix a nivell 
normatiu unes restriccions que vetllen per protegir el paisatge, aquestes fan especial atenció a 
les activitats extractives, instal·lacions i obres d’interès públic, tanques de finques, acopi de 
terres, àrids, runes i materials de construcció. Tanmateix al Títol X , Capítol primer s’estableixen 
unes mesures de protecció del paisatge que afecten tant al  paisatge urbà i el seu entorn, línies 
elèctriques, catàlegs de paisatge del municipi, tanques, publicitat i façanes.  
 
 

9. Afavorir la multifuncionalitat en els diferents sectors urbans de Blanes per tal 
d'incrementar la variabilitat i la complexitat d’usos en els veïnats que sigui necessari 

El Pla no planteja incrementar la funcionalitat dels sectors existents però si que planteja sectors 
amb densitats elevades que afavoriran la multifuncionalitat dels usos. Els usos admesos als 
sòls residencials permeten l’aparició d’activitats terciàries tals com (hoteler, restauració, 
comercial, oficines, recreatiu, socio-cultural...).  
 
Pel que fa als usos admesos en els sectors industrials, es manté el que diu el PTSEC vigent, on 
només s’autoritzaran grans o mitjans establiments comercials, si estan directament relacionats 
amb el desenvolupament de l’activitat industrial pròpia del sector o bé si es dediquen, 
essencialment, a la venda d’automòbils, embarcacions i altres vehicles, de maquinaria, 
materials de la construcció i articles de sanejament, i de centres de jardineria. Caldrà parar 
especial atenció pel que fa al SUD Industrial Ronda Est, a fi i efecte que no esdevingui un continu 
del teixit comercial que té als sòls dels voltants ja que aquest fet aniria totalment en contra de 
l’objectiu ambiental establerts en aquest document.  
Per altra banda, els altres sòls industrials és plantegen pròxims a la trama urbana fet que reduirà 
la mobilitat generada.  
 

 
10. Creació d'un sistema de clavegueram on es separin les aigües negres (més les 

primeres aigües pluvials del sistema viari) i les aigües pluvials 
En els nous desenvolupaments és d’obligat compliment dur a terme un sistema separatiu de les 
aigües negres. També es preueu procés progressiu per tal que la totalitat de la ciutat de Blanes 
passi de manera gradual a un tractament separatiu de les aigües.  
 
 

11. Potenciació dels criteris d'ecoeficiència en l'edificació i la urbanització 
El POUM recull les noves directrius i normatives pel que fa a l’edificació i construcció sostenible, 
tan pel que fa a la reducció del consum energètic i l’aigua. És recullen de manera especial les 
regulacions del codi tècnic de l’edificació i del decret d’ecoeficiència.  
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12. Incentivar les estratègies de gestió dels espais naturals protegits, especialment els 
espais agrícoles protegits pel PDUSC, els espais PEIN i PININ 

El pla no recull de manera específica estratègies de gestió d’aquests espais tot i que si que els 
protegeix amb una normativa específica mentrestant no es desenvolupin els Plans Especials del 
PEIN i el PININ.  Pel que fa als espais inclosos en el  PDUSC, recull els criteris i normatives del Pla 
director per aquests espais.  
 
 

13. Previsió d’una ordenança d’estalvi d’aigua 
El Pla no planteja de manera específica una ordenança d’estalvi d’aigua ja que es considera que 
incorporant les noves normatives i directrius d’ecoeficiència ja s’aconsegueix un estalvi d’aigua 
important. De totes maneres, es considera que pel municipi seria recomanable.  
 
 

14. Buscar solucions per a la problemàtica d'estacionament del municipi 
Segons els estudis de mobilitat les àrees d’aparcament són suficients però estan mal repartides 
per tal de satisfer les necessitats del municipi. Aquest fet provoca estacionaments irregulars 
que entorpeixen la mobilitat del municipi fent-la més ineficient i incrementat la contaminació 
acústica. El Pla planteja  la localització de aparcaments dissuasoris situats a l’estació de RENFE, 
l’ampliació de la ciutat esportiva, l’hospital i la zona del palau de Congressos, a més a més, el pla 
plateja establir l’obligatorietat de que tots els nous habitatges tinguin un aparcament.  
 
L’elecció dels emplaçaments dels grans aparcaments dissuasoris potencia l’ús de la bicicleta ja 
que aquests tres punts estratègics estan considerats com a punts d’atracció per part de l’equip 
redactor de l’estudi de mobilitat. Així doncs, el POUM proposa tres carrils bici que connecten amb 
les zones d’aparcaments i que les relacionen amb tots els altres punts de centralitat del 
municipi.  
 
 

15. Foment del desenvolupament rural sostenible 
El pla protegeix  les zones agrícoles de més alt valor, amb la finalitat que aquestes quedin 
regulades per una normativa que les protegeixi i incentivi la seva conservació.  
 

6.2 AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA 
A continuació és detallen les principals apostes de millora de la sostenibilitat del Pla i els 
principals impactes.  
 
1. Principals apostes de sostenibilitat 

1. Proposa un creixement urbà moderat, compacte, complex i integrador. 
2. Potenciar dels parcs urbans i creació de nous per tal de crear una veritable xarxa 

d’espais lliures que vertebri la ciutat amb el seu entorn. 
3. Planificar d’equipaments a la ciutat amb la finalitat de fer-la més complexa en usos i 

serveis.  
4. Potenciar dels valors propis dels espais naturals de Blanes 
5. Millorar paisatgística dels accessos a la ciutat 
6. Plantejar nous creixements en  forma d’eixample per afavorir l’activitat terciària i així 

reduir la mobilitat obligada.  
7. Apostar per un model urbà sostenible introduint mesures importants pel que fa a la 

mobilitat sostenible.  
 

2. Principals impactes negatius i àrees d’atenció.  
1. Reducció de la superfície de sòl no urbanitzable 
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2. Els creixements afecten àmbits d’interès natural, agrícola, i paisatgístic, tot i que les 
superfícies afectades són petites. 

3. Increment de la superfície impermeabilitzada i afectació de les àrees d’infiltració de les 
rieres del nord de Blanes 

4. Pèrdua de sòl agrícola degut a l’ocupació per creixements urbanístics 
5. Increment de la generació de residus 
6. Increment del consum energètic 
7. Increment del consum d’aigua 
8. Increment del parc de vehicle 
9. Afectació de zones amb rics naturals, d’inundació i geològics 
10. Principals àrees d’atenció: 

a. Els sectors SUD. Activitats turístiques , P.A. Formentera, P.A. S’abanell, P.A. Cristofol 
Colom, SUD. Industrial Ronda Oest, PMU: Rhodia Hibèria i el PMU Nylstar es troben 
afectats per àrees amb risc d’inundació de diversa freqüència.  

b. Els sectors de creixement que és proposen al nord del municipi estan afectats per 
àrees amb pendents superiors al 20% i afecten de manera substancial a zones de 
captació de les rieres, incrementant així el risc d’inundació 

c. La majoria dels sectors es veu afectat per la presència d’ecosistemes d’aigua fet al 
qual caldrà parar molta atenció per tal de protegir i millorar aquests escosistemes.  

 
Principals recomanacions: 
A continuació és proposen les principals recomanacions al Pla per tal de reduir en la mesura del 
possible els principals impactes negatius o per millorar la coherència amb els objectius 
ambientals establerts per l’ISA.  

1. Proposar mesures correctores per reduir el risc d’inundació de les zones i sectors 
afectats pels períodes de retorn de 100 i 500 anys.  

2. Proposar la creació d’àrees d’infiltració, o retenció d’aigües per reduir l’impacte que 
suposarà la impermeabilització de la conca de recepció de les rieres del nord de Blanes.  

3. Desenvolupament de projectes de restauració i conservació de l’estat natural de les 
rieres de Blanes.  

4. Establir mesures d’estalvi i reutilització d’aigua. 

5. Integrar en la normativa del POUM l’ordenança sobre la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar tèrmica als edificis i construccions situats en el terme 
municipal, de la qual ja es disposa, i fer referència explícita al Decret 21/2006 
d’ecoeficiència. 

6. Incorporar en la normativa els requisits edificatoris mínims per tal que és puguin 
establir sistemes de captació solar en les cobertes d’aquells edificis de nova 
construcció que, pel seu ús o dimensions (naus industrials i grans superfícies 
comercials)., resultin especialment aptes  En aquest sentit, en sectors tant públics com 
privats es podria promoure la constitució de servituds sobre els terrenys i/o 
edificacions d’ús privatiu per a les instal·lacions d’energies netes amb vista a la seva 
explotació, amb la finalitat de disminuir els costos de conservació o de destinar els 
recursos generats a la millora de serveis dels sectors d’activitat econòmica. 

7. Evitar la construcció en zones amb pendents superiors al 20%. En els casos que no sigui 
possible, adaptar les noves edificacions a la topografia.  

8. Regular a nivell de normativa les diferents activitats que és desenvolupen en sòl no 
urbanitzable a fi i efecte de reduir l’impacte que aquests usos poden generar sobre el 
paisatge del sòl no urbanitzable.  
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9. Planificar mesures correctores per les barreres ecològiques del municipi, especialment 
les generades per la Carretera de Blanes a Lloret.  

10. Planificar mesures correctores per tal de reduir la contaminació acústica en els nous 
sectors residencials que és proposen. S’aplicarà l’acció 4 de l’Agenda 21 de Blanes 
referent a la implantació del certificat de qualitat acústica en tots en tots els nous 
habitatges. Al mateix temps, es vetllarà per que s’apliqui el Reial Decret 1371/2007, de 
19 d'octubre, pel que s'aprova el document bàsic "DB-HR Protecció contra el soroll" del 
Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que 
s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Així mateix, es disposaran les zones verdes i la 
ordenació de les edificacions de tal manera que es redueixi l’afectació per fonts 
externes de soroll, com puguin ser àrees industrials o vies de comunicació amb trànsit 
elevat. 
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6.2.1 PERFIL AMBIENTAL DEL MUNICIPI EN RELACIÓ AL PLANEJAMENT, ABANS I 
DESPRÉS DEL POUM 

 
Indicadors de 
referència Abans del POUM  Després del POUM Valoració del Canvi 

SU i SUble / superfície 
municipi 

0,43 0,35 X 

SU / SU i SUble 0,71 0,77  
Superfície per 
habitant de sòl urbà 
més sòl urbanitzable i 
sòl ocupat per 
sistemes generals 
(m2).  

145,5 146,1442 = 

Espais lliures/ 
habitant (ha) 

11,2 14,5  

Sòl de protecció 
especial/ SNU 

0,42 0,42 = 

SU i SUble amb risc 
d’inundació (ha) 

102,97 116,1743 X 

% superfície de sòl de 
valor agrícola en SU o 
SUble 

0 0 = 

Consum d’aigua 
 (m3/any) 4.056.828 ? ? 

Generació residus 
municipals (Tn/any) 71.856 85.073 X 

Parc de vehicles 24.939 ? ? 
 

X: Aquest indicador empitjora amb l’aplicació del Pla. Val a dir que en alguns casos, l’impacte 
negatiu es indissociable del creixement urbanístic.  

: L’indicador evoluciona positivament amb l’aplicació del Pla. 

=: L’aplicació del Pla no suposa variacions significatives en la situació actual. 

?: La simple aplicació de les ràtios actuals no permet deduir quina serà l’evolució futura 
d’aquests indicadors, ja que es suposa que aquestes seran diferents de les actuals. 
 
Font:lavola 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
42 Càlcul realitzat per l’horitzó de l’any 2026, on és planteja que viuran 40.319 habitants a Blanes.  
43 Aquesta xifra resta pendent de que s’aprovi la delimitació definitiva de les zones inundables de la 
desembocadura de la Tordera. D’aprovar-se la proposta actualment considerada, la xifra de sol urbà o 
urbanitzable afectat per risc d’inundació podria reduir-se sensiblement. 
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6.3 CONCLUSIONS 
 
En aquest apartat es comprova el compliment dels objectius ambientals establerts per part del 
pla tal i com es presenta, és a dir, sense considerar les mesures addicionals recomanades en 
aquest document. En la columna grau de compliment del Pla s’especifica amb un  numero les 
mesures que es proposen per millorar el compliment dels objectius.  
 

Objectius ambientals Grau de compliment del Pla 
Minimitzar la dispersió del continu urbà tot incrementant les 
densitats d'urbanització i minimitzar l'aparició de segones 
residències. 

 

Creació d’una xarxa d’espais d’interès natural del municipi.   
Incorporar tots els veïnats de Blanes a la xarxa de sanejament 
bàsica. 

 

Potenciar i millorar els recorreguts de vianants i carrils bici 
(camins, els senders municipals i el sistema urbà (voreres) per 
tal de fomentar la mobilitat a peu dels vianants al municipi. 

 

Implementació de les directrius de gestió i intervenció en els 
espais fluvials especialment a la zona del delta del Tordera. 

 

Dotar al sistema d'espais lliures del municipi (zones verdes, 
platges i espais periurbans) de coherència i funcionalitat, tant a 
nivell urbà com a nivell territorial. 

 

Contemplar mesures correctores de les barreres ecològiques del 
sistema connector del municipi de Blanes. 

9 

Establir una estratègia per la gestió del paisatge per tal de 
conservar i millorar la qualitat del paisatge en la globalitat del 
municipi. 

8 

Afavorir la multifuncionalitat en els diferents sectors urbans de 
Blanes per tal d'incrementar la variabilitat i la complexitat d’usos 
en els veïnats que sigui necessari. 

 

Creació d'un sistema de clavegueram on es separin les aigües 
negres (més les primeres aigües pluvials del sistema viari) i les 
aigües pluvials. 

 

Potenciació dels criteris d'ecoeficiència en l'edificació i la 
urbanització. 

4, 5, 6  

Incentivar les estratègies de gestió dels espais naturals 
protegits, especialment els espais agrícoles protegits pel PDUSC, 
els espais PEIN i PININ.  

 

Previsió d’una ordenança d’estalvi d’aigua. 4 
Buscar solucions per a la problemàtica d'estacionament del 
municipi. 

 

Foment del desenvolupament rural sostenible. 8  
 
 El pla compleix satisfactòriament amb l’objectiu ambiental 

 El pla compleix majoritàriament amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de 
l’objectiu ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides. 

 El pla compleix parcialment amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu 
ambiental milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides. 

 No compleix amb l’objectiu ambiental. El grau de compliment de l’objectiu ambiental 
milloraria amb la incorporació de les mesures suggerides. 



 

 
 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR  
POUM DE BLANES 

 

6.3.1 CONCLUSIONS GENERALS DE L’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DEL POUM.  
El desenvolupament de les actuacions del present POUM comporta un impacte ambiental 
moderat i compatible sobre el medi. 
 
Considerant la situació actual, definida pel PGOU, i les alternatives plantejades, es conclou que 
aquest planejament és adequat als principis de sostenibilitat urbanística, sempre i quan 
s’apliquin en el seu desenvolupament les mesures correctores, preventives i compensatòries 
suggerides. 
 
Tenint en compte les mesures correctores que el POUM preveu d’entrada i les addicionals 
proposades en el present document, es conclou que la proposta de POUM de Blanes s’adapta de 
forma adequada al text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005) i al seu reglament 
(Decret 305/2006), així com a la Llei estatal 9/2006 sobre avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes al medi ambient. 
 

6.3.2 DIFICULTATS DETECTADES 
Les principals dificultats detectades en la redacció d’aquest ISA han estat alhora de poder trobar 
informació, com per exemple, informació sobre els consums per sectors d’Aigua de Blanes, 
informació referent a la contaminació electromagnètica i atmosfèrica.  
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7 PLA DE SEGUIMENT 
Es proposa l’elaboració d’un pla de seguiment de la qualitat ambiental, que ha de permetre 
verificar periòdicament l’eficàcia de l’avaluació ambiental duta a terme. Aquest pla es basa en 
l’establiment d’una sèrie d’indicadors que donen una idea de l’estat global del medi ambient del 
municipi. Atès que els indicadors de sostenibilitat són eines d’avaluació, caldrà doncs que 
reuneixin un seguit de condicionants i característiques: 
 

- Que siguin fàcilment mesurables, de manera que qualsevol comunitat i/o organisme 
pugui efectuar l’examen amb una certa immediatesa i sense excessives complicacions 
de caràcter tècnic.  

- Que siguin pràctics i comprensibles, a fi i efecte que puguin assolir de forma efectiva el 
paper d’eines d’informació pública si és necessari. La seva interpretació ha de ser 
rellevant tant per les classes dirigents, els quadres tècnics i la ciutadania en general. 

- Que siguin descriptius i integrin el màxim nombre d’entrades, per tal que en un mateix 
indicador s’hi vegin reflectits com més aspectes ambientals millor, ja sigui directament 
o be indirectament.  

 
A continuació es proposen un seguit d’indicadors que amb un seguiment adequat permetran 
establir l’evolució del municipi en els principis i objectius de sostenibilitat generals i en particular 
que s’estableixen en el POUM de Blanes. El responsable de dur a terme el càlcul dels indicadors 
és l’Ajuntament de Blanes. Per portar un seguiment adequat del POUM convindria, per la majoria 
dels casos, fer un càlcul anual dels indicadors exposats:  
 
 
1) Objectiu ambiental: Minimitzar la dispersió del continu urbà tot incrementant les densitats 

d'urbanització i minimitzar l'aparició de segones residències. 
 
INDICADOR: Superfície per habitant de sòl urbà + sòl urbanitzable + sòl 
ocupat per sistemes generals: 

Tendència desitjada:  
A disminuir. 

INDICADOR: Habitatges principals del municipi de Blanes 
Tendència desitjada: 
Tendència a augmentar. 

INDICADOR: Edificacions aïllades al municipi de Blanes 
Tendència desitjada: 
Tendència a conservar-se o a disminuir.  

 
2) Creació d’una xarxa d’espais d’interès natural del municipi.  
 

INDICADOR: Zones verdes de Blanes per habitant. 
Tendència desitjada: 
A augmentar 
 

INDICADOR: Superfície mitjana d’ocupació territorialment contínua de 
cada tipus d’hàbitats. 

Tendència desitjada: 
A conservar-se o a augmentar 
 

INDICADOR: Percentatge de sòl protegit respecte el sòl no urbanitzable 
del municipi. 

Tendència desitjada: 
A augmentar 

 
3) Incorporar tots els veïnats de Blanes a la xarxa de sanejament bàsica. 

 

INDICADOR: Percentatge d’habitatges dins de la xarxa de sanejament 
bàsica. 

Tendència desitjada: 

A disminuir dràsticament 
 

4) Potenciar i millorar els recorreguts de vianants i carrils bici (camins, els senders 
municipals i el sistema urbà (voreres) per tal de fomentar la mobilitat a peu dels vianants 
al municipi. 
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INDICADOR: Percentatge de xarxa viària exclusiva o prioritària per a 
vianants o bicicletes, en relació amb la totalitat de tot el sistema urbà.  

Tendència desitjada: 

A augmentar 
 

5) Implementació de les directrius de gestió i intervenció en els espais fluvials especialment 
a la zona del delta del Tordera. 

 
INDICADOR: Desenvolupament de directrius de gestió i intervenció dels 
espais fluvials.  

Tendència desitjada:  
A augmentar i desenvolupar-se.  

 
6) Dotar al sistema d'espais lliures del municipi (zones verdes, platges i espais periurbans) 

de coherència i funcionalitat tant a nivell urbà com a nivell territorial. 
 
INDICADOR: Continuïtat d’espais lliures i connexió d’aquests amb els 
espais naturals dels entorns de Blanes.  

Tendència desitjada:  
A augmentar 

 
7) Contemplar mesures correctores de les barreres ecològiques del sistema connector del 

municipi de Blanes. 
 

INDICADOR: Mesures correctores de les barreres ecològiques.   
Tendència desitjada:  
A augmentar i  desenvolupar-se 

 
8) Establir una estratègia per la gestió del paisatge per tal de conservar i millorar la qualitat 

del paisatge en la globalitat del municipi. 
 
INDICADOR:Unitats de paisatge amb objectius de qualitat paisatgística, 
en relació amb el nombre total d’unitats de paisatge del municipi.  

Tendència desitjada:  
A augmentar  

 
9) Afavorir la multifuncionalitat en els diferents sectors urbans de Blanes per tal 

d'incrementar la variabilitat i la complexitat d’usos en els veïnats que sigui necessari. 
 
INDICADOR: Projectes de creació de zones multifuncionals, que 
afavoreixin la complexitats d’usos.  

Tendència desitjada:  
A augmentar  

 
10) Creació d'un sistema de clavegueram on es separin les aigües negres (més les primeres 

aigües pluvials del sistema viari) i les aigües pluvials. 
 

INDICADOR: Percentatge de clavegueram amb separació d’aigües.  
Tendència desitjada:  
A augmentar.  

 
11) Potenciació dels criteris d'ecoeficiència en l'edificació i la urbanització. 
 

INDICADOR: Aplicació dels criteris d’ecoeficiència .  
Tendència desitjada:  
A augmentar.  

 
INDICADOR: Percentatge d’estalvi de recursos degut a l’aplicació dels 
criteris d’ecoeficiència.  

Tendència desitjada:  
A augmentar.  

 
12) Incentivar les estratègies de gestió dels espais naturals protegits, especialment els 

espais agrícoles protegits pel PDUSC, els espais PEIN i PININ.  
 

INDICADOR: Plans o estratègies de gestió dels espais naturals protegits 
Tendència desitjada:  
A augmentar.  

 
13) Previsió d’una ordenança d’estalvi d’aigua 
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INDICADOR: Realització de l’ordenança d’aigua 
Tendència desitjada:  
A realitzar-se 

 
14) Buscar solucions per a la problemàtica d'estacionament del municipi. 
 

INDICADOR: Número de noves places d’aparcament  
Tendència desitjada:  
A augmentar.  

 
15) Foment del desenvolupament rural sostenible. 
 
INDICADOR: Establiment i promoció d’estratègies (custòdia del territori, 
parcs agraris, Plans tècnics de gestió i millora forestal, etc.) per afavorir 
un món rural sostenible.  

Tendència desitjada:  
A augmentar.  
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ANNEX: DOCUMENT DE SÍNTESI 
 
 

A. REQUERIMENTS AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS 
 
Aspectes ambientals rellevants a Blanes. 
 
Ocupació i consum de sòl: 
 

- Blanes té un elevat percentatge de sòl urbà o urbanitzable respecte el sòl no 
urbanitzable, aquest índex de saturació és similar al de l’àrea metropolitana.  

- El municipi té un elevat nombre de segones residències i activitats turístiques fet que 
genera una fluctuació de la població important i un gran nombre d’habitatges 
desocupats la majoria de l’any.  

- Blanes té una superfície important d’urbanitzacions deslligades del nucli urbà, fet que 
incrementa la mobilitat obligada i una excessiva especialització d’usos.  

- La superfície planejada de zones verdes del municipi es acceptable tot i que molts 
espais verds encara es troben sense desenvolupar i cal integrar tots els espais verds 
dins de la infraestructura del verd urbà.  

- Els sòls més aptes per l’agricultura és situen al sud dem municipi.   
 

Mobilitat: 
 

- Hi ha un percentatge molt reduït de carrers per a vianants i bicicletes tot i que la 
presència de ciclistes es elevada.  

- Les voreres de Blanes són molt estretes i en alguns casos inexistents.  
- Les zones d’aparcament de Blanes estan mal repartides. 
 

Cicle de l’aigua:  
 

- Pel municipi discorre una rica i complexa xarxa de rius i rieres. 
- L’estat ecològic de l’ecosistema de les rieres de Blanes és troba degradat en molts 

casos.  
- El delta de la Tordera és un espai d’alt valor natural que s’hauria de potenciar com a 

zona humida.  
- Presència de zones amb risc d’inundació elevat, tant en sòl urbà com en sòl no 

urbanitzable.  
- Els aqüífers de Blanes és troben altament explotats i la massa d’aigua anomenada 

Al·luvials de la baixa Tordera  és troba dins d’una zona protegida per la contaminació de 
nitrats, de totes maneres, la construcció  d’infarestructures i la dessaladora ha millorat 
l’estat dels aqüífers.  

- El balanç d’aigua del municipi de Blanes està fortament marcat per  l’estacionalitat de la 
població del municipi.  

- La meitat de l’abastament d’aigua del municipi procedeix de la depuradora.  
- El veïnat de mas Güelo és troba fora de la xarxa de sanejament.  

 
Contaminació atmosfèrica: 
 

- La font principal de contaminació atmosfèrica procedeix del sector del transport.  
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- El municipi no presenta zones amb contaminació acústica molt elevada però si que 
sembla que és un dels principals problemes per la població de Blanes.  

 
Riscs ambientals: 
 

- Presència de riscs geològic al municipi a la façana marítima i als salts topogràfics.  
- Moltes de les urbanitzacions aïllades de Blanes no disposen de les franges de protecció 

d’incendis forestals.  
- Alguns dels Càmpings de la desembocadura es troben en zones amb un alt risc 

d’inundació.  
 

Energia: 
 

- El gas natural es la font energètica més estesa del municipi. 
- Hi ha poca presència d’energies renovables al municipi.  

 
Biodiversitat i connectivitat: 
 

- Presència del PEIN i PNIN de Pinya de Rosa. 
- Presència de dos espais classificats d’interès dins del Pla director del sistema costaner. 
- Presència d’un gran nombre de taxons, alguns dels quals tenen una gran importància a 

nivell Catalunya. 
- Un 42.9% de la superfície municipal es troba sota algun tipus de protecció. 
- Hi ha una manca de plans i òrgans de gestió pels espais naturals protegits.  
- La connectivitat del municipi és basa amb un arc verd que emmarca el municipi i 

permet connexió entre terra i mar.  
- Les infraestructures viàries i la trama urbana són les principals barreres ecològiques 

del municipi.  
 

Paisatge: 
 

- Blanes té paisatges de qualitat, tot i que alguns d’ells es troben en un mal estat de 
conservació.  

- La zona del delta del Tordera  i la plana fluvial són les zones més visibles del territori.  
 
 

B. OBJECTIUS AMBIENTALS  
 
Considerant, per una banda els objectius ambientals fixats per en l’àmbit internacional, europeu, 
estatal, autonòmic i local i els principis per al desenvolupament urbanístic sostenible, i per l’altre 
els principals aspectes ambientals del municipi de Blanes, s’estableixen els següents objectius 
ambientals específics, jerarquitzats en funció del seu grau d’importància relativa: 
 
1) Minimitzar la dispersió del continu urbà tot incrementant les densitats d'urbanització i 

minimitzar l'aparició de segones residències. 
2) Creació d’una xarxa d’espais d’interès natural del municipi.  
3) Incorporar tots els veinats de Blanes a la xarxa de sanejament bàsica. 
4) Potenciar i millorar els recorreguts de vianants i carrils bici (camins, els senders municipals i 

el sistema urbà (voreres) per tal de fomentar la mobilitat a peu dels vianants al municipi. 
5) Implementació de les directrius de gestió i intervenció en els espais fluvials especialment a 

la zona del delta del Tordera. 
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6) Dotar al sistema d'espais lliures del municipi (zones verdes, platges i espais periurbans) de 
coherència i funcionalitat tant a nivell urbà com a nivell territorial. 

7) Contemplar mesures correctores de les barreres ecològiques del sistema connector del 
municipi de Blanes. 

8) Establir una estratègia per la gestió del paisatge per tal de conservar i millorar la qualitat del 
paisatge en la globalitat del municipi. 

9) Afavorir la multifuncionalitat en els diferents sectors urbans de Blanes per tal d'incrementar 
la variabilitat i la complexitat d’usos en els veïnats que sigui necessari. 

10) Creació d'un sistema de clavegueram on es separin les aigües negres (més les primeres 
aigües pluvials del sistema viari) i les aigües pluvials. 

11) Potenciació dels criteris d'ecoeficiència en l'edificació i la urbanització. 
12) Incentivar les estratègies de gestió dels espais naturals protegits, especialment els espais 

agrícoles protegits pel PDUSC, els espais PEIN i PININ.  
13) Previsió d’una ordenança d’estalvi d’aigua 
14) Buscar solucions per a la problemàtica d'estacionament del municipi. 
15) Foment del desenvolupament rural sostenible. 
 
 

C. ESTRUCTURA GENERAL D’ORDENACIÓ 
 
Alternatives considerades:  
 
Alternativa 0 
 
L’alternativa 0 es composa pels sectors de sòl que queden per desenvolupar dels planejats en el 
PGOU de Blanes. En la imatge següent es pot veure a més a més, els sòls que ocuparà la nova 
zona esportiva de Blanes que tot i que es troben en sòl no urbanitzable són rellevants a nivell de 
superfície i estructura del teixit urbà.  
 
Les zones que queden sense urbanitzar es localitzen a oest de la zona urbana. El sector nord 
limita amb el torrent de Mas Gelats i la via del tren, queda classificat com a industrial pel PGOU. El 
sector sud es localitza en el Racó Blau i es classifica com a residencial; ambdós polígons tenen 
una superfície de 14,76 ha. Així doncs l’alternativa 0 presenta un total de 29,56 ha de nova 
urbanització.  
 
Alternativa 1 
 
L’alternativa A, proposa una única àrea d’extensió urbana residencial al nord del municipi.  L’àrea 
s’estén per l’est fins a les urbanitzacions de Mas Borinot i Residencial Blanes. Per l’oest arriba 
fins al límit de terme municipal. La carretera GI-600/GI-682 fa de límit al sud de l’àrea i per la part 
nord l’àrea limita amb el turó de Montells i les urbanitzacions de Vistamar i residencial Blanes. La 
morfologia de la nova trama urbana proposada crea un continu urbà tot amalgamant les petites 
urbanitzacions que es troben a la perifèria de Blanes i la nova zona esportiva. Aquest creixement 
permetria la creació de nous habitatges (4.000 ≈ 5.000 habitatges) amb una àrea d’expansió 
residencial d’aproximadament 75 hectàrees. 
 
Al mapa següent es pot observar la proposta d’expansió urbana que proposa l’alternativa A, la 
totalitat de l’únic polígon es situa sobre sòl qualificat com a no urbanitzable i té una superfície 
aproximada de 123,058 ha. 
 
L’ús que es proposa per la zona d’expansió urbana és exclusivament residencial igualment que 
els sols urbans que té al costat i les urbanitzacions que hi queden entremig.  
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Alternativa 2 
 
La segona alternativa preveu una clara expansió de les activitats econòmiques i de les activitats 
turístiques en dos expansions de l’àrea urbana: una en direcció nord oest (sector A) a 
continuació del Mas Cremat i l’altra en direcció sud-oest a la zona del delta del Tordera (sector B).  
 
El sector A limita per l’est amb el Mas Cremat i les vies de comunicació i s’estén fins gairebé el 
límit municipal i la via del tren. Les funcions d’aquest sector estan plantejades com activitats 
econòmiques. El sector B s’estén des de la urbanització Els Pins i el complex de Sabanell fins a 
les immediacions del riu Tordera. El desenvolupament de les activitats turístiques busca el canvi 
d’ús dels allotjaments temporals (càmpings) per turisme hoteler. Aquest permetrà un canvi del 
model turístic  actual per un altre de més qualitat. 
 
Al mapa següent es pot veure la proposta de l’alternativa B de les àrees d’expansió urbana, en 
total la superfície que es proposa d’expansió urbana és aproximadament de 99.06 ha. Part del 
sector A d’aquesta alternativa es planteja sobre sòl classificat com a urbanitzable en PGOU de 
Blanes. Així doncs, de les 99.06ha que es proposen, 83.6 són sobre sòl no urbanitzable i 15, 3 
sobre sòl urbanitzable no delimitat.  
Els sectors d’ordenació urbana que proposa aquesta alternativa són els mateixos que els de les  
alternatives anteriors tot i que, com en el cas de l’alternativa B, la reordenació del sector hoteler 
es veurà afectada pel desenvolupament del sector C, aquesta alternativa és molt més gran que 
l’anterior. 
 
Alternativa 3 
 
L’alternativa C proposa un creixement fragmentat en tres subàrees que es situen en diferents 
sectors del municipi. El primer sector i el més gran, es localitza al l’est de la zona urbana limitant 
amb Mas Borinot i Residencial Blanes. La zona s’estén fins a l’altura del Mas Cremat limitant amb 
el Torrent de Mas Gelats. La segona subàrea destinada a activitats econòmiques continua a 
partir de Mas Cremat cap al sud limitant amb el torrent de Can Rabassa i amb la carretera B-682 
al sud. La tercera àrea es localitza al sud oest del municipi, al delta del Tordera. Aquesta àrea, 
dedicada a activitats turístiques és annexa a la urbanització dels Pins i limita pel sud amb el 
complex turístic i hoteler de l a platja de Sabanell. La totalitat de la superfície d’aquest subsector 
es troba dins d’un sector classificat com a CE(per a més informació veure apartat 2.1.1.12).  
 
Al mapa següent es pot observar les propostes d’expansió urbana que planteja l’alternativa C, en 
total la superfície d’expansió urbana que es planteja és d’aproximadament de 93.7 ha. Un dels 
sectors que es plantegen com a expansió urbana és una zona classificada com a urbanitzable no 
delimitat en el PGOU de Blanes, així doncs, de les 93.7ha. n’hi ha 83 ha situades sobre sòl no 
urbanitzable i 15,3 ha en sòl urbanitzable en l’antic planejament.  
 
En aquest cas la reestructuració del sector de la zona turística-hotelera de Sabanell es veurà 
afectada pel desenvolupament urbanístic  del sector contigu. 
 

D. JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ADOPTADA 
 
Un cop avaluades les diferents alternatives, les seves repercussions i efectes ambientals s’ha 
escollit juntament amb l’equip d’arquitectes redactor del POUM, l’alternativa C. A continuació 
s’expressen les raons per les quals s’elegeix l’alternativa C.  
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L’alternativa més respectuosa amb els sòls protegits del municipi, és l’alternativa que afecta 
menys superfície d’aquests sòls (exceptuant l’alternativa O). 
 
Pel que fa als risc hidrològic, podem observar que dos dels quatre sectors d’aquesta alternativa 
afecten de manera significativa zones amb riscos greus d’inundació, caldrà doncs en aquest 
sentit, dur a terme un anàlisi més acurat de les possibilitats reals d’urbanització d’aquests 
sectors.  
De l’anàlisi de pendents s’extreu que tot i no ser la millor alternativa, (és millor l’alternativa B), és 
millor que l’alternativa A que té aproximadament el 15% de la seva superfície dins de zones amb 
pendents superiors al 20%.  
Pel que fa a l’ocupació del sòl i la creació d’un model urbà compacte i dens, també és considera 
que l’alternativa C és la que més s’aproxima al compliment del primer objectiu en la revisió del 
PGOU de Blanes.   
Pel que fa als usos que es proposen pels diferents sectors, és altre cop en l’alternativa C on 
s’observa una millor adequació de la proposta i les necessitats i objectius del municipi.  Aquesta  
alternativa, proposa, de manera equilibrada, usos residencials, econòmics i turístics.  
 
Cal remarcar però, que tot i ser la millor alternativa encara presenta alguns punts crítics com són 
l’afectació de zones d’interès natural del municipi, zones amb risc d’inundació o zones de 
pendent superior al 20%.  
 
 

E. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ 
ADOPTADA.  

 
El POUM proposa un creixement fragmentat en tres subàrees que es situen en diferents sectors 
del municipi. El primer sector i el més gran, es localitza al l’est de la zona urbana limitant amb 
Mas Borinot i Residencial Blanes. La zona s’estén fins a l’altura del Mas Cremat limitant amb el 
Torrent de Mas Gelats. La segona subàrea destinada a activitats econòmiques continua a partir 
de Mas Cremat cap al sud limitant amb el torrent de Can Rabassa i amb la carretera B-682 al sud. 
La tercera àrea es localitza al sud oest del municipi, al delta del Tordera. Aquesta àrea, dedicada 
a activitats turístiques és annexa a la urbanització dels Pins i limita pel sud amb el complex 
turístic i hoteler de l a platja de Sabanell. La totalitat de la superfície d’aquest subsector es troba 
dins d’un sector classificat com a CE (per a més informació veure apartat 2.1.1.12).  
 
Polígon Actuació

  
    sup (m2) Sostre residencial Sostre Sostre 

nom 
  us pol total protecció Industrial Act. Turístiques 

PA 1 La Sardana Res  46.042 15.960 30% 4.788     

PA 2 Cala Sant Francesc Res  301.100 92.290 0% 0     

PA 3 Valldolitg 1 Res  3.646 3.375 30% 1.013     

PA 4 Valldolitg 3 Res  7.977 10.306 0% 0     

PA 5 Puig de la Dona Res  19.804 8.452 0% 0     

PA 6 Mas Güelo Res  29.597 11.156 0% 0     

PA 7 Nylstar 1 Com 35.500 0   0 22.256   

PA 8 Carretera de Lloret Com 90.000 0   0 57.880   

PA 9 S'abanell Hot 26.041 0   0   25.300 

PA 10 Cristòfol Colom Hot 16.544 0   0   21.891 

PA 11 Formentera Hot 20.125 0   0   44.779 

PA 12 Sant Joan - Moli d'Avall Res  81.700 2.200 0% 0     
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Polígon Actuació 
  

    sup (m2) Sostre residencial Sostre Sostre 

nom 
  us pol total protecció Industrial Act. Turístiques 

PA 13 Sa Massaneda Res  106 207 0% 0     

PA 14 Mas Massonet Res  4.024 3.664 0% 0     

PA 15 Illa de Blanes 
Hot-
Com 65.195 0 0% 0   35.000 

    TOTAL   747.401 147.610     80.136 126.970 

 
 
Sector       SUP (Ha) Ed Bruta Habitatges   Sostre Sostre resid.     

nom     us sector m2st/m2 dens num tot tot % prot prot 

PMU 1 
Paradís - Av 
Europa Res  2,27 0,500 40,00 90 11350 11350 30% 3.405 

PMU 2 Mas Ferrer Hot 0,34 0,50     1700       

PMU 3 Nylstar 2 Ind 15,84 0,70     110880       

PMU 4 Rhodia Iberia Ind 6,38 0,70     44660       

PMU 5 Peixos Ros Ind 2,55 0,50     12750       

    TOTAL   27,38     90 181340 11350   3.405 

 
Sòl Urbanitzable 

Sector       Sup (Ha) Ed Bruta Habitatges   Sostre total Sostre residencial 

nom     ús sector m2st/m2 dens num   total % HPP st HPP 

SUD 1 Costa Brava Res 14,20 1,00 75,00 506 142.000 120.700 30% 36.210 

SUD 2a Valldolitg 1 Res 11,90 1,00 75,00 445 119.000 101.150 30% 30.345 

SUD 2b Valldolitg 2 Res 2,90 0,70 60,00 174 20.300 17.400 30% 5.220 

SUD 3 Vall de Burg Res 7,84 0,70 60,00 470 54.880 47.040 30% 14.112 

SUD 4 Racó Blau Res 10,74 0,50 40,00 429 53.700 42.960 30% 12.888 

SUD 5 Mas Martí Res 15,16 0,43 38,00 576 65.188 57.608 30% 17.282 

SUD 6 Cal Parrado Res 3,33 0,43 38,00 126 14.319 12.654 30% 3.796 

SUD 7 Costa Brava Centre Res 12,20 0,43 38,00 463 52.460 46.360 30% 13.908 

SUD  8 Horta d'en Beia Res 16,92 0,43 38,00 642 72.756 64.296 30% 19.289 

SUD 9 Les Mimoses Res 1,59 0,43 38,00 60 6.837 6.042 30% 1.813 

SUD 10 Ronda Oest Ind 19,00 0,70   133.000   

SUD 11 Activitats turístiques Hot 6,52 0,50   32.600   

SUND   Mas Puig SUND 15,31 0,00 0,00 0 0 0 0% 0 
  
TOTAL 137,61     3.891 767.040 516.210   154.863 

 
 

F. AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL 
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS 

 
A continuació és detallen les principals apostes de millora de la sostenibilitat del Pla i els 
principals impactes.  
 
3. Principals apostes de sostenibilitat 

1. Proposa un creixement urbà moderat, compacte, complex i integrador. 
2. Potenciar dels parcs urbans i creació de nous per tal de crear una veritable xarxa 

d’espais lliures que vertebri la ciutat amb el seu entorn. 
3. Planificar d’equipaments a la ciutat amb la finalitat de fer-la més complexa en usos i 

serveis.  
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4. Potenciar dels valors propis dels espais naturals de Blanes 
5. Millorar paisatgística dels accessos a la ciutat 
6. Plantejar nous creixements en  forma d’eixample per afavorir l’activitat terciària i així 

reduir la mobilitat obligada.  
7. Apostar per un model urbà sostenible introduint mesures importants pel que fa a la 

mobilitat sostenible.  
 

4. Principals impactes negatius i àrees d’atenció.  
1. Reducció de la superfície de sòl no urbanitzable 
2. Els creixements afecten àmbits d’interès natural, agrícola, i paisatgístic, tot i que les 

superfícies afectades són petites. 
3. Increment de la superfície impermeabilitzada i afectació de les àrees d’infiltració de les 

rieres del nord de Blanes 
4. Pèrdua de sòl agrícola degut a l’ocupació per creixements urbanístics 
5. Increment de la generació de residus 
6. Increment del consum energètic 
7. Increment del consum d’aigua 
8. Increment del parc de vehicle 
9. Afectació de zones amb rics naturals, d’inundació i geològics 
10. Principals àrees d’atenció: 

a. Els sectors SUD. Activitats turístiques , P.A. Formentera, P.A. S’abanell, P.A. 
Cristofol Colom, SUD. Industrial Ronda Oest, PMU: Rhodia Hibèria i el PMU 
Nylstar es troben afectats per àrees amb risc d’inundació de diversa 
freqüència.  

b. Els sectors de creixement que és proposen al nord del municipi estan afectats 
per àrees amb pendents superiors al 20% i afecten de manera substancial a 
zones de captació de les rieres, incrementant així el risc d’inundació 

c. La majoria dels sectors es veu afectat per la presència d’ecosistemes d’aigua 
fet al qual caldrà parar molta atenció per tal de protegir i millorar aquests 
escosistemes.  

 
Principals recomanacions: 
A continuació és proposen les principals recomanacions al Pla per tal de reduir en la mesura del 
possible els principals impactes negatius o per millorar la coherència amb els objectius 
ambientals establerts per l’ISA.  
 

1. Proposar mesures correctores per reduir el risc d’inundació de les zones i sectors 
afectats pels períodes de retorn de 100 i 500 anys.  

2. Proposar la creació d’àrees d’infiltració o retenció d’aigües per reduir l’impacte que 
suposarà la impermeabilització de la conca de recepció de les rieres del nord de Blanes.  

3. Desenvolupament de projectes de restauració i conservació de l’estat natural de les 
rieres de Blanes.  

4. Establir mesures d’estalvi i reutilització d’aigua. 
5. Integrar en la normativa del POUM l’ordenança sobre la incorporació de sistemes de 

captació d’energia solar tèrmica als edificis i construccions situats en el terme 
municipal, de la qual ja es disposa, i fer referència explícita al Decret 21/2006 
d’ecoeficiència. 

6. Incorporar en la normativa els requisits edificatoris mínims per tal que és puguin 
establir sistemes de captació solar en les cobertes d’aquells edificis de nova 
construcció que, pel seu ús o dimensions, resultin especialment aptes (naus industrials 
i grans superfícies comercials). 

7. Evitar la construcció en zones amb pendents superiors al 20%. En els casos que no sigui 
possible, adaptar les noves edificacions a la topografia.  
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8. Regular a nivell de normativa les diferents activitats que és desenvolupen en sòl no 
urbanitzable a fi i efecte de reduir l’impacte que aquests usos poden generar sobre el 
paisatge del sòl no urbanitzable.  

9. Planificar mesures correctores per les barreres ecològiques del municipi, especialment 
les generades per la Carretera de Blanes a Lloret.  

10. És planificaran mesures correctores per tal de reduir la contaminació acústica en els 
nous sectors residencials que és proposen. S’aplicarà l’acció 4 de l’Agenda 21 de Blanes 
referent a la implantació del certificat de qualitat acústica en tots en tots els nous 
habitatges. Al mateix temps, es vetllarà per que s’apliqui el Reial Decret 1371/2007, de 
19 d'octubre, pel que s'aprova el document bàsic "DB-HR Protecció contra el soroll" del 
Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que 
s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.  

 
Perfil ambiental del municipi en relació al planejament, abans i després del POUM 
 
Indicadors de 
referència Abans del POUM  Després del POUM Valoració del Canvi 

SU i SUble / superfície 
municipi 

0,43 0,35 X 

SU / SU i SUble 0,71 0,77  
Superfície per 
habitant de sòl urbà 
més sòl urbanitzable i 
sòl ocupat per 
sistemes generals 
(m2).  

145,5 146,1444 = 

Espais lliures/ 
habitant (ha) 

11,2 14,5  

Sòl de protecció 
especial/ SNU 

0,42 0,42 = 

SU i SUble amb risc 
d’inundació (ha) 

102,97 116,1745 X 

% superfície de sòl de 
valor agrícola en SU o 
SUble 

0 0 = 

Consum d’aigua 
 (m3/any) 4.056.828 ? ? 

Generació residus 
municipals (Tn/any) 71.856 85.073 X 

Parc de vehicles 24.939 ? ? 
 
Font:lavola 
 

 
 
 
 
 

                                                                            
44 Càlcul realitzat per l’horitzó de l’any 2026, on és planteja que viuran 40.319 habitants a Blanes.  
45 Aquesta xifra resta pendent de que s’aprovi la delimitació definitiva de les zones inundables de la 
desembocadura de la Tordera. D’aprovar-se la proposta actualment considerada, la xifra de sol urbà o 
urbanitzable afectat per risc d’inundació podria reduir-se sensiblement. 
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G. CONCLUSIONS GENERALS DE L’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
El desenvolupament de les actuacions del present POUM comporta un impacte ambiental 
moderat i compatible sobre el medi. 
 
Considerant la situació actual, definida pel PGOU, i les alternatives plantejades, es conclou que 
aquest planejament és adequat als principis de sostenibilitat urbanística, sempre i quan 
s’apliquin en el seu desenvolupament les mesures correctores, preventives i compensatòries 
suggerides. 
 
Tenint en compte les mesures correctores que el POUM preveu d’entrada i les addicionals 
proposades en el present document, es conclou que la proposta de POUM de Blanes s’adapta de 
forma adequada al text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005) i al seu reglament 
(Decret 305/2006), així com a la Llei estatal 9/2006 sobre avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes al medi ambient. 
 
 
 
 
 







 

 

 


