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1 CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA 

Aquesta memòria ambiental es redacta d'acord amb el que preveu l'article 115 d) del Decret 

305/2006 de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en relació amb 

l'article 12 de la Llei estatal 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats 

plans i programes en el medi ambient1.  

 

A continuació es presenten les dades bàsiques del pla:  

 

Tipus de pla Revisió del Pla d'Ordenació Urbana Municipal 

Òrgan promotor Ajuntament de Blanes 

Municipi Blanes 

Plans territorials i 

urbanístics aprovats i de 

rang superior que inclouen 

l'àmbit del Pla 

- Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), aprovat 

definitivament el 16 de desembre de 2005. 

 

Superfície de l'àmbit del 

pla. 

1.755 Ha 

Sòl urbà i urbanitzable 

actual 

391,91 Ha + 201,6 Ha = 593,51 Ha 

Sòl urbà i urbanitzable 

previst pel pla 

456,40 Ha + 137, 61 Ha = 594,01 Ha 

Equip redactor de 

l'avaluació ambiental 

lavola 1981, SA 

 

 

1.1 OBJECTIUS I DETERMINACIONS DEL PLA 

 

A continuació es recullen les línies estratègiques del POUM de Blanes tal i com queden recollides 

en la pròpia memòria resumida del Pla: 

 

1.- Un model de creixement mesurat, compacte, complexa i integrador  

 

Els reptes que es planteja la vila de Blanes, a principis del segle XXI són com integrar el 

desenvolupament econòmic i social amb la preservació del medi i l’entorn natural, i crear 

                                                                            
1 En el moment del lliurament d’aquesta Memòria Ambiental havia d’entrar en vigència la nova Llei 6/2009, 

de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes+ Tot i així, revisada aquesta normativa, s’enten 

que aquesta memòria ambiental s’adapta perfectament als requeriments d’aquesta nova Llei+ 
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dinàmiques que afavoreixin un augment progressiu de la qualitat urbana, fet que es transforma 

amb un millor nivell de vida dels ciutadans. 

 

La ciutat mediterrània, tal com la concebíem fins avui, es una ciutat compacte que engloba una 

barreja d’activitats i usos, que facilita la relació social i l’intercanvi de serveis. A diferència 

d’altres models que afavoreixen la segregació d’usos i l’especialització de zones, el POUM vol 

mantenir i potenciar aquest model compacte i complexa, que permet reduir els desplaçaments 

motoritzats, i fomentar la relació i la cohesió social. 

 

És en aquest sentit, que el Pla defuig del model de ciutat-difusa, de baixa densitat, de cases 

aïllades que tant es va impulsar durant els anys 70 i 80, i que crea molta dependència del 

transport privat, i uns costos de serveis molt elevats, inassolibles com a model extensiu per a 

l’ajuntament+ 

 

El POUM proposa estratègies de desenvolupament per a les activitats turístiques, per a les 

activitats econòmiques (industria i comerç), pels assentament residencials, i pels sistemes de 

les infraestructures, els espais lliures i els equipaments i serveis que pot oferir la ciutat. 

 

En segon lloc, el POUM posa de relleu la situació territorial estratègica de la vila, en el seu paper 

de capitalitat i subministradora de serveis de la conca del Tordera, en el punt de pas del nord 

Maresme a l’inici de la Costa Brava, i que el Pla recull incorporant expectatives d’equipaments 

d’àmbit supramunicipal, tals com el Portal Costa Brava, auditori, recinte Firal, estudis 

universitaris, etc. 

 

Així mateix, la singularitat i l’orografia del terreny, així com l’estat d’ocupació del mateix, 

permeten que el nou Pla pugui proposar la creació d’un gran parc que travessa la ciutat d’oest a 

est, i així uneixi els espais naturals exteriors, des de el delta del Tordera fins a Pinya de Rosa. 

 

En la disparitat dels creixements dels darrers anys, s’ha vist com la suma dels diversos plans i 

desenvolupaments urbanístics, ha donat lloc a disfuncions amb tipologies dispars i buits urbans 

que no faciliten la continuïtat urbana, el comerç, i el lligam entre les diferents barris de la ciutat.  

 

El POUM proposa estratègies de petit format, amb tractaments pormenoritzats de la normativa, i 

proposa les bases per a reequilibrar i reurbanitzar les diferents àrees urbanes amb recorreguts 

per a vianants, que milloren la connexió de l’àrea comercial central i tots els equipaments i parcs 

urbans proposats. 

 

Així, el POUM manté el model de la ciutat clàssica mediterrània, de tamany mitjà, on hi ha 

diversitat d’usos, sense grans extensions, amb un creixement moderat i sense fer 

malbaratament de sòl; procurant que la barreja d’activitats i d’usos generin el lloc on es viu, es 

treballa, i es produeixen les relacions socials, i amb una aposta forta per augmentar els 

equipaments i els parcs urbans que pot oferir la ciutat, en la recerca d’una continua millora de la 

qualitat urbana i mediambiental, que la vila ofereix als seus habitants. 

 

2.- La ciutat-parc 

 

La difícil topografia de la ciutat, que ocupa en la seva part central la vall de la riera de Blanes, 

flanquejada al nord-est per la muntanya de santa Bàrbara i el promontori de Sant Joan, i pel sud-
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oest pel salt topogràfic dels Padrets, conforma la fragmentació de la trama urbana i la 

configuració dels diferents barris de la ciutat. 

 

Pel costat sud es distingeix clarament la plana sobreelevada de can Borell i els Pavos, que 

emergeix sobre la terrassa al·luvial del Tordera, i sobre la que la ciutat ha aixecat els barris de la 

Plantera, Ntª+ Srª del Vilar, i de S’Abanell+ 

 

Aquest salt topogràfic en forma de un continuo i abrupte pendent entre mig d’aquestes dues 

planes, conforma la topografia mes visible de la banda sud-est de la ciutat, i conforma la seva 

imatge urbana des de S’Abanell i tota la plana del Tordera+ 

 

Tota aquesta vessant que s’estén des de els Padrets fins el Racó Blau i que permet reconèixer la 

geografia de la ciutat, es el paisatge urbà que el POUM pretén preservar com a espais lliures per a 

la ciutat, potenciant i donant continuïtat a aquest parc urbà des de els Padrets seguint fins al 

càmping la Sardana, i continuant amb la pineda del Racó Blau per acabar al parc agrari del 

Tordera. Això permetrà la disposició de un continuat de parcs urbans al llarg d’aquest front urbà, 

amb un recorregut lineal de prop dels dos quilòmetres, que desemboca en el Parc del Racó Blau 

de prop de 10 has. 

 

A l’altra banda de la riera de Blanes, al costat nord-est del nucli antic s’imposa la muntanya de 

Sant Joan, que conforma la referència visual del paisatge urbà tradicional de la ciutat. Al igual 

que a l’altre costat, el POUM vol preservar i potenciar la part no ocupada de la muntanya, 

mantenint com a espais lliures aquests espais de forta pendent que des de la muntanya de Sant 

Joan connecten amb el jardí botànic de Marimutra, i el promontori de Santa Bàrbara. 

 

Aquestes dos grans àrees d’espais lliures conformen l’estratègia del POUM de cara a configurar 

una estructura de ciutat parc que enllaça pràcticament per la seva banda oest amb el parc agrari 

del Tordera, i per la seva banda est amb l’espai d’interès natural de Pinya de Rosa, i que es 

contraposa en bona part a l’alta densitat urbana de les seves zones limítrofes. 

 

Entre aquests dos grans parcs, apareix una nova peça que permetrà esponjar la part central, 

molt densa en aquest moment. La finca Perpinyà, coneguda com a finca Paradís permetrà 

l’aparició d’un nou parc, just al costat del recinte emmurallat. 

 

A aquesta sèrie de grans parcs, s’han de sumar els diferents espais lliures de barri, i la xarxa de 

recorreguts per a vianants. 

 

Per tant una de les línies estratègiques del nou POUM, per proposar la vila de Blanes com a una 

ciutat-parc, ha estat recollir l’estructura dels parcs actuals, ampliant-la i potenciant-la per tal de 

que tingui continuïtat i estructura urbana. 

 

Als dos extrems de l’àrea urbana, es reserven dos grans àrees d’espais oberts com són el parc 

agrari del delta del Tordera i el Paratge nacional d’interès nacional Pinya de Rosa, que limiten a 

banda i banda de la ciutat, l’encerclen i permeten que hi hagi una facilitat per establir 

recorreguts que s’endinsen en el sòl rural, amb relació directa entre la ciutat construïda i el sòl 

no urbanitzable, com a valor actiu que afegeix qualitat urbana i mediambiental a la vila de 

Blanes. 
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3.- Una ciutat-equipada i de serveis de capitalitat 

 

Blanes és el centre de l’àrea compresa entre Malgrat, Palafolls,Tordera i Lloret+ No és una relació 

de centre-perifèria, sinó que es tracta d’una zona policèntrica a on Blanes esdevé un node 

principal+ Sobresurt respecta altres al disposar d’un mercat supramunicipal, i d’equipaments 

d’abast comarcal com són els judicials i els sanitaris+ 

 

El POUM recull aquesta situació, i aposta per potenciar aquesta característica i convertir la vila 

de Blanes en la ciutat-equipada que sigui l’autèntic referent de l’àrea del delta del Tordera, en 

aquesta zona de pas del nord Maresme a la Costa Brava. 

 

Aquesta situació estratègica i amb potencial turístic i de serveis per aquesta àmplia zona, fan 

que espais com l’àrea del Portal Costa Brava, la ciutat esportiva, la disponibilitat d’un nou auditori 

o palau de congressos, juntament amb els jardins botànics de primer ordre Marimutra i Pinya de 

Rosa projectin a la ciutat en el centre d’una renovada ciutat-territori. Una ciutat que 

paulatinament ofereix mes serveis de suport als sectors comercial i turístic, en compensació al 

menor pes del sector industrial, i que es destinen bàsicament al lleure i la cultura. 

 

Per acabar de donar forma a aquesta ciutat-equipada, i afegint-se als equipaments de projecció 

de la ciutat abans esmentats, el POUM reserva un nou sector urbanitzable no delimitat, en una 

àrea de bona accessibilitat, al costat de la ciutat esportiva, que ha de permetre encabir-hi un 

recinte firal, un centre d’estudis universitaris, o altres equipaments o serveis a determinar en el 

moment de la seva delimitació. 

 

Així mateix, d’acord amb la dimensió actual de la ciutat i les previsions de creixement que permet 

el POUM, s’han avaluat els equipaments existents de servei local, i s’ha fet l’estimació de 

necessitats per als equipaments futurs; previsió en nombre i en superfície, per tal de fer les 

reserves de terreny suficients per a la seva implantació. 

 

 

4.- Potenciar els valors propis dels espais naturals  

 

La ciutat té un patrimoni natural reconegut que defineix i remarca en bona manera l’estructura 

geogràfica de la ciutat. 

 

El Parlament de Catalunya va aprovar el 4 de juliol la llei 25/2003, que declara el paratge natural 

d’interès nacional Pinya de Rosa, i el 16 de desembre de 2005 es va aprovar definitivament el 

Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. Aquests dos documents configuren l’organització 

territorial de Blanes, preservant els terrenys propers a la línia de costa ,entre aquesta i la 

carretera d’accés Costa Brava, i alliberen de possibles pressions d’urbanització al delta del 

Tordera, i no permetent la continuïtat urbana amb el terme municipal de Lloret. 

 

Pel que fa al delta del Tordera, el POUM preveu la preservació de l’espai agrícola, protegint l’horta, 

i remarcant els camins rurals existents, de manera que el delta del Tordera es potencií com a 

parc agrari, i estigui connectat a traves d’aquesta xarxa camins amb l’estructura de la trama 

urbana propera. 
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L’àmbit de Pinya de Rosa s’ha de mantenir com espai protegit de referència de Blanes del segle 

XXI. Aquest paratge natural, junt amb els espais EIN i els espais qualificats dins el Pla Director 

Costaner, representen la protecció i reserva d’una zona de mes de 100 hectàrees. Aquests 

espais colindants amb la muntanya de Sant Joan permeten que molt a prop de la trama urbana 

hi hagi espais naturals sense que es produeixin processos d’ocupació i periurbanització dels 

mateixos. 

 

El POUM incorpora a més, l’espai de connexió annexa a l’espai d’interès natural de Pinya de Rosa, 

com a connector biològic que evita l’aïllament de l’indret en relació a les àrees boscoses 

properes situades a l’altre costat de la carretera de Lloret. 
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2 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÈS D'AVALUACIÓ 

2.1 RAONS PER SOTMETRE EL PLA A L'AVALUACIÓ AMBIENTAL 

D’acord amb el que estableix l’apartat 1 de la disposició transitòria dotzena del Decret 

305/2006, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre no 

s’aprovi la llei autonòmica que desenvolupi la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació 

dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, han de ser objecte 

d’avaluació ambiental els instruments de planejament següents (sens perjudici de la decisió 

prèvia que correspongui adoptar, en cada cas, respecte a la subjecció a avaluació ambiental 

d’aquells plans directors urbanístics que es prevegi que puguin tenir efectes significatius sobre 

el medi ambient i dels plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic 

general que no ha estat objecte d’avaluació ambiental): 

 

a) Plans d’ordenació urbanística municipal i llurs revisions. 

b)  Modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació o 

qualificació urbanística del sòl no urbanitzable si la classificació o qualificació urbanística 

resultant comporta un canvi en els usos d’aquest sòl. 

c)  Planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de 

construccions destinades a les activitats de càmping, així com el planejament urbanístic 

derivat que es formuli per a la implantació en sòl no urbanitzable d’equipaments i serveis 

comunitaris no compatibles amb els usos urbans, d’instal·lacions i obres necessàries per a 

la prestació de serveis tècnics, d’estacions de subministrament de carburants i de prestació 

d’altres serveis de la xarxa viària. 

d)  Plans parcials de delimitació. 

e) Instruments de planejament o llurs modificacions que estableixin el marc per autoritzar 

projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental d’acord amb el que estableix la 

legislació sectorial. 

La Revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Blanes es troba inclòs en el supòsit 

previst en la lletra a) d’aquest apartat de la disposició transitòria esmentada del text refós de la 

Llei d’urbanisme+ Cal, doncs, sotmetre’l a avaluació ambiental.  

 

 



 

 

 

11 

MEMÒRIA AMBIENTAL 

POUM de Blanes 

2.2 HISTÒRIC DEL PROCÈS D'AVALUACIÓ AMBIENTAL  

La taula que segueix fa un repàs de les fases de l'avaluació ambiental que s'han seguit i dels 

documents elaborats en cada fase del procés, i en fa constar algunes dades de referència com la 

data o la localització dels documents de la seva consulta.  

 
Dates Fases de 

l'avaluació 

ambiental 

Fases de l'avaluació 

ambiental 

Documents 

generats 

Òrgan 

responsable 

Data 

d'emissió/ 

publicació 

Localització 

per la seva 

consulta 

18/03/20

07 fins a 

18/04/20

07 

Aprovació de 

l'avanç del 

pla 

Definició de l'abast I: 

Diagnosi ambiental del 

territori, identificació dels 

objectius ambientals, 

definició d'alternatives i 

justificació de l'alternativa 

escollida.  

Avanç del pla, que 

ha d'incloure l'ISA 

preliminar.  

Promotor   

Informació 

pública 

Definició de l'abast II: Fixació 

de l'abast de l'avaluació 

ambiental. 

Document de 

referència 

Òrgan 

ambiental 

1/05/2007 

BADAIA 

29/08/20

08 

Aprovació 

inicial del pla 

Avaluació ambiental del pla i 

detall dels impactes i 

mesures correctores. 

Aprovació inicial del 

pla, que ha 

d'incloure l'ISA. 

Promotor 29/08/2008 http://www.

blanes.cat/

poum 

1/10/200

8 al 

15/11/20

08 

Informació 

pública 

Consultes sobre el pla i l'ISA. 

Presa en consideració del 

resultat. 

Informe relatiu a 

l'aprovació inicial 

(si s'escau).  

Òrgan 

ambiental 

17/11/2009  

Projecte de pla que 

cal sotmetre a 

aprovació 

provisional. Inclou 

la proposta de 

memòria ambiental.  

Promotor   

Informe sobre la 

proposta de 

memòria ambiental 

Òrgan 

ambiental 

  

Resolució de l'òrgan 

ambiental donant la seva 

conformitat a la proposta de 

memòria ambiental. 

Memòria ambiental Promotor 26/05/2009 http://www.

blanes.cat/

poum 

Resolució de l'òrgan 

ambiental de 

conformitat amb la 

memòria ambiental 

Òrgan 

ambiental 

4/09/2009 

BADAIA 

Pendent Aprovació 

provisional 

Presa en consideració de la 

memòria i l'ISA en el pla. 

Aprovació 

provisional del Pla 

Promotor 11/11/2009 http://www.

blanes.cat/

poum 
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3 ABAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE 

REFERÈNCIA 

En data 13/03/2007, el promotor del pla va presentar a l’òrgan ambiental un avanç de 

l’instrument de planejament junt amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, a fi de 

sol,licitar l’emissió del document de referència+  

 

L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar contenia els apartats següents: 

 

1. Introducció i antecedents  

2. Requeriments ambientals significatius 

3. Estructura general d'ordenació  

4. Descripció ambiental del pla o programa  

5. Determinació dels efectes significatius sobre el medi ambient  

6. Valoració global del pla  

7. Pla de seguiment  

 

Així, el contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar s’ajusta a les determinacions 

del punt d) de l’article 106+2, i de l’article 70 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 

305/2006). 

 

Prenent com a base l’avanç del pla i l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, l’òrgan 

ambiental va emetre, amb data de 1 de juny de 2007, el document de referència que determina 

(en el seu punt 5.) l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i 

principis ambientals aplicables, i identifica les administracions públiques afectades i el públic 

interessat. A continuació es resumeixen les determinacions principals del document de 

referència. 

 
Determinacions del document de referència 

 

Determinacions del document de referència 
Determinació dels requeriments 

ambientals significatius 

Aspectes 

ambientalment 

rellevants del 

territori 

Valorar les afectacions produïdes en la zona costanera pels 

temporals marítims i tenir en compte que en algunes zones com 

la de la platja de s’Abanell la delimitació actual del domini públic 

marítim-terrestre pot ésser insuficient, com s’evidencia 

actualment en les proximitats del riu Tordera, d’acord amb 

l’informe emès per la Direcció General de Costes+ 

 

Cartografiar les franges perimetrals de protecció d’incendis 

forestals de les urbanitzacions, com a element visual de diagnosi 

de la situació i com a indicador per avaluar el seu seguiment. Cal 

identificar com a prioritàries les urbanitzacions i edificacions 

adjacents al perímetre de l’espai de Pinya de Rosa+ 

 

Reflectir en un mapa de més detall la connectivitat de l’espai 

natural de Pinya de Rosa amb el massís de Cadiretes, per tal de 

ser emprat en la proposta d’ordenació del POUM+ 

 

Identificar els llocs més afectats per plantes exòtiques invasores. 
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Incloure una relació dels elements geològics d’interès municipal 

Objectius, 

criteris i 

obligacions de 

protecció 

ambiental 

preestablerts 

Caldrà justificar el caràcter ambiental de l’objectiu núm+ 14, i 

establir-ne relacions entre aquest i l’objectiu núm+ 4, que preveu 

potenciar i millorar els recorreguts de vianants i carrils bici per tal 

de fomentar la mobilitat amb bicicleta per reduir la congestió 

urbana.  

 

Caldrà quantificar amb detall les superfícies amb pendent 

superior al 20* en l’alternativa escollida. 

 

S’adjuntarà un inventari de les lleres públiques de l’àmbit 

territorial afectat, assenyalant en seu traçat i quins planejaments 

derivats es veuran afectats. Es regularan segons els criteris dels 

l’articles 6, 7.1 i 7.2, 78.1, 52, 54, 78 i 79 del RDPH. 

 

Pel que fa a les lleres de domini privat, s’estarà al que estableix 

l’article 5 del TRLA. 

 

Per les actuacions dins dels àmbits fluvials, és seguiran les 

recomanacions descrites als documents que especifica el DR a la 

pàgina 4. 

  

El POUM ha de demostrar la compatibilitat del creixement 

urbanístic planificat amb l’establert a l’article 6 del Decret 

305/2006 (Directriu de preservació front als riscs d’inundació) i 

les disposicions transitòries primera (Aplicació de la directriu de 

protecció front als riscos d’inundació en el cas de planejament 

general no adaptat a la Llei d’Urbanisme) i segona (Estudis 

d’inundabilitat en cas de manca d’instrument de planificació 

hidràulica aprovat) del Decret 305/2006. 

 

El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment 

de càrregues i beneficis. 

 

Les despeses relatives al finançament de les noves 

infraestructures d’abastament d’aigua o de sanejament 

(col·lectors, bombaments, EDAR, emissaris, etc+) o bé l’ampliació 

de les ja existents corresponen als propietaris afectats per la 

nova actuació urbanística.  

 

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 GOV/112/2006, 

de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial 

protecció per a les aus i s’aprova la proposta de llocs 

d’importància comunitària 

(https://www.gencat.net/diari/4735/06265050.htm) 

 

Es justificarà la proposta d’ordenació en relació amb allò previst a 

l’article 5 del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn, tenint en compte les propostes de zonificació que 

ja ha tramés el DMAH als municipis. 

 

S’incorporarà una valoració de l’ordenació proposada respecte els 

possibles nivells de soroll que se’n puguin generar pel canvi en 

els usos dels terrenys. A tal efecte es poden tenir en compte 

zones de sensibilitat acústica definides en els mapes de 

capacitat acústica d’àmbit municipal i les normes per a les noves 

construccions en zones de soroll. 

 

Es regularan en aquesta clau i es representaran als plànols 

d'ordenació del sòl no urbanitzable, els terrenys forestals definits 

als articles 2 i 3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 

Catalunya. 

https://www.gencat.net/diari/4735/06265050.htm
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Als efectes de segregacions de terrenys forestal, la norma 

reguladora és el Decret 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa 

la unitat mínima forestal. Aquest Decret determina que la 

superfície de la unitat mínima forestal a Catalunya és de 25 ha. 

 

La regulació de la construcció d'edificacions en terrenys forestals 

s'ha de referir a les condicions de superfície mínima i impacte 

ambiental que fixa l'article 22.5 de la Llei 6/1988. 

 

La regulació de l'obertura de nous vials en terrenys forestals 

tindrà en compte que la necessitat de fomentar les mesures 

adreçades a facilitar i agilitar les tasques d’extracció de fustes i 

llenyes del bosc, i atès que aquestes presenten aspectes 

ambientals positius, al reduir el factor de risc de degradació dels 

terrenys per abandó del territori, no s'hauria de prohibir l'obertura 

dels camins temporals necessaris per l’explotació forestal que 

han de ser autoritzats pel DMAH a excepció d’aquells vials 

inclosos en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal ja aprovat pel 

Departament o si l’obertura del vial és promoguda i aprovada pel 

propi Departament.  

 

La regulació dels moviments de terres s'ha d'harmonitzar amb les 

determinacions del Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es 

regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència 

urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb 

aportació de terres procedents d'obres de la construcció 

(https://www.gencat.net/diari/4748/06289066.htm). 

 

Objectius 

ambientals i 

indicadors 

Es preveurà una planificació específica per a la millora i 

l’ordenació de l’ús públic del delta de la Tordera, per tal de 

compatibilitzar-lo amb la conservació dels seus valors 

ambientals. En aquest sentit, caldria valorar la possibilitat de 

reduir l’ocupació del delta de les instal,lacions de càmping 

existents actualment dins el sistema fluvial, sense perjudici del 

compliment de la Directriu de preservació front als riscos 

d’inundació+ 

 

Caldrà relacionar els indicadors proposats a l’apartat 2+1 de 

l’informe ambiental preliminar amb els objectius ambientals 

específics de l’apartat 2+2+2, per considerar-los com a elements 

de referència en el seguiment ambiental del desenvolupament 

del Pla. 

Justificació ambiental de l’elecció de 

l’alternativa 

Descripció de les 

alternatives 

considerades 

Es valorarà si resulta viable desenvolupar les noves àrees de 

creixement urbanístic hoteler proposades en l’alternativa C atesa 

la seva inclusió dins l’àmbit de la plana inundable del delta de la 

Tordera (Q100). 

 

Es valoraran i justificaran les necessitats de consum de sòl 

proposades en relació al sòl actualment disponible i pendent de 

desenvolupar d’acord amb el planejament vigent+ 

Descripció ambiental del Pla Identificació i 

quantificació 

dels sòl objecte 

de transformació 

Respecte l'abastament d'aigua:  

Cal que la documentació del POUM prevegi i contingui: 

 

1. Descripció gràfica – escrita de la xarxa actual (incloent 

concessió d’aigües, etc+) i de les noves propostes del 

Planejament. 

2+ Necessitats d’aigua del creixement (residencial, industrial, 

recreatiu, etc.) que preveu el POUM, tant en sòl urbà no consolidat 

com en sòl urbanitzable (volum anual i cabal continu). 

Es tindran en compte les dotacions del Pla Hidrològic 

corresponent. 

3+ Justificació del grau de suficiència de l’actual infraestructura 

en alta, incloent balanç d’aigua, amb els consums anuals actuals i 

els previstos+ En cas de problemes en l’abastament, definició i 

justificació d’alternatives viables+ 
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4. Tan si el tipus de sòl és urbanitzable o sòl urbà no consolidat, 

les despeses relatives al finançament de les noves 

infrastructures d’abastament (o bé l’ampliació de les ja 

existents) corresponen als propietaris afectats per la nova 

actuació urbanística. 

 

El POUM haurà de preveure mesures i actuacions dirigides a 

reduir el consum d’aigua i no a augmentar la disponibilitat d’aigua 

exclusivament. 

 

Respecte al sanejament: 

El promotor haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part 

proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del 

sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de 

bombeig, tancs de retenció, fases de tractament de la 

depuradora i l’emissari terrestre i/o submarí.  

 

En els sectors de nova urbanització, o bé aquells en els que es 

procedeix a realitzar una millora de la xarxa de sanejament, i 

responent al criteri d’evitar la pèrdua d’aportacions d’aigües per a 

la recàrrega del nivell freàtic, així com al de reduir els cabals 

d’aigües residuals que són conduïts a les EDAR, i d’acord amb es 

disposa en els articles 6.4 i 8.1c del Decret 130/2003, de 13 de 

maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament, s’haurà de considerar la xarxa de sanejament com a 

separativa. 

 

La documentació del POUM haurà d’incloure: 

1+ Especificació de la separació d’aigües: residuals domèstiques, 

residuals industrials (que en principi haurien de preveure una 

depuració pròpia i independent de les domèstiques), i pluvials. 

2. Anàlisi de la infrastructura actual de sanejament, justificació 

del grau de suficiència d’aquesta envers el nou creixement 

planificat, i previsions d’actuació+ Definició de com es resoldrà la 

depuració d’aquestes aigües, i de com i on es retornaran al medi+ 

Justificar que el retorn de pluvials no originarà afeccions a tercers 

(podent ser necessari disposar de basses de laminació) 

3+ Justificació d’adequació al Decret 130/2003 de 13 maig pel 

qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, i 

adequació al PSARU 2005  

4. Tant si el tipus de sòl és urbanitzable o sòl urbà no consolidat, 

les despeses relatives al finançament de les noves 

infrastructures de sanejament (o bé l’ampliació de les ja 

existents) corresponen als propietaris afectats per la nova 

actuació urbanística. 

 

Infraestructures de gestió de residus: 

- Previsió explícita dels espais públics i privats necessaris per a 

poder gestionar correctament la recollida dels residus municipals 

prevista. 

- Concreció física de la ubicació de la deixalleria o deixalleries del 

municipi, així com la resta d’espais públics destinats a gestionar 

els residus municipals, amb la qualificació adequada, en aquest 

cas, de sistema urbanístic de serveis tècnics ambientals o 

d’equipament comunitari, sempre que aquesta zonificació també 

inclogui l’ús de serveis tècnics ambientals, en la normativa 

urbanística del POUM.  
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4 VALORACIÓ DE L'INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I LA 

SEVA QUALITAT 

4.1 VALORACIÓ DE L’ESTRUCTURA FORMAL 

L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) s’estructura de la manera següent: 

 

 

1 Introducció i antecedents  

1.1 Descripció del pla 

1.2 Relació amb altres plans i programes 

1.2.1 Projectes sotmesos a avaluació ambiental relacionats 

 

2 Requeriments ambientals significatius 

2.1 Aspectes i elements ambientalment rellevants 

2.1.1 Perfil ambiental del municipi 

2.1.2 Objectius de protecció ambiental predeterminats  

2.2 Definició dels objectius i criteris ambientals del pla 

2.2.1 Diagnosi ambiental 

2.2.2 Objectius ambientals 

 

3 Estructura general d’ordenació 

3.1 Alternatives considerades 

3.1.1 Descripció de les alternatives considerades 

3.2 Justificació ambiental de l’alternativa seleccionada  

 

4 Descripció ambiental del pla o programa 

4.1 Repercussions significatives sobre el medi ambient  

4.2 Impacte ambiental dels nous creixements  

4.2.1 Avaluació ambiental dels sòls objecte de transformació 

4.2.2 Valoració de l’impacte sobre els recursos, la generació de residus i les infraestructures

  

4.2.3 Incidència del pla o programa sobre el sòl no urbanitzable 

 

5 Determinació dels impactes significatius sobre el medi ambient 

6 Valoració global del pla/programa 

6.1 Compliment dels objectius i criteris adoptats 

6.2 Avaluació global del pla/programa  

6.3 Conclusions  

7 Pla de seguiment  

 

Annex: Document de síntesi  
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Per tant, l’estructura de l’ISA s’adapta a allò que estableix la normativa (article 70 del Decret 

305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme) 

 

Pel que fa al punt de vista formal, l’ISA segueix un ordre lògic i dependent+ La definició d’objectius 

ambientals s’ha fet a partir dels aspectes ambientals rellevants detectats a la fase de diagnosi.  

 

Aquests objectius ambientals han estat la base de l’avaluació ambiental, i conseqüentment tant 

l’avaluació d’alternatives com la justificació de l’ordenació adoptada s’han realitzat conforme als 

objectius ambientals plantejats. Així, els apartats de diagnosi, objectius, i avaluació ambiental 

del pla i de les alternatives es troben estretament lligats entre si, de manera que l’avaluació 

ambiental s’ha centrat en els aspectes ambientals més rellevants del territori, seguint 

l’esquema següent: 
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4.2 VALORACIÓ DEL CONTINGUT DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT 

AMBIENTAL 

 

Aquest apartat identifica els punts forts i febles de l’informe de sostenibilitat ambiental, 

i avalua la incorporació de les determinacions del document de referència, l’abast de l’informe 

quant a continguts i la valoració de la informació emprada. 

 

4.2.1 INCORPORACIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA 

Les determinacions del document de referència han estat incorporades en l’ISA, tal 

com demostra la taula següent:  

 
Incorporació de les determinacions del document de referència 

 
Determinacions del document de referència a l'ISA Grau d'incorporació a l'ISA 

Determinació 

dels 

requeriments 

ambientals 

significatius 

- Valorar les afectacions produïdes en la zona costanera pels temporals 

marítims i tenir en compte que en algunes zones com la de la platja de 

s’Abanell la delimitació actual del domini públic marítim-terrestre pot 

ésser insuficient, com s’evidencia actualment en les proximitats del riu 

Tordera, d’acord amb l’informe emès per la Direcció General de Costes+ 

 

 

 

 

 

 

- Cartografiar les franges perimetrals de protecció d’incendis forestals de 

les urbanitzacions, com a element visual de diagnosi de la situació i com 

a indicador per avaluar el seu seguiment. Cal identificar com a prioritàries 

les urbanitzacions i edificacions adjacents al perímetre de l’espai de 

Pinya de Rosa. 

 

- Reflectir en un mapa de més detall la connectivitat de l’espai natural de 

Pinya de Rosa amb el massís de Cadiretes, per tal de ser emprat en la 

proposta d’ordenació del POUM+ 

 

- Identificar els llocs més afectats per plantes exòtiques invasores. 

 

 

 

 

 

 

 

- Incloure una relació dels elements geològics d’interès municipal. 

Tot i que en les fases d’avanç no es 

disposava de la informació 

requerida, de totes maneres, 

actualment i d’acord amb l’informe 

de la Direcció General s’ha 

incorporat a més de la línia del 

d.p.m.t. vigent, el nou 

atermenament probable de la 

desembocadura del riu Tordera fins 

a la zona urbana de S’Abanell, i que 

limita amb el C/ Vila de Madrid  

S'han cartografiat de la manera que 

explicita el DR a l'apartat 2.1.1.6 

Riscs Ambientals de l'ISA. S'ha fet 

un zoom als entorns de Pinya de 

Rosa.  

S'ha reflectit, cartografiat i estudiat 

la connectivitat de l'espai Pinya de 

Rosa amb el massis de Cadiretes a 

l'apartat 2.1.1.12.  

És considera a l'escala que 

s'aborda un POUM no correspon 

analitzar gràficament aquest 

element. De totes maneres, s'ha 

tingut present a la normativa del 

Pla i s’ha incorporat com a 

requeriment específic per al 

planejament derivat.  

Segons la informació disponible en 

el moment de redacció del POUM, 

no hi ha elements geològics 

d'interès. Tot i així es te en 

consideració la rellevància de Sa 

Palomera com a element 

paisatgístic - geològic singular.  
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- Caldrà justificar el caràcter ambiental de l’objectiu núm. 14, i establir-ne 

relacions entre aquest i l’objectiu núm+ 4 que preveu potenciar i millorar 

els recorreguts de vianants i carrils bici per tal de fomentar la mobilitat 

amb bicicleta per reduir la congestió urbana.  

 

- Caldrà quantificar amb detall les superfícies amb pendent superior al 

20* en l’alternativa escollida. 

 

- Es justificarà la proposta d’ordenació en relació amb allò previst a 

l’article 5 del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn, tenint en compte les propostes de zonificació que ja ha tramés 

el DMAH als municipis. 

 

- S’incorporarà una valoració de l’ordenació proposada respecte els 

possibles nivells de soroll que se’n puguin generar pel canvi en els usos 

dels terrenys. A tal efecte es poden tenir en compte zones de sensibilitat 

acústica definides en els mapes de capacitat acústica d’àmbit municipal 

i les normes per a les noves construccions en zones de soroll. 

 

S'ha justificat a l'apartat 2.2.2, 

d'objectius ambientals.  

S'ha cartografiat a escala 1:5.000 

les zones amb pendents superiors 

al 20%.  

A l'apartat 4.2.2. s'han analitzat els 

impactes de l'alternativa 

seleccionada sobre la 

contaminació llumínica i s'han 

afegit determinacions pel Pla.  

A l'apartat 4.2.2. s'han analitzat els 

impactes de l'alternativa 

seleccionada sobre la 

contaminació acústica i s'han 

afegit determinacions pel pla. 

- Es preveurà una planificació específica per a la millora i l’ordenació de 

l’ús públic del delta de la Tordera, per tal de compatibilitzar-lo amb la 

conservació dels seus valors ambientals. En aquest sentit caldria valorar 

la possibilitat de reduir l’ocupació del delta de les instal,lacions de 

càmping existents actualment dins el sistema fluvial, sense perjudici del 

compliment de la Directriu de preservació front als riscos d’inundació+ 

 

- Caldrà relacionar els indicadors proposats a l’apartat 2+1 de l’informe 

ambiental preliminar amb els objectius ambientals específics de 

l’apartat 2+2+2, per considerar-los com a elements de referència en el 

seguiment ambiental del desenvolupament del Pla. 

A l'ISA s'ha recollit la recomanació 

d'elaborar un Pla d’Vs Públic del 

Delta del Tordera, i aquesta 

recomanació finalment també s’ha 

incorporat de manera efectiva 

dintre de les propostes del Pla. 

S'ha relacionat els indicadors amb 

l'apartat 2.2.2.  

Justificació 

ambiental de 

l’elecció de 

l’alternativa 

- Es valorarà si resulta viable desenvolupar les noves àrees de 

creixement urbanístic hoteler proposades en l’alternativa C atesa la seva 

inclusió dins l’àmbit de la plana inundable del delta de la Tordera (Q100). 

 

 

 

 

 

 

 

- Es valoraran i justificaran les necessitats de consum de sòl proposades 

en relació al sòl actualment disponible i pendent de desenvolupar 

d’acord amb el planejament vigent+ 

S’ha incorporat, les noves àrees de 

creixement urbanístic i hoteler, es 

fixen sobre zones actualment 

ocupades per càmpings+ D’acord 

amb el PEF de la Tordera, aquestes 

zones de sòl urbà previstes com a 

zona hotelera queden fora de la Q 

100, en àmbits amb inundabilitat 

dins del període de retorn Q500, 

admissibles per aquest us.  

A l'apartat 4.2.2, s'ha analitzat les 

projeccions demogràfiques del 

DPTOP i és considera que les 

necessitats de sòl són justificades 

ja que és planteja un creixement 

del 60% pel conjunt Blanes- Lloret.  
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4.2.2 ABAST DE L'INFORME QUANT A CONTINGUTS 

4.2.2.1 Consideració dels aspectes ambientals rellevants:  

 

L'avaluació ambiental de l'informe de sostenibilitat ambiental es basa en els aspectes 

ambientals rellevants i significatius del pla, i considera els aspectes que s'han d'incloure segons 

la legislació vigent (Directiva 2001/42/EC, Llei 9/2006 i Decret 305/2006).  

 

Aspectes ambientals rellevants del territori:  

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+ 

 La densitat mitjana és moderadament elevada, però en determinades zones aquesta és 

extremadament baixa. 

 El grau de dispersió en el SNU és relativament baix, excepte en zones concretes 

 El caràcter turístic i estacional del municipi implica variacions importants en la densitat 

d’habitants+ 

 El nombre d’habitatges secundaris o desocupats supera al nombre d’habitatges 

principals 

 Els índex de saturació del sòl són més propers als de l’àrea metropolitana de Barcelona 

que als de la Selva 

 Les zones verdes que preveu el PGOU estan dintre de les ràtios recomanades. 

 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+ 

 Caldria potenciar la funcionalitat de les zones verdes 

 En la consideració de les zones verdes s’ha de tenir en compte la proximitat del mar i 

dels espais naturals periurbans. 

 

Mobilitat 

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

desplaçaments interns. 

 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+ 

 Existeix una xarxa de camins rurals, amb un intens ús social, però que sovint es pot 

veure afectada pels creixements urbanístics. 

 L’estacionament de vehicles per a residents és suficient però està mal repartit 
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Balanç d’aigua  

 Excessiva dependència pel que fa a les fonts d’abastament municipal. 

 El consum d’aigua de caràcter estacional s’ha anat incrementant de forma substancial+ 

 La construcció de la dessaladora i altres projectes han permès millorar la situació dels 

aqüífers. 

 Els aqüífers de la Tordera es troben molt afectats per les captacions d’aigua. 

 Existeix una relació directa entre els aqüífers subterranis i els cursos d’aigua. 

 El veïnat de Mas Güelo, entre d’altres, no està connectat a la xarxa de sanejament. 

 

Contaminació atmosfèrica 

 El municipi no pot neutralitzar la seva contribució al canvi climàtic global.  

 En el municipi s’hauria  de limitar la implantació de nous focus d’ òxids de nitrogen o 

partícules en suspensió. 

 

Riscos ambientals 

 El risc d’inundació és important en àmplies zones del municipi. 

 En tota la façana marítima i els salts topogràfics del municipi es detecta risc de 

despreniments. 

 El risc d’incendi forestal és elevat a l’entorn de les urbanitzacions, cap de les quals ha 

adoptat mesures d’autoprotecció+ 

 

Residus 

 La deixalleria de residus municipals està correctament dimensionada. 

 

Energia 

 El municipi presenta condicions òptimes per a l’aprofitament de l’energia solar+ 

 Baixa presencia d’instal,lacions d’energies renovables. 

 

Biodiversitat i connectivitat 

 La qualitat ecològica dels cursos fluvials és molt baixa, tot i així presenten grans 

potencialitats de recuperació. 

 Les rieres de Blanes i de Vall de Burg conserven hàbitats interessants en els trams alts. 

 El curs baix de la Tordera es troba força alterat, però manté elements naturals d’interès i 

presenta grans potencialitats. 

 El municipi acull una gran diversitat d’hàbitats amb un grau de conservació variable. 

 A Blanes hi són presents, en major o menor grau hàbitats d’interès comunitari, algun 

d’ells d’interès prioritari+ 

 Existeix una manca de plans i òrgans de gestió pels espais naturals protegits.  
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 La connectivitat ecològica del municipi s’estructura entorn a un “arc verd” que emmarca 

el municipi. 

 Les infraestructures i les urbanitzacions disperses són les principals barreres 

ecològiques. 

 El s sòls més aptes per a l’agricultura es concentren a la meitat sud del terme municipal. 

 

Paisatge 

 En general, el paisatge de Blanes es troba força alterat. 

 Des del punt de vista paisatgístic, la plana i la desembocadura de la Tordera són les 

àrees de major visibilitat. 

 

A partir d’aquest aspectes ambientalment rellevants, l’ISA desenvolupa tot un seguit d’objectius 

ambientals del POUM que seran la base per a l’avaluació ambiental del mateix i la mesura, 

d’acord amb el grau d’assoliment d’aquests, de la sostenibilitat ambiental del Pla+ 

 

 

Objectius ambientals que presenta l'ISA:  

 

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 veïnats 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. 

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. 
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4.2.2.2 Avaluació de les alternatives 

 

S’han pres en consideració aquelles opcions que eren alternatives realistes, factibles i aptes per 

contribuir a assolir els objectius del pla en termes reals+ Així, s’han considerat 4 alternatives: 

alternativa 0 (situació actual sense canvis), i les alternatives A, B i C+ L’apartat 4+2.3.1 descriu 

més detalladament les alternatives i exposa un resum de la seva anàlisi ambiental. 

 

Les alternatives es poden classificar en 3 tipus, atenent al nivell del procés de presa de 

decisions en el qual es plantegen: 

 

 Alternatives d’estratègia: Difereixen dels objectius generals del pla i de les necessitats 

de l’àmbit del pla, i conseqüentment de l’estratègia global d’ordenació. 

 

 Alternatives d’ubicació: Proposen ubicacions diferents per les noves implantacions que 

s’han considerat necessàries, com ara els nous creixements residencials, els nous 

polígons industrials, els nous equipaments o les noves infraestructures de mobilitat. 

 

 Alternatives de tipologia dels creixements: Tot i que les alternatives comparteixen una 

estratègia de creixement i una ubicació concreta per al seu desenvolupament, es 

diferencien en les característiques d’aquest creixement (la forma, la mida, la densitat, 

la localització dels espais lliures, la tipologia de les construccions...). 

 

En aquest sentit el Pla planteja alternatives a nivell d'estratègia i d'ubicació per cada aspecte  

mencionat (assentaments urbans, estructura viària i sistema d’espais lliures).  

 

Les alternatives considerades han estat avaluades prenent esguard el seu impacte en cada 

aspecte ambiental rellevant identificat prèviament i en el grau d’assoliment dels objectius 

ambientals establerts+ Finalment, s’ha optat per l’alternativa de menor impacte ambiental, tot i 

que com es comentarà posteriorment, l’alternativa adoptada ha sofert algunes modificacions 

durant el procés de redacció del Pla. 

 

 

4.2.2.3  Valoració de la informació emprada 

 

Per l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del pla s’ha utilitzat informació de base 

actualitzada, procedent de fonts fiables: 

 

 Ajuntament de Blanes 

 Bases cartogràfiques del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

 Mapa de cobertes del sòl del CREAF 

 INUNCAT i projecte de PEF de la Tordera (Agència Catalana de l’Aigua) 

 Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 (Generalitat de Catalunya, 2006) 

 Pla de ports de Catalunya (2006-2015) 
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 Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (Aprovat pel DECRET 310/2006, de 25 

de juliol). 

 El Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005 

 Pla del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic i Historicoartístic de Blanes (Ajuntament de 

Blanes) 

 

Tanmateix, el promotor ha contractat la realització dels següents estudis de detall en motiu 

d’aquest pla, fet que ha permès ampliar la informació disponible per a l’avaluació ambiental del 

Pla. 

 

 Informe sobre xarxes d’aigua i inundabilitat del riu Tordera (ABM). 

 Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada pel Pla (lavola) 

 

Fruit del procés d’avaluació ambiental, s’han obtingut noves informacions procedents de 

l’Agència Catalana de l’Aigua (que ha facilitat la delimitació definitiva de les zones inundables) i 

del Ministerio de Medio Ambiente, Rural i Marino- Dirección general de Costas, que ha facilitat els 

atermenaments del domini públic maritimoterrestre.  

 

Les mancances detectades pel que fa a informació disponible es descriuen en el capítol 6 

(Dificultats detectades) d’aquesta Memòria ambiental. 

 

4.2.3 SINTESI DE L'AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L'INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  

4.2.3.1 Avaluació general d'alternatives  

 

A continuació s'exposen les alternatives considerades a l'informe de sostenibilitat ambiental.  

 

Alternativa 0 

L’alternativa 0 es composa pels sectors de sòl que queden per desenvolupar dels planejats en el 

PGOU 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.  

 

 

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 
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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. 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 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)+  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+  

 

 

4.2.3.2 Avaluació 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 ja que és 

l'alternativa que més s’adequa als objectius ambientals i a les necessitats del municipi. 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+  
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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.  

 

Fs 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”+ 

 

A l'ISA s'alerta que 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.  
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5 AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I 

DEL SEU GRAU DE CONSIDERACIÓ 

5.1 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

El mes de setembre de 2005 es va aprovar el Programa de Participació Ciutadana per al POUM de 

Blanes amb l’objectiu d’aconseguir una amplia participació ciutadana i una plena difusió dels 

documents d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.  

 

Amb l’objecte de facilitar, garantir i organitzar el seguiment dels treballs de redacció del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal, així com la posterior gestió del mateix, el programa 

s’estructurarà en les següents fases: 

 

1.- Constitució de la Comissió de Seguiment 

2.- Jornades de participació ciutadana 

3.- Fase d’informació pública dels documents del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovats 

inicialment. 

 

1.- Constitució de la Comissió de Seguiment 

Al llarg de tot el procés de formació i tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es 

constituí una Comissió de Seguiment integrada per l’Alcalde-president, el Regidor d’Urbanisme, i 

el regidor d’Obra pública, medi ambient i serveis socials i un representant de cada una dels grups 

municipals. Aquesta Comissió s’havia de reunir amb una periodicitat mensual al llarg de tota 

tramitació del POUM. 

 

 

2.- Jornades de participació ciutadana 

Per tal de facilitar la participació ciutadana, s’organitzaren unes jornades obertes, de debat dels 

diferents temes a tractar en el POUM, per tal de definir els criteris i objectius que havien de servir 

de partida per a la seva redacció. En aquestes jornades es presentaren els estudis previs 

d’informació elaborats per l’equip redactor del POUM, i que abarcaven estudis territorials, estudis 

demogràfics i socioeconòmics, i estudis urbanístics de la realitat actual del municipi. 

 

Aquests estudis previs i la diagnosi urbanística, van de servir de base per al debat al llarg de 

diverses sessions temàtiques en jornades obertes al públic, els criteris, objectius, i en el seu cas 

les opcions i estratègies més idònies per a cada un dels diferents temes posats a discussió. 

 

Els apartats que correspondrien a cada una de les jornades o sessions temàtiques son els 

següents : 

 

Jornada 1a La protecció del medi-natural i els límits de l'expansió urbana. 

Jornada 2a Sectors productius, turisme, indústria, sector immobiliari, serveis. 

Jornada 3a Grans infraestructures, equipaments, espais lliures i serveis. 

Jornada 4ª La problemàtica de l'àrea urbana consolidada. Densitat, tipologies i model de 

ciutat, mobilitat. 
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Aquests diferents apartats, s'adequarien per tal de recollir la totalitat dels temes i inquietuds 

ciutadans amb referència al planejament urbanístic. 

 

Així mateix, durant el termini d’informació pública del pla (2 mesos), va estar oberta una oficina 

d’informació del Pla a la casa de la Vila, en el qual es van rebre les consultes i aclariments de la 

documentació del pla.  

 

 



 

 

 

29 

MEMÒRIA AMBIENTAL 

POUM de Blanes 

 

5.2 INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ PÚBLICA REGULADA 

 

Les consultes al públic i a les administracions afectades s’han realitzat a les fases següents: 

 

1 Avanç del pla: 

 

 Informació pública de l’avanç de pla durant 30 dies 

 Consultes de l’òrgan ambiental a les administracions afectades i al públic 

interessat en referència a l’abast de l’avaluació 

 

2 Aprovació inicial 

 

 Informació pública del projecte de pla durant 2 mesos 

 

L’objectiu d’aquest capítol és valorar com s’han pres en consideració els resultat de les 

consultes. És per això que els apartats següents es centren en les aportacions rebudes i en la 

valoració de la integració d’aquestes en el pla i en l’avaluació ambiental+ 

 

 

5.2.1 ORIGEN DE LES APORTACIONS 

 

A continuació es detallen els processos de consulta realitzats dels quals se’n han després les 

diferents aportacions: 

 

Data Tipus informació pública Valoració 

18/03/2007 – 

18/04/2007 

Informació pública Avanç 

de Pla (30 dies) 

S’han rebut vàries aportacions d’informes tècnics de 

diferents administracions afectades.  

Aquestes són:  

 Agència Catalana de l’Aigua 

  Direcció general de Qualitat Ambiental,  

 Area de Medi Natural,  

 Agència de Residus de Catalunya,  

 Direcció General de Costes, Ministeri de 

Medi Ambient,  

 Departament de Salut (Serveis Territorials 

de Girona). 

22/12/08- 

07/02/09 

Informació pública 

projecte de pla (45 dies) 

S’han rebut vàries aportacions d’informes tècnics de 

diferents administracions afectades i s’han realitzat 

sessions de participació ciutadana (veure apartat 

següent). 
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Consultes a les administracions afectades 

 

Fase de l’avaluació 

ambiental 

Administracions 

consultades 

Informes emesos per les 

administracions 

consultades 

Data d’emissió 

de l’informe 

Avanç del pla Oficina Territorial 

d’avaluació ambiental 

Document de referència 7/04/2007 

Avanç del pla Ministeri de Medi ambient. 

Direcció general de costes.  

Informe relatiu a la fase 

d’avanç+  

3/5/2007 

 

Aprovació inicial Oficina Territorial 

d’avaluació ambiental 

Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

17/11/2008 

Aprovació inicial Departament de política 

territorial i obres 

públiques. Direcció 

General de Ports, 

Aeroports i Costes.  

Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

24/10/2008 

Aprovació inicial Agència Catalana de 

l’Aigua 

Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

29/04/2009 

Aprovació inicial Ports de la Generalitat de 

Catalunya 

Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

7/10/2008 

Aprovació inicial Adif Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

7/10/2008 

Aprovació inicial Ministerio de Fomento. 

Secretaria general de 

transportes.  

Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

13/10/2008 

Aprovació inicial Delegació del Govern a 

Catalunya 

Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

17/10/2008 

Aprovació inicial Ministeri de Medi ambient. 

Direcció general de costes. 

Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

30/10/2008 

Aprovació inicial Ministeri de Medi ambient. 

Direcció general de costes. 

Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

20/02/2009 

Aprovació inicial Departament de política 

territorial i obres 

públiques. Direcció 

general del Transport 

Terrestre.  

Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

25/11/2008 

Aprovació inicial Departament de 

Mediambient i habitatge. 

Direcció general de 

Promoció d’habitatge+  

Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

19/12/2008 

Aprovació inicial Ministerio de Fomento. 

Secretaria de Estado de 

transportes.  

Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

2/03/2009 

Aprovació inicial Departament de política 

territorial i obres 

públiques. Direcció 

General d’arquitectura i 

paisatge. 

Informe relatiu a l’aprovació 

inicial 

25/03/2009 
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5.3 CONTINGUT I GRAU D’INCORPORACIÓ DE LES APORTACIONS DE CAIRE 

AMBIENTAL AL PLA 

5.3.1 CONSIDERACIÓ DE LES APORTACIONS DE LES ADMINISTRACIONS AFECTADES 

 

L’objectiu d’aquest apartat és avaluar el grau de consideració d’aquelles aportacions al pla que 

tinguin implicacions en l’avaluació ambiental i que les hagin efectuades les administracions 

afectades.  

 

Es detallen, per a cada fase de la tramitació del pla, les aportacions de caire ambiental recollides 

en els informes preceptius de les administracions afectades, i com aquest les ha incorporades. 

 

 

Avanç de pla 

 
Administracions que emeten 

aportacions 

Aportacions Incorporació al pla 

Oficina Territorial d’avaluació 

ambiental 

Veure apartat 4.2.1 Veure apartat 4.2.1 

Ministeri de Medi ambient. 

Direcció general de costes. 

Demana que s’incorporin les delimitacions 

maritimoterrestre i les servituds a la 

documentació gràfica. 

S’han incorporat les delimitacions a la 

cartografia del POUM.  

Demana que a la normativa s’introdueixin les 

delimitacions i/o determinacions de la Llei 

22/88 de Costes.  

S’han introduït les referències necessàries a 

la normativa (Article 114 en l’aprovació 

provisional) 

 

 

Aprovació inicial 

 
Administracions que emeten 

aportacions 

Aportacions Incorporació al pla 

Administrador d’infraestructures 

ferroviàries 

En els mapes d’informació i ordenació hi 

ha d’haver dibuixades les zones de 

domini públic ferroviari, la zona de 

protecció i la línia límit de l’edificació+ 

Caldrà doncs, tenir en compte les 

regulacions que l’afecten i basar amb 

aquestes la zonificació del Pla.  

Al mateix temps, el POUM haurà 

d’incorporar a la normativa les 

regulacions que suposa la legislació 

sectorial.  

 

S’ha modificat la normativa i els plànols 

del POUM tal com demana l’informe 

d’ADIF.  

Ports de la Generalitat Manca una menció expressa del Pla 

Especial del Sistema General Portuari de 

Blanes 

S’incorpora i es fa menció a aquest Pla.  

Departament de Política territorial i obres 

públiques. Ports, Aeroports i Costes.  

Demana un canvi de classificació del 

d.p.m.t i proposa anomenar-lo Sistema 

Marítim.  

Fa alguna apreciació respecte a la 

normativa i els usos de temporada.  

Respecte a la documentació gràfica fa 

algunes aportacions respecte a la 

delimitació del d.p.m.t. i les servituds.  

S’ha modificat la normativa i els plànols 

segons l’informe del Ministeri de Medi 

ambient. Direcció general de costes. A 

més a més, a la normativa  s’han 

introduït els canvis que proposa l’informe 

referent als usos de temporada.  
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Ministeri de Medi ambient. Direcció 

general de costes. 

Es fa algunes apreciacions pel que fa a 

les delimitacions maritimoterrestre i les 

servituds a la documentació gràfica. 

Demana que a la normativa s’introdueixin 

les delimitacions i /o determinacions de 

la Llei 22/88 de Costes. 

Dema que es revisin les densitats 

edificatòries del SUD “ Activitats 

Turístiques”+  

S’introdueix, es modifica la normativa i 

els plànols del POUM segons el que 

demana l’informe. 

Departament de Medi Ambient i 

Habitatge 

Caldrà Valorar les afectacions produïdes 

a la zona costanera pels temporals 

D’acord amb l’informe de Costas es 

modifiquen els plànols dibuixant el 

atermenament probable que la Direcció 

General de Costas vol modificar. 

Identificar els llocs afectats per plantes 

exòtiques 

Degut a la maca d’estudis fiables i 

actualitzats d’espècies invasores al 

municipi i a l’escala del treball, no s’ha 

pogut incorporar aquest apartat.  Malgrat 

tot, en aquesta memòria es proposa com 

a requeriment per al planejament derivat 

d’aquest POUM l’obligació d’estudiar 

específicament aquest aspecte. 

Justificar l’ordenació d’acord amb les 

propostes de zonificació de l’ordenació 

ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn. 

L’ordenació s’adequa a les propostes i 

normativa d’enllumenat públic per a la 

protecció del medi nocturn. 

Incorporar una valoració de l’ordenació 

respecte als nivells de soroll 

L’ordenació s’adequa als mapes de 

capacitat acústica i normes per a la 

protecció contra la contaminació 

acústica. 

Preveure un pla de planificació específica 

per a l’ordenació del Delta 

A l’article 24 de la normativa del POUM es 

proposa l’elaboració d’un Pla Especial del 

delta de la Tordera.  

Incloure la xarxa carrils - bici en el plànol 

2.1. 

S’ha introduït la xarxa al plànol 2.1. 

L’ampliació del Port s’ha de sotmetre a 

avaluació d’impacte ambiental 

L’ampliació del Port es sotmetrà a la 

tramitació que li correspongui.  

Permetre la instal,lació d’instal,lacions 

fotovoltaiques als edificis a la normativa 

S’ha inclòs a l’article 285 de la normativa, 

referent a estalvi energètic i energies 

alternatives. Es proposa la instal·lació de 

plaques fotovoltaiques i captadors solars 

tèrmics. 

Qualificar com a forestal tots els terrenys 

d’acord amb la llei forestal 6/88 

S’ha ajustat les qualificacions i la 

normativa dels terrenys forestals segons 

el que determina la llei.  

Qualificar l’equipament de Pinya de Rosa 

com a Zona del jardí botànic de Pinya de 

Rosa 

S’ha incorporat el nom de Zona del jardí 

botànic de Pinya de Rosa. 

La normativa del PEIN ha de ser la 

normativa específica sectorial 

S’ha modificat la normativa del PEIN de 

manera que és d’aplicació la normativa 

sectorial vigent 

Grafiar més diferenciadament el PNIN i el 

PEIN 

S’ha incorporat així a la cartografia del 

Pla. 

Corregir les consideracions a art 232 per 

Reserva de Fauna Salvatge 

S’ha eliminat la referència a la Reserva de 

Fauna Salvatge 

Considera que el NU-C1 situat a Pinya de 

Rosa és d’aplicació la normativa forestal 

S’ha incorporat 

Suprimir la reserva del nou cementiri i 

ampliar les consideracions segons la llei 

forestal 

S’ha incorporat en l’Espai de 

Connectivitat Ecològica (Clau 19) la 

referència a l’aplicació de la normativa 

forestal. No obstant es manté la reserva 

del nou cementiri que ha de ser 

compatible amb les finalitats d’aquest 

espai. 

Excloure de la qualificació d’agroforestal 

els terrenys forestals 

S’ha ajustat la delimitació dels terrenys 

forestals. 
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Esmenar i corregit l’art 112 per tal 

d’incloure les directrius de les zones 

ZEPA i LIC, i XN2000. 

S’ha incorporat a la normativa la 

referència a les directrius generals per a 

la gestió de la xarxa de la Natura 2000. La 

zonificació del subsistema hidràulic 

(Clau H) s’ha ajustat al límit de la zona 

fluvial establerta en la PEF de La Tordera i 

d’acord el que estableix el Reglament de 

la Llei d’urbanisme 

Ampliar l’art. 20, els PP hauran de fer un 

informe ambiental d’acord amb l’ISA del 

POUM 

S’ha incorporat a l’article 20 la referència 

a l’obligatorietat d’incloure un informe 

ambiental ajustat a l’ISA del POUM 

Esmenar art. 25 i fer referència al Reia 

Decret Legislatiu 1/2008 

S’ha esmenat a l’article 25 la referència al 

Real Decret 1/2008.  

Corregir les consideracions de l’Art 225, 

no s’ha inclòs les consideracions dels 

moviments de terres.  

S’ha incorporat 

Ministeri de Medi ambient. Direcció 

general de costes. 

Falta representar la línia de 

l’atermenament probable, i hi ha errors 

en la línia de protecció a Pinya de Rosa. 

Es modifiquen els plànols dibuixant 

l’atermenament probable, d’acord amb 

els plànols facilitats per Costes, i els 

errors a Pinya de Rosa. A la normativa es 

deixa com a únic PMU el de l’illa tancada, i 

a la fitxa del sector SUD Activitats 

Turístiques es justifica el compliment de 

l’article 30 de la Ley de Costas 

Només es podran redactar PMU en el 

tram Costa Brava -Josep Tarradellas per 

ser l’únic d’illa tancada+ 

Falta justificar que en el SUD Activitats 

Turístiques el compliment de l’art 30 de 

la Ley de Costas, que no supera la mitja 

d’edificabilitats+ 

Agència Catalana de l’Aigua Proposa reservar terrenys al costat de 

l’EDAR.  

El SUD Industrial Ronda Oest ha de tenir 

EDAR pròpia.  

Nova EDAR a Puig de la Dona.  

Connectar Mas Guelo a la xarxa. 

Es reserven els terrenys per ampliar 

l’actual EDAR+  

S’incorpora a la normativa l’obligació de 

fer una EDAR al sector Ronda Oest i al PA 

Puig de la Dona, i l’obligació de connectar 

Mas Güelo a la xarxa general 

Demana modificar la Zona Fluvial i 

Sistema hídric. Els càmpings dins el 

sistema hídric han de protegir-se per a 

avingudes de 100, elaborar plans 

d’autoproteccó, i actualitzar la informació 

del Pla d’avingudes 

Es dibuixen correctament la zona fluvial i 

el sistema hídric d’acord amb els estudis 

de la PEF de La Tordera+  S’inclou a la 

normativa l’obligació d’elaborar els 

sistemes de protecció enfront el risc 

d’inundabilitat en els càmpings i sector 

afectats. 

Aprovació provisional  

 
Oficina d’avaluació ambiental  Incloure en el plànol n-3+2 l’àmbit de la nova ITAM-

II, amb capacitat de 60 hm^3 /any, que es preveu 

construir en terrenys confrontants amb el riu 

Tordera, el projecte de la qual ja ha iniciat la 

tramitació ambiental. Es tindrà en compte la 

delimitació que consta al plànol del projecte, i 

l’àmbit haurà de qualificar-se amb la clau de 

serveis tècnics. 

S’ha introduït en els plànols del 

POUM 

Oficina d’avaluació ambiental Delimitar dins un àmbit qualificat com a serveis 

tècnics el dipòsit d’abastament que es preveu 

construir al Turó de Montells. El projecte ha 

d’incorporar una anàlisi detallat dels impactes 

previstos en la construcció i en les 

infraestructures complementàries i preveure un 

disseny i ubicacions que minimitzin l’impacte 

sobre els terrenys forestals i garanteixin la 

correcta inserció en el medi. L’expedient 

incorporarà una sol·licitud d’informe al 

Departament de Medi Ambient i Habitatge 

S’incorpora la delimitació i els 

requeriments a la normativa del 

Pla (article 108). 

Oficina d’avaluació ambiental Justificar les diferències en la delimitació de la 

zona fluvial a la zona del límit de la parcel·la 

S’ha incorporat aquesta 

justificació al POUM 
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cadastral entre el càmping el Pinar i el càmping 

Voramar, d’acord amb l’informe emès per l’ACA en 

data 29 d’abril de 2009+ 

Oficina d’avaluació ambiental Valorar en l’ISA com s’articularan els traçats 

proposats per als carrils-bici amb les àrees 

d’aparcament previstes en el Pla a fi i efecte de 

millorar la mobilitat sostenible 

S’ha introduït a l’ISA en l’apartat 

de Compliment dels Objectius al 

que fa referència als 

aparcaments.  

Oficina d’avaluació ambiental Actualitzar l’ISA en la part referent a les fitxes 

d’anàlisi dels sectors, que hauran d’incorporar la 

denominació correcta utilitzada en els diversos 

documents del POUM així com la resta de 

consideracions establertes en la present 

Resolució 

S’ha actualitzat els apartats de 

l’ISA tal com demana la 

resolució.  

Oficina d’avaluació ambiental La resolució detalla la presència d’errades a la 

normativa i proposa la seva rectificació. Aquestes 

principalment fan referència a especificacions 

normatives pels sòls forestals. 

S’han corregit totes les errades 

de la normativa.  

Oficina d’avaluació ambiental Els documents de planejament derivat justificaran 

als informes  ambientals respectius l’adopció dels 

criteris ambientals establerts a la  documentació 

ambiental del POUM i a l’informe de l’Agència 

Catalana de l’Aigua+ En aquest cas incorporaran 

els estudis que justifiquin la compatibilitat de les 

propostes d’ordenació dels sectors afectats per  

les rieres de la Plantera, Can Rabassa, Mas Gelat i 

riera de Blanes amb l’article 6 del Reglament de la 

Llei d’urbanisme i es remetran a aquest 

organisme i als Serveis Territorials del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge per 

l’emissió de l’informe preceptiu+ 

S’ha introduït un capítol genèric 

a la normativa, i en els casos 

que s’ha considerat necessari, 

s’ha especificat en les fitxes 

dels sectors de l’ISA les 

consideracions que planteja la 

resolució.  

Oficina d’avaluació ambiental El planejament derivat que desenvolupi el sector 

SUD 10 “Industrial Ronda Oest” haurà de tenir en 

compte l’existència d’un indret inventariat per 

l’Agència de Residus de Catalunya com a sòl 

contaminat. 

S’ha introduït aquest 

requeriment a la normativa al 

mateix temps que s’ha 

incorporat a la fitxa del sector a 

l’ISA.  

Oficina d’avaluació ambiental Els documents de l’avanç del Pla especial 

urbanístic “Delta de la Tordera”, que pot afectar 

directa o indirectament els espais de la xarxa  

ecològica europea Natura 2000, es trametrà al 

Departament de Medi Ambient i Habitatge per a 

determinar el procediment d’avaluació ambiental 

que s’escaigui+ 

Aquest requeriment s’ha 

incorporat a nivell de normativa 

al POUM.  
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CONSIDERACIÓ DE LES APORTACIONS DERIVADES DELS PROCESSOS DE CONSULTA I 

PARTICIPACIÓ PÚBLICA  

 

Del procés de participació pública i els processos de participació ciutadana que s’han descrit a 

l’apartat 5.1, es van recollir les aportacions de manera informal i aquestes van ser tingudes en 

compte en la mesura de la seva utilitat i interès ja sigui en l’ISA o directament en les propostes 

del POUM.  

 

A continuació, es detallen aquelles aportacions de caire ambiental realitzades per particulars o 

entitats en el període d’informació pública del POUM aprovat inicialment, així com el seu grau 

d’incorporació al Pla: 
 

Al·legacions dels particulars de caràcter ambiental2 

 
Particulars que 

presenten al·legacions 

Aportacions Incorporació al pla 

FRANCISCO PUMAROLA 

NONELL  

 

En el POUM s’ha dibuixat al final del carrer 

Greco un vial en un punt que conflueix tota 

l’aigua pluvial de Ca la Guidó, Mas Florit, i el 

Molí, que una part baixa per la tuberia que 

varen fer pel carrer Greco des de la rotonda 

i l’altre que ve de la zona industrial nord, 

afegint-se la que recull els carrers de Mas 

Cremat. A les Jornades de Participació 

Ciutadana sobre el POUM ja es va dir que en 

aquest punt era zona de perill alt inundació. 

Demano que el POUM modifiqui els criteris 

que han portat a l’ajuntament dibuixar 

aquest vial pel perill real d’inundació que té 

i deixar-lo tal com era abans de la 

modificació. 

 

La recollida de les aigües pluvials s’haurà d’estudiar en la 

urbanització o en un projecte específic d’aquest carrer, 

determinant la solució mes idònia per aquest cas.  

S’informa per tant desfavorablement la supressió del vial, 

al·legant més que qüestionar el disseny del vial exposa 

les seves consideracions en relació a la problemàtica que 

pot sorgir en relació a la recollida de les aigües pluvials, 

que s’haurà de resoldre en el projecte d’urbanització 

corresponent. 

JOAN MORA CRESPO (Nº  Que es solucionin els errors del informe de 

sostenibilitat ambiental del POUM, i que 

s’inclogui un pla per protegir i preservar el 

patrimoni natural de Blanes, i que es 

treballi perquè alguns dels espais que 

trobem a la nostra vila puguin formar part 

del Pla d’Espais Interès Natural de 

Catalunya PEIN, què els donaria una 

protecció efectiva, donat que tenen qualitat 

i característiques per formar part. Per això 

esperem que es tingui per presentat 

aquest escrit, l’admeti i en llurs mèrits 

tingui. 

S’informa favorablement: es corregiran les errades 

materials que constin en l’informe de sostenibilitat 

ambiental del POUM 

Els informes mediambientals que formen part del POUM 

justifiquen abastament la classificació de sòl no 

urbanitzable i les seves diferents qualificacions. 

Igualment consten delimitats els sectors urbanitzables i 

la seva justificació en la memòria.  

El POUM recull la declaració de paratge de Pinya de Rosa, 

com no podia ésser d’altra manera, ja que la declaració 

d’una zona com a PEIN no es una potestat municipal sinó 

d’altres administracions+ En aquest cas i en marc de les 

seves competències el POUM classifica i qualifica el sòl no 

urbanitzable justificant els diferents graus de protecció i 

usos en base als esmentat informes tècnics, sens 

perjudici de solucionar errors puntuals de nomenclatura. 

                                                                            
2 Les respostes sobre la incorporació al POUM d’aquestes al,legacions s’extreuen bàsicament de l’informe 

d’al,legacions del propi POUM. 
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JOAN MORA CRESPO  Que en el nou POUM inclogui un pla per 

recuperar l’ona del Delta del Tordera des del 

punt de vista ecològic, faunístic i florístic, i 

es reordenin els usos, allunyant al màxim 

les zones d’acampada de la llera del riu i de 

la ZMT que marca la Llei de Costes. Per això 

esperem que es tingui per presentat 

aquest escrit, l’admeti i en llurs mèrits 

tingui. 

S’informa favorablement: El POUM incorpora les diferents 

proteccions que es sobreposen al delta del Tordera, i 

qualifica tota aquesta àrea com a sol no urbanitzable de 

protecció del sistema costaner ( NU-C1), recollint la 

qualificació del Pla Director del Sistema Costaner, aprovat 

per la Generalitat de Catalunya. 

El POUM contempla les zones d’acampada existents dins 

aquesta àrea, amb la regulació de la normativa transitòria 

del propi Pla Director, que te rang superior i que la 

normativa del POUM incorpora. 

En l’expedient i consta igualment l’estudi hidràulic i 

d’inundabilitat del Tordera, i es recull la delimitació del 

sistema hídric, que en l’aprovació provisional del Pla 

incorporarà la delimitació fixada en la P.E.F. del Tordera 

elaborada per l’A+C+A, i que està actualment en fase 

d’exposició pública+  El POUM serà degudament informat 

per l’Agencia Catalana de l’Aigua+ 

Respecta a la ZMT el POUM serà informat pel Ministeri de 

Medi Ambient, i per Ports i Costes de la Generalitat. En tot 

cas el POUM ha de recollir  l’atermanament vigent de la 

ZMT d’acord amb l’informe de l’esmentat Ministeri, ja que 

la seva delimitació es competència de l’Estat+ 

Un cop s’emetin els informes per les administracions 

sectorials s’inclouran les determinacions que s’indiquin 

per part dels mateixos 

JOAN MORA CRESPO Que es desestimi la urbanització proposada 

al final del SUD de Racó Blau en el límit amb 

la plana agrícola per garantir la 

connectivitat ecològica i paisatgística entre 

la zona verda dels Pedrets i el parc agrícola.  

S’informa desfavorablement+ El POUM recull l’àmbit del 

Raco Blau que ja estava delimitat en el PGOU-89, i s’havia 

tramitat a l’ajuntament, i en modifica les condicions per 

adaptar-lo als nous criteris del pla, preservant un 65% de 

la seva superfície per a espais lliures públics i fixant les 

zones edificables en els dos extrems junt a l’àrea urbana 

ja existent. 

D’acord amb els estudis que integren el POUM queda 

plenament garantida la connectivitat ecològica i 

paisatgística entre la zona verda dels Pedrets i el parc 

agrícola mitjançant l’establiment en aquest sector d’un 

percentatge d’espais lliures del 65* de la seva superfície 

 La inclusió en el sector permet la seva adquisició gratuïta 

per part de l’ajuntament sent important indicar que es 

tracta d’un espai lliure que ha de formar part del gran parc 

urbà que contempla el POUM i que recull el salt topogràfic i 

el vessant sobre S’Abanell des de els Pedrets fins al Racó 

Blau, amb la protecció addicional de ser espai lliure públic. 

JOAN MORA CRESPO Demanem eliminar dels SUD Horta d’en Beia 

i SUD Riera la previsió d’urbanitzar els 

espais naturals esmentats i aquells 

inclosos en el pla de protecció i conservació 

del patrimoni natural. De la mateixa 

manera, sol·licitem que es prepari la 

redacció d’un pla estratègic de recuperació 

i conservació de les rieres com estableix 

l’Agenda 21 local+ Per això esperem que es 

tingui per presentat aquest escrit, l’admeti i 

en llurs mèrits tingui. 

S’informa desfavorablement. En els estudis justificatius 

del POUM, hi ha les previsions demogràfiques per a 

Blanes, i per tant el terreny que es necessita classificar 

per tal de donar cabuda a les necessitats futures. Tot i així 

i tal com preveu les determinacions per a sectors 

urbanitzables “Els plans parcials que confrontin amb 

cursos fluvials, recs o torrents, hauran de preveure un 

tractament urbanístic i ambiental adequat d’aquests 

espais, acumulant, en el possible, part dels terrenys de 

cessió en els seus marges per afavorir el manteniment i 

millora de la seva naturalitat”+ Per tant el POUM té en 

compte els criteris de l’agenda 21 fent possible 

compaginar el creixement urbà amb la protecció del 

sistema hidrològic del municipi. Els esmentats estudis del 

POUM justifiquen el creixement del municipi en els sectors 

que es delimiten com a urbanitzable, com a zones mes 

adients en lloc d’altres que s’han mantingut com a no 

urbanitzables. 
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JOAN MORA CRESPO Que es desestimi la creació del SUD Ronda 

Oest per el valor hidrològic i ecològic del sòl 

que preveu ocupar, i que el nou POUM 

serveixi per reordenar els sectors 

industrials existents i els vials. Per això 

esperem que es tingui per presentat 

aquest escrit, l’admeti i en llurs mèrits 

tingui. 

S’informa desfavorablement. Els estudis justificatius del 

POUM atorguen viabilitat la creació del sectors industrials 

SUD Ronda Oest, és a dir, no indiquen la impossibilitat de 

classificar aquests terrenys en base als valors hidrològics 

i ecològics que assenyala l’al,legant. Es tracta de terrenys 

que permeten el seu desenvolupament urbà, i que 

permeten la seva futura integració en la trama urbana del 

municipi+ Tal com s’explica a l’al,legació el POUM preveu 

zones eminentment comercials, i d’altres exclusivament 

industrials per tal que Blanes segueixi mantenint un dels 

seus puntals amb la indústria, tal com ha estat des de la 

creació de l’empresa Safa+ Tot i així, el pla preveu que per 

al sector industrial Ronda Oest i la ronda Oest, es projectin 

al costat de la Riera de Can Sabata, sense que aquesta 

perdi els seus valors naturals. Serà el Pla parcial el que 

analitzarà de forma pormenoritzada la zona i establirà les 

qualificacions més pertinents als efectes de permetre 

conjuminar l’interès públic de creació de la zona 

industrial-comercial amb les de protecció dels valors 

hidrològics. 

JOAN MORA CRESPO Que el nou POUM inclogui un pla de gestió 

de l’espai natural dels turons de Blanes, i 

un estudi de la mobilitat generada per les 

noves infraestructures que aglutinaran tot 

el trànsit d’entrada i sortida de Blanes per 

la carretera de Blanes a Tordera. Per això 

esperem que es tingui per presentat 

aquest escrit, l’admeti i en llurs mèrits 

tingui. 

S’informa favorablement incorporar dins la normativa del 

POUM la necessitat de realitzar un pla de gestió dels 

turons de Blanes, d’acord amb el que preveu la llei 

d’urbanisme, fixant la possibilitat de promoure plans 

especials per a diverses finalitat, entre les que hi ha la 

possible ordenació de l’esmentat espai natural+ 

 

S’informa no obstant desfavorablement la incorporació 

d’un estudi de mobilitat específic per a les noves 

infraestructures territorials+ L’estudi de mobilitat que 

incorpora el POUM te un caràcter genèric i l’escala  pròpia 

de tot el municipi, tal com correspon al seu àmbit de 

planejament+ L’estudi de mobilitat específic i els estudis 

d’impacte ambiental i d’integració paisatgística de les 

noves infraestructures territorials correspon a aquests 

projectes d’acord amb les seves característiques i estudis 

pertinents. 

ALBERT AUGÉ BASSOLS 

(Nº 162) 

Que a les zones de “Espai agrícola”, 

“Forestal” es puguin desenvolupar 

activitats per a la generació d’energies 

renovables. 

Desfavorable. El POUM no contempla en sòl no 

urbanitzable emplaçaments de sistemes de serveis 

tècnics per a energies renovables, sens perjudici que 

aquestes es puguin instal·lar en algun cas, dins el sòl no 

urbanitzable del municipi, d’acord amb el procediment que 

preveu la legislació urbanística vigent. 

 Aquestes instal·lacions ja es contemplen en part dins 

l’àrea urbana, a on els edificis d’habitatges han 

d’incorporar captadors d’energia solar per a l’aigua calenta 

sanitària, i en les zones industrials s’ha de preveure en la 

coberta la possibilitat d’instal,lacions d’energia 

fotovoltàica. 
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CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR DE BLANES 

El creixement de població que proposa el 

POUM no té en compte la importància que 

representen els habitatges secundaris en 

l’ordenació urbana+ 

El creixement que es proposa és excessiu 

en certs sectors de la població i no respecta 

el títol X sobre la Protecció Mediambiental i 

Paisatgística. 

No s’aprovi la urbanització Riera (Costa 

Brava centre) 

No s’aprovi l’actual proposta SUD Activitats 

Turístiques 

Disminueixi l’alçada quan s’acosti a les 

zones agràries al SUD Activitats Turístiques 

Alçada màxima PB+6 a tot el municipi 

No es protegeixen suficientment les zones 

boscoses de la vila 

No s’avança cap a la protecció de la Platja 

de S’Abanell+ 

1+ Desfavorable, d’acord amb la memòria del POUM, aquest 

ja té en compte els habitatges secundaris que formen part 

del conjunt urbà residencial del municipi i que com és 

conegut se està produint una gradual transformació en 

habitatges que constitueixen el domicili habitual, per tant 

en base a l’existència d’aquest important conjunt 

d’immobles i la seva gradual transformació, el POUM 

preveu uns creixements moderats o petits, als efectes de 

l’equilibri que ha d’existir entre la població que el POUM 

preveu i els sistemes que igualment es preveuen als 

efectes de donar resposta a les necessitats del ciutadans. 

2.1. Els creixements previstos com a moderats estant 

justificats en la documentació, i es complimenta i es 

respecta el títol X Protecció ambiental i paisatgística. En 

aquest sentit la previsió del sector Costa Brava Centre 

està justificat al trobar-se situat entre altres sectors 

urbanitzables, essent necessari per facilitar la continuïtat 

urbana i la cohesió territorial, enlloc de preveure 

creixements dispersos.  

2+2 El sector d’Activitats Turístiques està delimitat per 

possibilitar el canvi gradual de l’ús turístic de càmping a 

ús turístic hoteler, el que representa un augment 

qualitatiu per a l’activitat turística i econòmica del 

municipi.  

2.3 Respecte a aquest mateix sector Activitats Turístiques 

l’alçada reguladora es definirà en el Pla Parcial, com el 

POUM defineix els paràmetres bàsics indicats en l’article 

58+7 de la Llei d’urbanisme+ 

2+4+ Respecte a les alçades, les mateixes s’han definit en 

funció de les zones i necessitats, la normativa del POUM ja 

inclou l’alçada màxima de PB+6 per a les noves 

edificacions a tot el municipi, tal com sol•licita l’al·legació. 

3. Les zones boscoses, i concretament les que mereixen 

una protecció especial estant contemplades en el POUM 

d’acord amb els criteris que consten en els informes 

ambientals. 

4. Respecte a l’al·legació referent a la Platja de S’Abanell el 

POUM recull d’acord amb el que disposa la Llei de Costes i 

la Llei d’urbanisme l’atermenament del domini públic 

marítim terrestre així com les servituds legals de trànsit i 

de protecció previstes en l’esmentada legislació per a 

cada tipus de classificació de sòl. 

ANTONIO CASTRILLO 

REY 

Que el nou POUM contempli la solució 

peatonal dels carrers que uneixen el Centre 

amb els diferents barris de la nostra Vila. En 

aquest moment la vila de Blanes és més 

permeable, ja que disposa de diferents 

entrades per vehicles i per tant, aquest 

carrers podrien començar a ser tractats 

com a vies per a vianants. (Es podria reduir 

les places d’aparcament, ampliar les 

voreres col·locar arbres i deixar un sol carril 

per als cotxes, per exemple) 

Favorable. El POUM ja contempla en els plànols 

d’estructura general i orgànica del territori (plànol n+3+1), 

una proposta d’estructura viària per a vianants, que 

enllaça amb els espais lliures, i els diferents equipaments 

i barris de la ciutat, i que s’endinsa en l’entorn a traves del 

camins rurals amb els quals també enllaça. Aquesta xarxa    

te una importància estructuradora i suposarà una millora 

de la qualitat urbana de la ciutat, i pel seu desplegament 

haurà de ser objecte de continuats projectes de millora 

urbana (eixamplament de voreres, arbrat, pacificació del 

trànsit, etc...) en el sentit que esmenta l’al·legació. 

EUiA-ICV Estudiant el POUM hem detectat una greu 

mancança. Sol·licito que el POUM redacti un 

plànol dels camins rurals públics existents i 

al mateix temps defineixi una proposta de 

camins que volem que passin a ser públics. 

Favorable. Es considera procedent que el POUM incorpori 

una xarxa de camins rurals que incorpori els camins que 

es consideren de titularitat pública i es zonifiqui com a 

sistema viari en els plànols d’ordenació del sòl no 

urbanitzable. 

EUiA-ICV Demano que el POUM defineixi una xarxa de 

carrils bici, a partir dels carrils actualment 

existents. Aquesta xarxa ha de connectar 

tots els barris de Blanes. 

Favorable. Es considera procedent estimar l’al·legació en 

el sentit que el POUM incorpori la proposta de carrils bicis 

dins l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada i per tant 

que es contemplin en els plànols d’estructura general i 

orgànica del territori. 
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EUiA-ICV Procedeixi a reconsiderar les previsions 

urbanístiques previstes en l’Aprovació 

Inicial del POUM respecte al Sector Sòl no 

Urbanitzable Costaner 1 NU-C1, clau 18 

amb usos de càmping tota vegada que la 

transformació urbanística projectada 

implicarà inevitablement la lesió als valors 

paisatgístics de l’indret, sense que la 

referida planificació obeeixi a la necessitat 

de satisfer d’interessos municipals i, 

subsidiàriament, i pel cas que les 

al·legacions precedents no siguin 

oportunament ateses, es sol·licita una nova 

reordenació del Sector en el sentit 

proposició urbanística que satisfaria els 

interessos de la col·lectivitat. 

Desfavorable. Els estudis del POUM reconeixen el valor 

mediambiental i paisatgístic del terrenys que formen part 

del delta del Tordera, i el POUM incorpora les 

determinacions del Pla director del Sistema Costaner, les 

de la P+E+F+ del Tordera actualment en tràmit d’aprovació, i 

les noves previsions per a la delimitació del domini públic 

marítimo-terrestre d’acord amb les indicacions del 

informe emès pel Ministeri de Medi ambient, tot 

reconeixent les àrees de càmping existents en aquesta 

zona. 

El POUM no pretén en cap cas ampliar els usos 

d’acampada afectant terrenys d’alt valor agrícola i 

paisatgístic, com sembla desprendre’s del contingut de 

l’al,legació, sinó que únicament incorpora els terrenys 

actualment ocupats per aquest ús, amb les condicions 

fixades en la Disposició Transitòria Segona del PDUSC, que 

per alta part tampoc admet noves ampliacions als 

càmpings existents. 

Els càmpings constitueixen una part important del sector 

turístic municipal, aportant bona part de l’activitat 

turística i econòmica del municipi, i que com es sabut, 

complementa un sector hoteler de dimensions reduïdes; i 

per altra part tota l’activitat dels càmpings  està situada 

en aquesta zona deltaica, al igual que a l’altra banda del 

Tordera, i com molts terrenys deltaics del país. Conscients 

de la necessitat de mantenir aquesta activitat turística i 

de l’interés mediambiental dels terrenys agrícoles, el 

POUM pretén establir un equilibri per poder mantenir 

aquesta activitat que quedarà ja mermada amb l’afectació 

total del càmping situat a la desembocadura (càmping els 

Pins), i els afectats per la nova delimitació del domini 

públic marítimo-terrestre, i la preservació i protecció 

integral de tots els terrenys deltaics no ocupats per a 

usos exclusivament agrícoles. 

EUiA-ICV SUD Racó Blau. Admetem la possibilitat 

d’una ordenació en Planta baixa i 9 plantes 

pis sempre que aquesta es justifiqui en el 

Pla parcial per la necessitat de 

materialitzar l’aprofitament urbanístic que 

el POUM atorga a aquest sector. El Pla 

parcial haurà de contenir un estudi 

d’alternatives que justifiqui tècnicament la 

necessitat d’implantació d’edificacions en 

planta baixa i nou plantes pis. 

A més a més establiríem les següents 

condicions: 

1) El Pla parcial haurà d’integrar un estudi 

d’impacte i integració paisatgística, i haurà 

de comptar amb l’informe favorable de la 

direcció general d’arquitectura i paisatge 

de la secretaria de planificació territorial del 

Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques. 

2) Els terrenys lliures d’edificació de 

propietat privada resultant hauran d’estar 

enjardinats com a mínim en un 50% de la 

seva superfície i la seva ubicació i disseny 

haurà de permetre la seva integració visual 

i ambiental a l’espai públic+ 

L’ordenació que proposa el POUM en aquest sector del 

Racó Blau, ve condicionada per l’obtenció d’un gran parc 

urbà de prop de 5 has., i que comporta la cessió del 65% de 

la superfície del sector. 

El POUM delimita els aprofitaments i unes reserves 

mínimes d’espais lliures, i serà el pla parcial que aprovarà 

l’ajuntament, amb l’informe favorable de la comissió 

territorial d’urbanisme, el que fixarà l’ordenació final del 

sector. Per tant queda garantida la intervenció de 

l’administració publica a la promoció i aprovació d’aquest 

planejament derivat. Es dins aquesta tramitació del Pla 

Parcial, que es poden contemplar les diverses alternatives 

en funció de la seva incidència paisatgística i de les 

mesures d’integració que es contemplin, que s’haurà de 

justificar la conveniència de l’ordenació que es proposi+ 

S’ha de dir que consta en l’expedient el conveni firmat amb 

la propietat, que ja contempla que en l’edificació de planta 

baixa i nou pisos, haurà de fer-se un concurs de projectes, 

i l’ajuntament i tindrà veu i vot, als efectes que 

l’arquitectura resultant sigui un valor afegit pel municipi 

de Blanes. La documentació del pla parcial haurà de 

contemplar i justificar l’ordenació i la integració de la 

mateixa en el territori als efectes de donar compliment al 

principi de sostenibilitat recollit en la legislació. 
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6 CONCLUSIONS 
 

Els objectius d’aquest capítol, en el qual es valora l’eficàcia i resultats del procés d’avaluació 

ambiental son els d’avaluar si la integració dels aspectes ambientals en el pla ha comportat 

millores ambientals significatives, detallar els impactes ambientals rellevants del pla que se 

sotmetrà a aprovació provisional, enumeració de les mesures protectores, correctores i 

compensatòries que preveu el pla, descripció de les determinacions que el pla estableix pel seu 

desenvolupament i seguiment, i descriure les dificultats sorgides durant el procés d’avaluació 

ambiental. 

 

 

6.1 INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS EN EL PLA 

 

Tal i com s’ha esmentat en els capítols precedents, en les fases inicials de l’avaluació ambiental i 

de la redacció de l’avanç del Pla es varen determinar els que es consideraven els aspectes 

ambientalment rellevants o reptes ambientals del POUM (veieu apartat 4.2.2.1). A partir 

d’aquests es varen desenvolupar tot un seguit d’objectius directament relacionats i que, en 

funció del seu grau de compliment, representen el nivell d’assoliment del Pla envers a un 

objectiu global de desenvolupament urbanístic sostenible. 

 

A continuació es presenta una taula que permet veure les determinacions que s’han establert 

pel Pla objectiu per cada objectiu i així avaluar el grau de compliment d’aquest+  

 
 

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. 
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Objectius ambientals 

segons la importància 

relativa 

Determinacions del Pla Grau de 

compliment 

de 

l'objectiu 
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.  

 

 

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+ Fs 

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) 

- Protecció hidrogràfica(Clau 24) 

 

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. 

 

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.  

 

Podrem dir doncs, que un cop desenvolupat el POUM el 100* d’habitants 

seran dins de la xarxa bàsica de sanejament. 
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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.   

 

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, així com activitats de turisme rural, 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+ 

 

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 (71 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 similar a la que té actualment Blanes i 

és significativament superior a l’indicador que proposa la OMS de 10m2 

d’espais lliures/hab+ 

 

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 potenciar la connexió entre els sòls 

que classifica el POUM de valor connectiu i els espais protegits del sud-est 

del municipi. 

 

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. 
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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. 

 

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 

 

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+ També és recullen de manera especial les regulacions del codi tècnic 

de l’edificació i del decret d’ecoeficiència+ 

A la normativa del Pla s’estableixen dos articulats específics (281 i 282) que 

tenen com a objectiu potenciar l’eficiència energètica en l’edificació i 

promocionar la instal,lació d’energies renovables a les edificacions+  

 

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. 

 

Previsió d’una ordenança 

d’estalvi d’aigua 

Tot i que el pla no planteja una ordenança d’estalvi d’aigua, a la normativa 

del pla es fa referència tan als sistemes d’estalvi i reutilització de l’aigua en 

l’edificació (article 267) com es remarca la necessitat de potenciar la 

infiltració de l’aigua en el subsòl en els espais no construïts.  

 

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. 

 

 

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. 
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6.2 PREVISIÓ D’IMPACTES SIGNIFICATIUS 

 

6.2.1 REPERCUSSIONS SIGNIFICATIVES DERIVADES DE L’APLICACIÓ DEL PLA 

 

Les principals repercussions significatives negatives derivades de l’aplicació del Pla són les que 

és detallen a continuació:  

 

 Reducció de la superfície de sòl no urbanitzable. 

 Els creixements afecten zones amb pendent i en algun cas, zones d’interpès 

paisatgístic com l’àmbit afectat per l’ampliació de la zona esportiva, tot i que les 

superfícies d’afectació són majoritariament petites. 

 Increment de la superfície impermeabilitzada i de l’ocupació d’algunes de les zones 

actives del cicle de l’aigua municipal+  

 Increment de la generació de residus. 

 Increment del consum d’aigua i augment de la generació d’aigües residuals,  

especialment durant la temporada d’estiu.  

 Increment del consum energètic. 

 Increment del parc de vehicles i augment de les emissions de gasos amb efecte 

ivernacle i la contaminació atmosfèrtica.  

 

Val a dir que, la magnitud de molt d’aquests impactes es veurà sensiblement reduïda gracies 

ales mesures preventives o correctores incorporades pel propi Pla. Malgrat tot, el propi 

desenvolupament urbanístic sempre porta associat un cert grau d’impacte inevitable a la 

transformació del sòl i a l’increment de població. 

 

6.2.2 MESURES PROTECTORES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES 

 

Durant el procés d’elaboració i tramitació del Pla s’han incorporat moltes mesures correctores i 

preventives, a continuació es descriuran les principals tot i que en els apartats anteriors 

d’aquest document és poden trobar detallades les que s’han anat incorporant degut als informes 

emesos per les administracions afectades. De totes maneres, cal destacar que el pla ja 

incorporava mesures de caràcter ambiental destinades a millorar o a reduir els impactes del 

desenvolupament del planejament.  

 

Mesures correctores i preventives: 

 

 S’han introduït moltes de les recomanacions que feia l’ISA sobre el consum de recursos 

naturals, potenciant l’aprofitament dels recursos, l’eficiència energètica, l’ús d’energies 

renovables. Al mateix temps que es reserven espais per a cobrir les necessitats futures 

de depuració d’aigua+  
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 S’han establert mesures correctores per tal de minimitzar l’afectació dels sòls no 

urbanitzats potenciant la permeabilització dels espais no edificats, mirant de 

minimitzar l’impacte sobre l’escorrentia i el drenatge superficial, i situant les zones 

verdes en els espais més directament relacionades amb les zones de captació i 

infiltració d’aigua tals com rieres, torrents i capçaleres. Així mateix, també s’han 

establert les zones verdes de manera que pugui servir de transició entre el sol urbà i el 

no urbanitzable. 

 S’han incorporat les mesures correctores que plantejava l’ISA per cada sector a les fitxes 

urbanístiques de la normativa. 

 S’han introduït les legislacions i regulacions referents als espasi forestals, Xarxa Natura 

2000, PEINS i PNINS a la normativa del sòl no urbanitzable i s’ha adaptat les 

determinacions d’aquestes.  

 S’han recollit les delimitacions i les franges de protecció i servitud per part del sistema 

fluvial i marítim. A més a més, a les zones de càmpings afectades pel risc d’inundació, 

queden obligades segons la normativa del pla i la recomanació de l’ACA a establir 

mesures d’autoprotecció de les riuades i temporals.  

 S’han estudiat i elaborat mesures al llarg del procés per tal de potenciar la mobilitat 

sostenible tals com  una xarxa de carrils bici i un carril de transport públic segregat.  

 S’han identificat els camins públics del municipi i s’han introduït a la zonificació per tal 

d’evitar que aquests es vegi perjudicats pels futurs creixements urbanístics.   

 L’Article 24 de la normativa del POUM inclou la previsió d’elaborar plans de millora del 

medi rural, un Pla Especial de protecció, millora i ús públic del Delta del Tordera i un Pla 

Especial de protecció dels tres turons de Blanes. 

 

 

Un cop aplicades aquestes mesures, es considera que tan sòls caldrà vetllar pel compliment i 

incorporació dels aspectes ambientals alhora de desenvolupar el planejament i els instruments 

que se’n derivin+  
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6.3 DETERMINACIONS PER ALS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT DERIVAT  

 

Cadascun dels instruments de planejament derivat, sorgits del desenvolupament d’aquest 

POUM, en funció del tipus i de la seva escala de treball, hauran de tenir en compte en la seva 

avaluació ambiental, si s’escau, i en qualsevol cas en el seu plantejament els següents 

aspectes: 

 

 Hauran de tenir en compte i justificar adequadament la seva adequació als objectius 

ambientals d’aquest POUM, sense prejudici dels objectius ambientals específics que 

s’hagin de determinar per al pla derivat en qüestió. 

 Tots els plans derivats l’àmbit dels quals limiti o sigui travessat per una riera o altra 

element de la xarxa hidrogràfica, o que afecti a la conca de captació d’alguna de les 

rieres que travessin el municipi, haurà d’incorporar el corresponent estudi 

d’inundabilitat (d’acord amb els criteris de l’ACA) i estudiar de manera específica la seva 

incidència sobre l’escorrentia i el drenatge superficial. 

 Per tal de minimitzar l’impacte sobre l’escorrentia superficial i mantenir l’infiltració cap a 

l’aqüífer, caldrà que tots els plans derivats prevegin sistemes de drenatge urbà 

sostenibles que prioritzin la infiltració, retenció i reutilització de les aigües de pluja. 

 Tots els plans derivats hauran d’estudiar de manera específica l’existència de plantes 

exòtiques o invasores dintre del seu àmbit i, en el seu cas, preveure les mesures 

necessàries per a la seva eliminació. 

 Incloure en el plànol n-3+2 l’àmbit de la nova ITAM-II, amb capacitat de 60 hm^3 /any, 

que es preveu construir en terrenys confrontants amb el riu Tordera, el projecte de la 

qual ja ha iniciat la tramitació ambiental. Es tindrà en compte la delimitació que consta 

al plànol del projecte, i l’àmbit haurà de qualificar-se amb la clau de serveis tècnics. 

 Els documents de planejament derivat justificaran als informes  ambientals respectius 

l’adopció dels criteris ambientals establerts a la  documentació ambiental del POUM i a 

l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua+ En aquest cas incorporaran els estudis que 

justifiquin la compatibilitat de les propostes d’ordenació dels sectors afectats per les 

rieres de la Plantera, Can Rabassa, Mas Gelat i riera de Blanes amb l’article 6 del 

Reglament de la Llei d’urbanisme i es remetran a aquest organisme i als Serveis 

Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge per l’emissió de l’informe 

preceptiu. 

 El planejament derivat que desenvolupi el sector SUD 10 “Industrial Ronda Oest” haurà 

de tenir en compte l’existència d’un indret inventariat per l’Agència de Residus de 

Catalunya com a sòl contaminat. 
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 Els documents de l’avanç del Pla especial urbanístic “Delta de la Tordera”, que pot 

afectar directa o indirectament els espais de la xarxa ecològica europea Natura 2000, 

es trametrà al Departament de Medi Ambient i Habitatge per a determinar el 

procediment d’avaluació ambiental que s’escaigui+ 

 

6.4 DETERMINACIONS PER ALS PROJECTES QUE ES DESENVOLUPIN DEL PLA 

En aquest apartat es descriuen les determinacions ambientals que hauran de tenir algun dels 

projectes que es derivin del pla:  

 Delimitar dins un àmbit qualificat com a serveis tècnics el dipòsit d’abastament que es 

preveu construir al Turó de Montells+ El projecte ha d’incorporar una anàlisi detallat dels 

impactes previstos en la construcció i en les infraestructures complementàries i 

preveure un disseny i ubicacions que minimitzin l’impacte sobre els terrenys forestals i 

garanteixin la correcta inserció en el medi+ L’expedient incorporarà una sol·licitud 

d’informe al Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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6.5 PLA DE SEGUIMENT 

6.5.1 INDICADORS AMBIENTALS DE SEGUIMENT 

 

Els indicadors ambientals que considera l’ISA queden recollits dins el programa de seguiment 

ambiental del Pla (apartat 7). 

 

Concretament els indicadors fan la funció de referents ambientals que permeteran comparar en 

el futur algunes de les repercussions ambientals que tindrà el nou planejament en comparació 

amb la situació actual. Aquests indicadors cal que: 

 

- 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.  

 

Es proposen els següents indicadors sobre diferents vectors ambientals amb la tendència 

desitjada per a cadascun. 

 

 

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 
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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 augmentar  

 

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. 

 

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.  
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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 

 

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.  

 

 

 

 

6.5.2 MODALITAT DE SEGUIMENT 

 

D’acord amb l’article 29 de la Llei 6/2009, el promotor del Pla, en aquest cas l’Ajuntament de 

Blanes, haurà de ser el responsable de dur a terme el seguiment dels efectes sobre el medi 

ambient que comporti el desenvolupament del POUM. 

 

Aquesta modalitat de seguiment s’estableix sense perjudici de que l’organ ambiental hi pugui 

participar o pugui designar una direcció ambiental específica o comissió mixta de seguiment. 
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6.6 DIFICULTATS DETECTADES EN EL PROCFS D’AVALUACIÓ 

 

Les dificultats detectades en el procés d’avaluació han vingut donades en part per la dificultat 

de fer compagina la pròpia complexitat territorial del municipi amb unes previsions de 

creixement poblacional que el planejament territorial atorga al conjunt urbà de Blanes-Lloret de 

Mar. Així la funció i vocació de capitalitat de la Selva marina que juga Blanes, coherent amb una 

certa potenciació del creixement poblacional de la comarca en aquesta polaritat urbana (en 

detriment d’altres llocs de la comarca) entra en conflicte amb les limitacions per a realitzar 

aquest creixement que es deriven del risc d’inundació i la hidrologia superficial, la topografia, la 

matriu biològica, etc. Aquest fet, precisament ha estat el que ha esdevingut la principal dificultat 

a l’hora de realitzar l’avaluació ambiental del Pla, que en qualsevol cas pensem que ha arribat a 

una solució d’equilibri satisfactòria des del punt de vista ambiental+ 

 

Quant a l’accés a la informació disponible es considera que ha mancat informació per a 

l'avaluació ambiental dels temes següents, pels quals no s'han trobat estudis rellevants per a 

l'avaluació ambiental del pla, fiables i actualitzats i que possiblement pel seu abast haurien 

d’haver estat fruit d’un encarrec diferent del de la propia redacció i avaluació ambiental del Pla :  

 

 Estudi dels espais geològics d'interès al municipi.  

 Espais amb espècies invasores al municipi. 

 

 

A banda, l’excessiva prolongació en el temps de la redacció i tramitació d’aquest Pla (iniciat a 

l’any 2005) n’ha dificultat el seguiment i la tasca d’avaluació ambiental. 

 

Finalment, i relacionat amb el punt anterior, aquesta prolongació en el temps, juntament amb 

l’emissió de determinats informes sectorials –amb continguts significatius per la seva 

incidència sobre el Pla- fora del termini previst per la Llei, i l’evolució en els criteris 

d’interpretació o modificacions legals succeïdes mentrestant, han implicat que el Pla (i per tant 

els seus documents ambientals) hagin hagut de patir canvis i adaptacions successives. 
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Barcelona, a  març de 2010 

 

Laura Camprubi Trepat 
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Num. Col·legiada: 448 
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