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Introducció 
Aquest document del Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) acompanya els 
treballs de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Blanes, i complementa per tant la 
documentació elaborada per al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
 
El PAUM, es tramita conjuntament amb el nou Pla, i incorpora les determinacions pel que fa 
a la política de sòl i habitatge, a la programació de les actuacions, i a l’avaluació econòmica i 
financera de les propostes del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
 
Objecte i contingut del PAUM 
Atesa la tramitació conjunta d’aquest Programa d’Actuació Urbanística Municipal, amb el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, l’objecte el PAUM és el de complementar la 
documentació del Pla d’Ordenació, sense incorporar noves determinacions en quan a la 
delimitació de nous sectors urbanitzables, o nous polígons d’actuació urbanística o zones de 
transformació urbana, que ja venen contemplades en el propi Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. 
 
La documentació del PAUM, s’adequa per tant a aquesta tramitació conjunta, i incorpora les 
determinacions referents a les polítiques del sòl i habitatge, a la programació de les 
actuacions i a l’avaluació econòmica i financera del POUM, així com un informe de 
sostenibilitat econòmica del mateix. 
 
Els documents que integren aquest PAUM son els següents : 
 

Memòria del contingut – Memòria social 
Actuacions programades i calendari d’execució 
Avaluació econòmica i financera 
Informe de sostenibilitat econòmica 
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MEMÒRIA SOCIAL 

I. MARC LEGAL DE REFERÈNCIA 
Després de força més d’una dècada d’eufòria immobiliària, durant la qual la construcció 
d’habitatge protegit ha estat testimonial, la legislació urbanística més recent així com la 
posta en marxa de polítiques específiques han recuperat i normativitzat la voluntat de les 
administracions d’intervenir en el mercat de l’habitatge i de facilitar el seu accés a capes 
més àmplies de població. En aquest sentit, la Llei 10/2004, de 24 de desembre, estableix en 
el seu article 59.1.h. l’obligatorietat d’incorporar als plans d’ordenació urbanística municipal 
una Memòria Social que exposi i justifiqui les necessitats i els objectius en relació a la 
producció d’habitatge de protecció i d’altres formes d’habitatge assequible. Aquesta 
obligatorietat es reafirma en la Llei 18/2007 del Dret a l’habitatge a Catalunya. 
 
 
 
II. BASE DEMOGRÀFICA 

Evolució recent 
Blanes i els municipis del seu entorn configuren una àrea urbana molt dinàmica, 
especialment a nivell de població, amb uns ritmes de creixement que, en la darrera dècada, 
han superat amb escreix la mitjana catalana. 
 
De totes maneres, les xifres de Blanes són relativament baixes si es comparen amb la 
mitjana comarcal o amb l’espectacular progressió de Lloret, què en els darrers 10 anys  
pràcticament ha doblat la seva població.  
 

Evolució de la població. Blanes 1998-2007 
(en índex 1998=100 i %  de creixement anual mitjà al llarg del període ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Entre 1998 i el 2008 la població de Blanes ha crescut a un ritme del 2,9% anual de mitjana. 
Aquest avenç però s’ha moderat en els darrers anys, passant d’un màxim del 4,7% anual en 
el primer quinquenni a un 1,5% en els darrers 5 anys, per acabar el 2008 amb una població 
propera als 40.300 habitants.  
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Més del 80% del seu creixement ha estat conseqüència de l’arribada de nova població, front 
al 20% que prové del  creixement vegetatiu; és a dir de la diferencia entre natalitat i 
mortalitat.  
 
Tot i que el gruix de la immigració és extracomunitària, cal destacar l’atracció que també 
exerceix Blanes sobre l’àrea de Barcelona, especialment població benestant major de 60 
anys, que valoren la qualitat de vida i de serveis que ofereix Blanes. 
 
En els darrers mesos la crisi fins i tot a reduït el nombre d’habitants que el juliol d’enguany 
és de 39.960 habitants o sia 340 menys que el desembre del 2008. La caiguda s’ha 
concentrat en el col·lectiu d’immigrants el que s’ha fet notar en les matriculacions escolars, 
en canvi continua el procés de transformació de segona en primera residència. 
 
 
Piràmide demogràfica 
L’edat mitjana dels nous residents extracomunitaris rejoveneix la piràmide o almenys frena 
l’envelliment. De fet, l’edat mitjana es manté en 39,1, molt similar a la mitjana catalana. Fins 
el darrer quinquenni no s’ha observat una ampliació de la base de la piràmide d’edats, per 
l’efecte d’una major natalitat de la població nouvinguda, així com per l’impacte de l’entrada 
retardada a la fase reproductiva dels fills del baby boom dels anys seixanta.  
 
 

Piràmide de població de Blanes 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Homes Dones Total 
Habitants          20.003     19.613    39.616 

  Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament de Blanes (Dades abril 2008) 
 
El fet que la immigració dels darrers anys ha estat fonamentalment masculina es reflecteix 
en uns grups d’homes de 30 a 40 anys molt més nombrosos que els de les dones, si bé, en 
edats avançades la situació s’inverteix de forma espectacular. 
 
La immigració extracomunitària representa un 20% dels residents a Blanes. La major 
concentració d’immigrants es localitza al districte 1, concretament a la zona del S’Abanell, 
així com als Pins i a al barri de la Plantera (districte 2), unes zones on els apartaments 
turístics es transformen en residències permanents per immigrants, en la seva majoria 
africans i sud-americans.  
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El desenvolupament dels plans parcials de Vall de Burg, i l’àrea d’equipaments del Portal 
Costa Brava, a l’avinguda Catalunya permetrà reequilibrar la zona tot potenciant noves 
expectatives i centralitzant en tota aquesta àrea de s’Abanell i la Plantera. 
 
Així mateix en la mesura que la crisi redueixi el nombre d’immigrants, la pressió sobre la 
demanda d’habitatge es reduirà, però s’incrementaran les peticions d’ajuts socials, tal com 
està succeint en aquest darrers mesos. 
 
 
Problemàtiques socials 
Les darreres dades disponibles sobre renda familiar disponible de Blanes corresponen a 
l’any 2004, i representava una renda personal mitjana de 13.100 euros per habitant. Tot i la 
importància de les xifra, cal esmentar que es trobava 6,5 punts per sota de la mitjana 
catalana, i que en aquesta comparació havia perdut 2,2 punts en els darrers 5 anys. 
 
Les diferencies de renda entre els diferents estrats de la població son però rellevants, i la 
crisi ho ha acabat de posar en relleu. Així, a finals de juny del 2009 els serveis socials de 
l’Ajuntament de Blanes tenen 2992 expedients oberts en la Secció de Serveis Socials, 
(renda mínima d’inserció, pensions no contributives, programa de dependència, persones 
grans amb servei d’ajut domiciliari, adolescents i joves en acolliment residencial, persones 
subjectes a ajuts econòmics d’aliments, de farmàcia, o ajuts al llogater, i problemàtiques 
d’absentisme escolar). Aplicant un coeficient de 2 persones per expedient ens indiquen que 
a Blanes hi ha actualment 4.800 persones, el 12% de la població total en situació de 
pobresa i per tant amb risc d’exclusió social.  
 
Concretament a Blanes s’hi ha 167 expedients de PIRMI que comporten 78.900 euros 
d’ajuts mensuals i uns 200 ajuts al llogater.  
 
 

Problemàtiques relacionades amb l’habitatge a 31 de juny del 2009  
 

Tipus de problemática %

Manca d'habitatge 52 26%
Manca serveis/subministrament 16 8%
Habitatge deficient 57 29%
Amuntegaments 15 8%
Barraquisme 15 8%
Desnonament 43 22%
Total 198 100

num.

 
 

 Font: Serveis socials. Ajuntament de Blanes 
 
Els serveis socials també han detectar 15 situacions de sobreocupació. De totes maneres  ja 
que a partir dels resultats dels informes d’arrelament social que s’exigeixen per tramitar els 
permisos de reagrupament familiar, considera que aquest no es un problema massa estès. 
De fet al llarg del any 2008 es van fer 25 peticions i només en una es sobrepassava la ràtio 
de 10 m2 mínim per resident que exigeix la Llei.(En els expedients aprovats hi vivien 113 
persones, i n’han arribat 45 més, el que fa un total de 158 persones amb una mitjana de 6,5 
membres per unitat familiar). 
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El procés de reagrupament familiar a Blanes durant l’any 2008 
Persones Número % habitatge 

Nacionalitat Expedients empadronades reagrupats compra
Pakistan 1 1 5 0%
Senegal 4 17 5 100%
Espanya 4 25 6 0%
Marroc 3 11 5 33%
Gàmbia 4 20 7 25%
Cuba 1 6 2 100%
Mali 1 2 1 0%
Xina 1 7 1 0%
Bangladesh 1 3 1 0%
Colòmbia 2 9 8 50%
Uruguai 2 12 4 100%
Total 24 113 45 42%  

Font: Ajuntament de Blanes. 
 
La reducció de la mitjana de membres per llar que s’explica  en el capítol següent, tot i 
l’elevat nombre d’immigrants, confirma es un indicador addicional de que no hi ha problemes 
de sobreocupació. 
 
 
 

III. PREVISIONS DEL MERCAT RESIDENCIAL 

Dinàmica demogràfica 
Les projeccions de població per al 2026 realitzades pel Departament de Política Territorial 
en el  seu programa de planejament territorial defineixen, per a l’àrea urbana de Blanes, un 
escenari d’uns 90.000 habitants, de manera que a la ciutat se n’atribuirien uns 50.000. De 
mantenir-se el ritme mig de creixement d’aquesta darrera dècada -uns mil habitants per any- 
aquesta xifra es podria assolir a l’entorn del 2020.  
 

Previsió de creixement demogràfic a la zona Blanes - Lloret a l’horitzó 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectiu: Es refereix a l’objectiu del Departament PTOP 
Tendencial: Manteniment de la tendència 1981-2006 
Les dades dels anys 2006-08 mostren que el creixement de Blanes segueix la línia tendencial 
En el període 2001-06 Lloret està creixent a un ritme del 8,7% anual de mitjana front el 2,4% de Blanes 
Font: Idescat i elaboració pròpia 
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Si la mitjana de creixement que es pren com a referència és la dels darrers vint-i-cinc anys, 
incloent tant cicles d’estancament com de fort creixement, als 50.000 habitants s’hi arribaria 
aproximadament el 2024. Amb aquestes mitjanes, en els propers quinze anys, termini 
creïble de vigència del POUM, l'increment de població podria oscil·lar entre els 10.600 i els 
15.000.  
 
 
Canvis en l’ús del parc  
El fort creixement residencial a Blanes ha anat acompanyat per un augment del parc 
d’habitatges que en els darrers 25 s’ha arribat a doblar fins superar els 25.000 a finals de 
2007. 
 
El creixement s’ha concentrat especialment al parc de 1ª residència, mentre que es redueix 
la proporció d’apartaments i xalets d’ocupació temporal, a mesura que Blanes esdevé per la 
seva pròpia dinàmica, una ciutat de residència permanent. 
 
Aquest procés obeeix a les dinàmiques residencials de fons de la zona que tenen els seus 
pros i  contres des de un punt de vista socio-econòmic i de totes maneres és molt difícil de 
modificar des de el sector públic.  
 
 

Evolució del parc d’habitatges a Blanes 1981-2007 
 

Les xifres del  2007 son una  estimació 
Font: Idescat i elaboració pròpia 
 
 
Blanes ha experimentat també la tendència general vers la reducció del nombre mitjà de 
components per llar, que ha passat de més de 3,64 membres el 1981 als 2,62 membres el 
2007. Aquest fet ha generat una demanda addicional d’habitatges al marge de l’augment 
provocat per l’increment poblacional i, amb les limitacions econòmiques conseqüència de la 
crisi, generarà una demanda d’habitatge de menor dimensió.  
 
 

1981 1991 2001 2007e
Habitants/habitatges principals 3,64 3,25 2,82 2,62
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L’impacte de la crisi immobiliària 
Dels quatre municipis de l’àrea considerats en el gràfic adjunt, Blanes ha estat un dels que 
ha experimentat un major ritme d’edificació en termes absoluts en els darrers anys.  
 
 

Dinàmica constructiva comparada de Blanes 
(Habitatges iniciats) 

Blanes 133

Lloret 278
Tordera 110

Pineda 200

500

1.000

1.500

2.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
Font: Idescat, Departament Medi Ambient i Habitatge 
 
A partir de 2005 el ritme es va estabilitzar i des del 2007, amb l’arribada de la crisi, ha iniciat 
un brusc canvi de tendència que s’ha accelerat el 2008, un any en el que previsiblement els 
habitatges iniciats se situaran per sota dels 200, és a dir, poc més del 30% de l’any anterior i 
lluny del miler d’iniciats el 2005 i 2006, els anys de màxima expansió. 
 
 

Dinàmica constructiva a Blanes 
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Font: Ajuntament de Blanes, Idescat, Departament Medi Ambient i Habitatge 
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Estoc d’habitatges en construcció 
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Font: Ajuntament de Blanes, Idescat, Departament Medi Ambient i Habitatge 

 
El creixent desfasament entre els habitatges iniciats i els acabats en els darrers anys ha 
generat un elevat estoc d’habitatges en procés de construcció; que actualment és de 3 a 4 
vegades superior del que seria una situació normalitzada. Aquest fet garanteix que, al marge 
de la crisi,  i que el nombre d’habitatges iniciats es redueixi al mínim, s’acabin entre 400 i 
600 habitatges anuals en el proper quadrienni. 
 
 
Previsió del nou parc residencial 
Per estimar com evolucionarà el parc residencial de Blanes a mig i llarg termini s’ha de tenir 
en compte, tal com s’acaba d’explicar en el diagnòstic precedent, no solament el creixement 
demogràfic sinó també la rapidesa del procés de transformació de 2a a 1a residència, la 
reducció dels membres per llar, l’eventual reducció dels habitatges buits i la reposició del 
parc antic. En el quadre adjunt es mostren les ràtios mínimes i màximes previstes per cada 
concepte. 
 
 

Les xifres bàsiques dels escenaris 

53% 58%
68% 67%
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34%

25%
27%9%
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2008 2014 2026 mínim 2026 màxim

Buits
Secundaris
Principals 27.000
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30.500
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habitatges

Persones/ llar
Població

2,56
44.000

2,55
50.000

2,40
55.000

26.241
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2,62
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament de Blanes, Idescat 
Departament Medi Ambient i Habitatge 
 
La crisi residencial i l’elevat estoc d’habitatge en construcció tindrà indubtablement una forta 
incidència al ritme constructiu dels propers anys. D’acord amb l’aplicació del model sim-hab, 
el ritme constructiu del quinquenni 2008-2013 estarà proper als 210 habitatges de mitjana; 
menys d’una tercera part en relació al darrer quinquenni. 
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Estimació dels habitatges a construir  en cada període 
(mitjana anual d’habitatges iniciats) 

673
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Font: Elaboració pròpia a partir del model Sim-hab 

 
A partir de 2014, un cop reduït l’actual estoc a nivells raonables, s’iniciarà una progressiva 
recuperació de l’activitat fins situar-se entre els 260 i els 450 habitatges iniciats anuals, 
segons l’escenari mínim o màxim. Ambdós casos es tracta d’uns ritmes substancialment 
inferiors als del quinquenni precedent.  
 
Un cop descomptades les reposicions per envelliment del parc i la reducció de la taxa 
d’habitatges buits, el parc residencial de Blanes es situarà entre les 28.400 i 30.500 unitats a 
l’any 2026, dels quals prop dels 2/3 es destinaran a residència permanent, front al 53% 
actual.  
 
 
 

IV. PROPOSTA RESIDENCIAL DEL POUM 

Potencial del sòl residencial i social 
El creixement residencial del POUM s’organitza en nou sectors de sòl urbanitzable delimitats 
(SUD), un sector de millora en sòl urbà (PMU) i vuit sectors en polígons d’actuació (PA). 
Remarcar que quatre d’aquests sectors son heretats del PGOU fins ara vigent (PP Costa 
Brava, Valldolitg, Valldeburg i Racó Blau), que es troben en diferents moments de tramitació. 
Concretament dos d’ells, Costa Brava i Valldolitg, representen en conjunt gairebé el 40% del 
nou sostre residencial previst en l’actual POUM.  
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Potencial residencial del POUM i dotació d’habitatge social  

 
 

 
 
Font: Dades planejament 
 
En conjunt hi comptant una mitjana de 100 m2 per habitatge, el nou POUM proposa 4.217 
habitatges nous en respecte a l’actual.  
 
D’acord amb la legislació en curs per cada sector s’ha reservat un mínim del 30% per 
habitatges de protecció pública amb les següents excepcions:  
 

• Els sectors urbanitzables de Costa Brava i Valldolitg 1, tenen aprovat definitivament 
el seu planejament parcial i el projecte de reparcel·lació, per tant se’ls hi ha 
mantingut la reserva del 30%.  

• D’altra banda, el polígon d’actuació urbanística de Sant Joan-Molí d’Avall té la 
consideració de no consolidat, ja que està pendent  de materialitzar les cessions 
d’espais lliures, però el sostre corresponent al polígon ja formava part del sostre 
existent al Pla General, per tant es considera consolidat i no de nova implantació, així 
que no genera noves reserves d’habitatge de protecció. 

• Els polígons d’actuació de Valldolitg 3 i Puig de la Dona corresponen a dos àmbits 
d’habitatge d’autoconstrucció dels anys 70, tenen la consideració de consolidats, per 
estar totalment edificats, i només s’han delimitat els polígons per tal que portin a 
terme les obres de reurbanització. 

• Els polígons d’actuació S’abanell, Cristòfol Colom i Formentera són d’ús 
exclusivament hoteler i tal com preveu l’article 156 de la normativa no es podran 
transformar a ús residencial.  
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El resultat final és doncs de 4.217 habitatges, el 70% del total de promoció lliure i el 30% 
restant (1.266) són de protecció oficial i concertat.   
 
Amb aquesta oferta de sòl residencial privat i protegit es considera suficient per les 
previsions de creixement demogràfiques i socials del municipi i també per mantenir els sòls 
ara ocupats per activitats econòmiques, ja siguin productives o turístiques, aturant la 
tendència recent de canvi d’ús.  
 
 
Potencial de sòl d’activitats econòmiques 
El POUM estableix, entre sòls urbans, urbanitzables i de millora urbana, 12 sectors per 
activitats econòmiques que, en total, ocupen un sostre edificable de 757.018 m2. 
 
 

Sòl i sostre d’activitats econòmiques programat per sectors 
 

m2 sòl
Sectors Urbanitzables (SUD) Ús total industrial turístic comercial
SUD 10 Ronda Oest Industrial 190.000 133.000  ---  ---
SUD 11 Activitats turístiques Hoteler 65.200  --- 32.600  ---
Subtotal 255.200 133.000 32.600  ---

Pol·lígons d'Actuació (PA)
PA 7 Nylstar 1 Comercial 35.500  ---  --- 22.256
PA 8 Carretera de Lloret Comercial 90.000  ---  --- 57.880
PA 9 S'abanell Hoteler 26.041  --- 25.300  ---
PA 10 Cristòfol Colom Hoteler 16.544  --- 18.274  ---
PA 11 Formentera Hoteler 20.125  --- 25.893  ---
Subtotal 188.210  --- 69.467 80.136

Sector millora urbana (PMU)
PMU 2 Mas Ferrer Hoteler 3.400  --- 1.700  ---
PMU 3 Nylstar 2 Industrial 158.400 110.880  ---  ---
PMU 4 Rhodia Iberia Industrial 63.800 44.660  ---  ---
PMU 5 Peixos Ros Industrial 25.500 12.750  ---  ---
Subtotal 251.100 168.290 1.700  ---

TOTAL 694.510 301.290 103.767 80.136

m2 sostre

 
Font: Dades planejament. 
 
Les activitats previstes es divideixen entre comercials (17%), hoteleres (21%) i industrials 
(62%). A més a més de la zona de Mas-Puig, de 15,31 hectàrees, un sector no delimitat de 
reserva (SUND) per futures necessitats.  
 
Aquesta oferta assegura l’expansió de les diferents activitats que configuren l’estructura 
productiva de la ciutat. Sense oblidar però, que les activitats econòmiques de Blanes 
desborden clarament el terme municipal, per expandir-se cap a Tordera i Palafolls pel que fa 
a la indústria, i cap a Lloret pel que fa al turisme.  
 
 
Sostenibilitat de la proposta 
Es tracta d’uns creixements suficientment densos, per tant, segueixen els objectius de 
l’actual legislació urbanística en relació a la sostenibilitat, què vetlla per un ús més eficient 
dels espais urbanitzats i de les infraestructures.  
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Cessions per espais lliures i equipaments per sectors  

 
Sup. Sostre

Sectors Urbanitzables (SUD) ús (Ha) m2 total % sup % sup
SUD 1 Costa Brava Residencial 14,20 142.000 20% 28.400 20% 28.400
SUD 2a Valldolitg 1 Residencial 11,90 119.000 20% 23.800 20% 23.800
SUD 2b Valldolitg 2 Residencial 2,90 20.300 15% 4.350 15% 4.350
SUD 3 Vall de Burg Residencial 7,84 54.880  ---  --- 30% 23.520
SUD 4 Racó Blau Residencial 10,74 53.700 65% 69.810  ---  ---
SUD 5 Mas Martí Residencial 15,16 65.188 20% 30.320 15% 22.740
SUD 6 Cal Parrado Residencial 3,33 14.319 20% 6.660 10% 3.330
SUD 7 Costa Brava Centre Residencial 12,20 52.460 20% 24.400 15% 18.300
SUD 8 Horta d'en Beia Residencial 16,92 72.756 20% 33.840 15% 25.380
SUD 9 Les Mimoses Residencial 1,59 6.837 20% 3.180 10% 1.590
SUD 10 Ronda Oest Act.Econòm. 19,00 133.000 15% 28.500 10% 19.000
SUD 11 Activitats turístiques Act.Econòm. 6,52 32.600 20% 13.040 10% 6.520
SUND Mas Puig Act.Econòm. 15,31  ---  --- 30.620  --- 15.310
Subtotal 137,61 767.040 39% 296.920 65% 192.240

Sòl urbà Plans de Millora Urbana
PMU 1 Paradís - Av Europa Residencial 2,27 11.350 55% 12.485 10% 2.270
PMU 2 Mas Ferrer Act.Econòm. 0,34 1.700 25% 850  ---  ---
PMU 3 Nylstar 2 Act.Econòm. 15,84 110.880 10% 15.840 5% 7.920
PMU 4 Rhodia Iberia Act.Econòm. 6,38 44.660 10% 6.380 5% 3.190
PMU 5 Peixos Ros Act.Econòm. 2,55 12.750 10% 2.550  ---  ---
Subtotal 27,38 181.340 21% 38.105 7% 13.380

TOTAL 164,99 948.380 35% 335.025 22% 205.620

Espais Lliures Equipaments

 
Font: Dades planejament. 
 
Per fer-se una idea més ajustada del model d’urbanització s’han de considerar també els 
378.438 m2 (38 hectàrees) que el POUM estableix com a cessions d’espais lliures i 
d’equipaments. El 60% d’aquest sòl públic es distribuirà entre els diferents sectors 
residencials, el que suposa una ràtio mitjana de 35,8 m2 per cada 100 metres de sostre nou 
residencial. 
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Localització dels sectors  urbanitzables i de millora urbana 

 

 
 
Font: Elaboració pròpia. 
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V. LA POLÍTICA D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL 

La generació d’HPO en els propers anys  
Segons les dades de l’annex 4 del Pacte Nacional per l’Habitatge Blanes comptava el 2006 
amb 961 habitatges de protecció oficial el que representa el 9,5% del parc principal, per tant 
hi havia un dèficit a cobrir de 864 habitatges per assolir l’estàndard del 15% d’habitatge 
protegit. 
 
 

Oferta d’habitatge social a Blanes el 2006 segons el Pacte Nacional 
 

Tipologies          habitatges  
Parc de lloguer antic        285 
HPO promogut  període 1992-2006   676 

  
Total Parc de protecció oficial    961 
% sobre el parc principa       9,5% 
Dèficit             864 

 
       Font: Elaboració pròpia amb dades del Pacte Nacional  
 
 
La generació de nou parc de protecció oficial.. Tot i que en aquesta darrera etapa de 
màxim ritme constructiu la promoció d’habitatge de protecció oficial ha estat molt minsa 
arreu del país, a Blanes s’han acabat tres promocions d’HPO amb un total de 200 habitatges 
(urbanització Pavos, amb 104 habitatges el 1998; Can Borell, amb 76 habitatges el 2002 i 
Randamar, amb 20 habitatges el 2007), el que representa una mitjana de 28 habitatges 
anuals.  
 
Aquesta dinàmica és manté però amb un gir social important. En efecte actualment hi ha uns 
altres 147 habitatges de protecció oficial en procés de construcció (44 a Sant Jaume, que ja 
s’han adjudicat en lloguer a persones grans; 27 habitatges a Can Borell, que seran de 
lloguer per joves, ambdós projectes en sòl dotacional. Aquesta oferta es complementa amb 
un altre grup de 76 habitatges a  la zona de Valldolitg. Hom preveu que les tres promocions 
s’hagin posar en marxa abans del 2014, ja que en els tres casos el sòl està ja a disposició 
de l’Incasol.   
 
Els serveis socials de l’Ajuntament han aprofitat l’avinentesa per constituir una borsa 
d’habitatges de mediació social, 98 el 2008 i uns 50 només en el primer semestre de 
2009. Si en un primer moment l’oferta procedia quasi exclusivament de promotors que 
posaven paquets d’apartaments nous en lloguer davant les dificultats de vendre’ls, ara son 
els particulars, que un cop superades les reticències inicials, també han posat a disposició 
de la borsa els seus habitatges i els apartaments turístics. Ens aquests moments hi ha uns 
15 habitatges en espera de ,llogater, el que significa que hi ha més oferta que demanda.  
 
En base a d’elevada oferta potencial es preveu poder doblar la borsa d’habitatge de 
mediació en els propers 5 anys, i arribar i als 300 en el 2023, en la mesura que aquest tipus 
de mesura es mantingui en el futur. 
 
 
La generació de parc de protecció oficial derivada de l’execució del nou POUM. Si el 
creixement demogràfic evoluciona segons el previst en el POUM, es poden arribar a 
construir una mitjana  de 123 habitatges de protecció oficial anuals, amb unes xifres inferiors 
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en el primer període que es recuperaran a partir del 2014, fins arribar a disposar de d’un 
parc de protecció oficial de 2.500 habitatges el 2023. front als 676 actuals. Una part 
indeterminada d’aquesta habitatges seran de lloguer i la resta de venda.  
 
Pel que fa a l’habitatge antic de lloguer, que el Pla d’habitatge l’equipara al HO, és 
previsible que es redueixi progressivament a mesura que el nombre de llogaters que sen 
beneficien es redueixi. 
 
Una oferta d’habitatge addicional social . L’ampli parc de 2a. residència del municipi, 
superior a les 10.000 unitats segons dades de l’apartat III de la Memòria, representa un gran 
potencial d’oferta d’habitatges de lloguer, constituït majoritàriament per apartaments 
construïts als anys vuitanta amb uns preus de lloguer fins i tot inferiors als 500 euros, per 
tant dins el marc de les ajudes a la  promoció d’ajuts de lloguer. per tant representen de 
facto una oferta addicional d’habitatge social, que de totes maneres no es computa a efectes 
d’habitatge de protecció oficial.  
 
De fet, els serveis socials de l’ajuntament han estat molt actius en la gestió d’aquests ajuts ja 
que  a finals de 2008 n’havia tramitat uns 315 amb la Generalitat i 240 amb el Ministerio de 
la Vivienda, el que representa més de 550 lloguers subvencionats, o sia el 3,6% del parc 
residencial del municipi. 
 
Atesa elevada oferta existent sembla assolible doblar la borsa d’habitatges de lloguer social 
al 2014 i fins i arribar als 1.500 habitatges el 2023, en la mesura que es mantingui el 
creixement de la demanda per aquesta modalitat d’oferta. 
 
 
Actuacions previstes 
Apart de continuar amb les polítiques recents, l’ajuntament està impulsant nous projectes 
com per exemple la rehabilitació de barris. Tot i que Blanes no compta, segons el Pla 
Territorial Sectorial de l’Habitatge en procés de publicació, amb cap barri amb focus 
d’habitatges insolubles, l’ajuntament ha presentar a la primavera del 2009 a la convocatòria 
del  Pla de Barris per rehabilitar S’auguar-sa Massaneda, una zona de 9,26 hectàrees en la 
que hi viuen 1.695 persones de nivell social molt modest. El Pla preveu una inversió total de 
15,8 milions d’euros en el proper quinquenni, de la qual 7,9 milions o sia el 50% del total 
corresponen a l’Ajuntament.  
 

Principals partides d’inversió en el barri S’Auguer i Sa Massaneda 
 
                     Inversió 
    Principals capítols           (milions €) 

Compra de bens corrents/serveis        0,8 
Inversions reals sense adquisició Patrimoni Camp 6,2 
Adquisició parcial els Pedrets Camp 1     4,0 
Inversions reals Camp 3          2,0 
Inversions reals Camp 4          0,2 
Inversions reals Camp 5          2,1 
Inversions reals Camp 8          0,3 
Camp 2. Ajuts fiscals a inversions       0,2 
 
TOTAL                15,8 
 
INVERSIÓ AJUNTAMENT (50% del total) 7,9 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Un 25% d’aquesta inversió va directament a habitatge  (rehabilitació i equipaments dels 
elements col·lectius dels edificis, incorporació de tecnologies de la informació en els edificis). 
 
Tot plegat, l’oferta d’habitatge assequible ha augmentat en dos punts en els dos darrers 
anys (des de el 9,5% que calculava el Pacte Nacional per l’habitatge pel 2006 a l’11,4% 
actual.)  
 
Residències per a la gent gran. Tal com s’ha comentat en l’apartat II de la Memòria, a 
Blanes hi ha un ampli col·lectiu de més de 6.000 persones majors de 65 anys, dels quals 
uns 1.500 tenen 85 o més anys. 
 
A principis dels anys vuitanta només hi havia 28 places per la gent gran a l’hospital Sant 
Jaume, mentre que al 2008 hi ha unes 350 en total (120 públiques al Sant Jaume i unes 230 
privades que aprofiten antigues pensions reconvertides -Sant Oleguer, el Clívia i Residencial 
Blanes-). Aquesta oferta representa una ràtio propera al 23% en relació a la població de 85 
anys i més. 
 
Actualment la situació és força equilibrada, i fins i tot en els mesos d’hivern hi ha places 
lliures. De fet tot i que la llei de la dependència beneficia a 200 persones a Blanes, en un 
74% prefereixen viure al seu domicili i rebre prestacions dineràries. 
 
 

Pias realitzats per SS.SS al 2008 
 

Nombre total de Pias 200

Persones que estàn cobrant 136

Prestació vinculada a familiar cuidador 100

Prestació vinculada a residència 29

Prestació vinculada a SAD 7

Total despesa mensual de 136 nòmines 74.056 €  
 
 Font: Serveis Socials. Ajuntament de Blanes 
 
Tot i així es preveu que la necessitat de places creixi en una proporció com a mínim similar a 
la del període recent o sia, entre 10 i 15 places anuals. Per fer front  a aquesta demanda, la 
normativa 
del  Pla admet l’ús assistencial en tots els sectors. Actualment a Blanes hi ha un centre de 
dia privat concertat, Sa Palomera, que ofereix unes 50 places. Per la mateixa raó anterior 
(preferència de rebre prestacions dineràries i ser atès a domicili), també compta amb places 
buides.  
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Inversió addicional en habitatge 
Apart de les cessions de sòl previstes en el POUM, l’ajuntament ha fet l’aportació de sòl 
dotacional per 147 habitatges que s’estima tenen un valor proper als 3 milions de euros.  
 
L’ajuntament preveu també destinar 7,7 milions d’euros al Pla de Barris. 
 
 

Potencial d’Inversió de l’Ajuntament en política d’habitatge 
(en milions d’€) 

Conceptes

Cessió de sòl per habitatge lloguer 3,0

Plà de Barris 7,7

Recursos procedents de cessions 32,2

Total 42,9

Milions

 
  
  Font: Elaboració pròpia 
 
Finalment cal tenir en compte que la gestió del Pla d’urbanisme generarà, en concepte del 
10% d’aprofitament dels sòls industrials i turístics, uns 46.034 m2 de sostre addicional que 
pot proporcionar 32,2 milions d’euros a la hisenda municipal, una part dels quals podrien 
destinar-se,  
si s’escau a complementar la política d’habitatge en les diferents modalitats que estableix el 
Pacte Nacional. 
 
 
Càlculs de compliment del Pacte Nacional d’habitatge  
D’acord amb aquest escenari, el percentatge de les diferents modalitats  HPO sobre el parc 
de 1ª residència passarà del  7,52% actual, al 10,5% el 2014 i al 16,65% el 2023, o cia 
compleix amb escreix els objectius del Pacte Nacional d'Habitatge.  
 
Si a més tinguéssim en compta els habitatges acollits als ajuts de lloguer social inferior als 
500 euros de lloguer mensual, el percentatge d'habitatge social augmenta fins el 11,4% del 
2009 al 16,3% el 2014 i al 24,4% en el 2023 
 
Alhora un procés d’aquest tipus suposa una reducció considerable del parc d’habitatges 
buits i per tant una important racionalització en el seu ús.    
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Estimació de l’evolució del parc d’habitatge social en  2014 i 2026 

 
Modalitats 2009 2014 2023
Parc de lloguer antic 285 270 250
Parc de promoció oficial de lloguer en construcció 0 147 (2) 147
Borsa de mediació 100 200 300
HPO general del POUM 676 1.170 2.500 (3)

Parc HPO 1.061 1.787 3.197
Ajudes lloguer social 550 1.000 1.500
Parc social 1.611 2.787 4.697

Parc 1a residència 14.100 17.000 19.200

� parc HPO/1a residència1 7,52% 10,51% 16,65%

� parc social/1a residència 11,43% 16,39% 24,46%

1 D'acord amb el quadre "Xifres bàsiques dels escenaris", apartat 3
2. 74 en sòl dotacional
3. Una part serà de lloguer i la resta de venda
Font: Elaboració pròpia  

 
La política de gestió de l’habitatge social. Les xifres assolides els darrers anys pel que fa 
a la promoció d’habitatge públic i la gestió dels diferents instruments per impulsar la 
generació de nou parc social avalen l’eficiència municipal en aquests camp. De totes 
maneres s’aconsella la creació d’una oficina municipal d’habitatge, que alhora que gestioni 
el Pla de barris, pugui també fer-se càrrec de la gestió integral del parc habitatge social. 
 
La creació d’aquesta oficina no ha d’ésser especialment  onerosa, si es tenen en compte les 
ajudes que preveu la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, i si es nodreix de tècnics de 
l’oficina tècnica d’urbanisme, que amb la crisi veurà reduïda la seva carrega de treball.  
 
Apart de gestionar la gestió dels sòl de protecció oficial i les subvencions per la política HPO 
i de rehabilitació i el Pla de Barris, l’oficina podria impulsar la política d’habitatge amb 
recursos  procedents del 10% de cessions del sol urbanitzable destinat a activitats 
econòmiques tal com s’ha esmentat anteriorment.   
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RELACIÓ D’ACTUACIONS PROGRAMADES I CALENDARI 
D’EXECUCIO 

I. RELACIÓ D’ACTUACIONS 
El Pla d’ordenació Urbana de Blanes preveu tot un seguit d’actuacions que hem agrupat en 
quatre grans grups segons es tracti d’infraestructures, equipaments, espais lliures o 
habitatges social. 
Les infraestructures agrupen el principal volum d’actuacions, i és on el sector públic té un 
pes important en la seva execució, moltes d’elles compartides entre l’ajuntament i el 
Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat, degut al tipus 
d’actuació o al seu caràcter supramunicipal; tot i que els privats també n’assumeixen alguns 
d’ells.  
 

Relació d’actuacions i organisme responsable 
 
1. URBANITZACIÓ SECTORS Sup. Cost Finan- Ajun- Altres Ajun- Altres 1r.

(Ha.) (€) çament tament admin. tament admin. Índex m 2 10% Valor (1) sexenni
PMU 1 PARADÍS-AV. EUROPA Residencial 2,27 1.135.000 Privat 0,0 0,0 1,1 1,1 0% 0% 100% 0,50 11.350 1.135 510.750 100%  ---
PMU 2 MAS FERRER Hoteler/Rest. 0,34 170.000 Privat 0,0 0,0 0,2 0,2 0% 0% 100% 0,50 1.700 170 76.500 100%  ---
PMU 3 NYLSTAR 2 Industrial 15,84 7.920.000 Privat 0,0 0,0 7,9 7,9 0% 0% 100% 0,70 110.880 11.088 4.989.600 50% 50%
PMU 4 RHODIA IBERIA Industrial 6,38 3.190.000 Privat 0,0 0,0 3,2 3,2 0% 0% 100% 0,70 44.660 4.466 2.009.700  --- 100%
PMU 5 PEIXOS ROS Industrial 2,55 1.275.000 Privat 0,0 0,0 1,3 1,3 0% 0% 100% 0,50 12.750 1.275 573.750 100%  ---

PORTAL COSTA BRAVA Hoteler 6,32 3.160.000 Concessió (3)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
PA 1 CAMPING LA SARDANA Residencial 4,60 2.300.000 Privat 0,0 0,0 2,3 2,3 0% 0% 100% 0,50 23.000 2.300 1.035.000 100%  ---
PA 2 CALA SANT FRANCESC Residencial 30,01 15.005.000 Privat 0,0 0,0 15,0 15,0 0% 0% 100%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
PA 3 VALLDOLITG 1 Residencial 0,36 180.000 Privat 0,0 0,0 0,2 0,2 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
PA 4 VALLDOLITG 3 Residencial 0,80 400.000 Privat 0,0 0,0 0,4 0,4 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
PA 5 PUIG DE LA DONA Residencial 1,98 990.000 Privat 0,0 0,0 1,0 1,0 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
PA 6 MAS GÜELO Residencial 2,96 1.480.000 Privat 0,0 0,0 1,5 1,5 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
PA 7 NYLSTAR 1 Industrial/Cial 3,55 1.775.000 Privat 0,0 0,0 1,8 1,8 0% 0% 100% 0,50 17.750 1.775 798.750 80% 20%
PA 8 CARRETERA DE LLORET Comercial 9,00 4.500.000 Privat 0,0 0,0 4,5 4,5 0% 0% 100% 0,50 45.000 4.500 2.025.000 50% 50%
PA 9 S'ABANELL Hoteler 2,60 1.300.000 Privat 0,0 0,0 1,3 1,3 0% 0% 100% 0,50 13.000 1.300 585.000 50% 50%
PA 10 CRISTOFOL COLOM Hoteler 1,65 825.000 Privat 0,0 0,0 0,8 0,8 0% 0% 100% 0,50 8.250 825 371.250  --- 100%
PA 11 FORMENTERA Hoteler 2,01 1.005.000 Privat 0,0 0,0 1,0 1,0 0% 0% 100% 0,50 10.050 1.005 452.250  --- 100%
PA 12 SANT JOAN-MOLI D'AVALL Residencial 8,17 0 Privat 0,0
PLANS DE MILLORA URBANA 101,39 46.610.000 0,0 0,0 43,5 43,5 0% 0% 100%  --- 298.390 29.839 13.427.550  ---  ---

sud 1 S.R. COSTA BRAVA Residencial 14,20 7.100.000 Privat 0,0 0,0 7,1 7,1 0% 0% 100% 0,85 120.700 12.070 5.431.500 50% 50%
sud 2 S.R.VALLDOLITG 1 Residencial 11,90 5.950.000 Privat 0,0 0,0 6,0 6,0 0% 0% 100% 0,85 101.150 10.115 4.551.750 50% 50%
sud 3 S.R.VALL DE BURG Residencial 7,84 3.920.000 Privat 0,0 0,0 3,9 3,9 0% 0% 100% 0,60 47.040 4.704 2.116.800 50% 50%
sud 4 S.R. RACO BLAU Residencial 10,74 5.370.000 Privat 0,0 0,0 5,4 5,4 0% 0% 100% 0,40 42.960 4.296 1.933.200 50% 50%
sud 5 S.R. MAS MARTI Residencial 15,16 7.580.000 Privat 0,0 0,0 7,6 7,6 0% 0% 100% 0,38 57.608 5.761 2.592.360 50% 50%
sud 6 S.R. CAL PARRADO Residencial 3,33 1.665.000 Privat 0,0 0,0 1,7 1,7 0% 0% 100% 0,38 12.654 1.265 569.430 50% 50%
sud 7 S.R. COSTA BRAVA CENTRE Residencial 12,20 6.100.000 Privat 0,0 0,0 6,1 6,1 0% 0% 100% 0,38 46.360 4.636 2.086.200 50% 50%
sud 8 S.R. HORTA D'EN BEIA Residencial 16,92 8.460.000 Privat 0,0 0,0 8,5 8,5 0% 0% 100% 0,38 64.296 6.430 2.893.320 100%  ---
sud 9 S. R. LES MIMOSES Residencial 1,59 795.000 Privat 0,0 0,0 0,8 0,8 0% 0% 100% 0,38 6.042 604 271.890  --- 100%
sud 10 S.I. RONDA OEST Industrial 19,00 9.500.000 Privat 0,0 0,0 9,5 9,5 0% 0% 100% 0,70 133.000 13.300 5.985.000 100%  ---
sud 11 S. ACTIVITATS TURÍSTIQUES Hoteler 6,52 3.260.000 Privat 0,0 0,0 3,3 3,3 0% 0% 100% 0,50 32.600 3.260 1.467.000  --- 100%
sud 12 S.R.VALLDOLITG 2 Residencial 2,90 1.200.000 Privat 0,0 0,0 1,2 1,2 0% 0% 100% 0,60 17.400 1.740 783.000 50% 50%

SECTORS URBANITZABLES 122,30 60.900.000 0,0 0,0 60,9 60,9 0% 0% 100% 681.810 68.181 30.681.450  ---  ---

TOTAL URBANITZACIÓ SECTORS 223,69 107.510.000 0,0 0,0 104,4 104,4 0% 0% 100% 980.200 98.020 44.109.000  ---  ---

2. INFRAESTRUCTURES
RPO-CARRETERA MALGRAT ESTACIÓ  --- 2.000.000 Privat 0,0 0,0 2,0 2,0 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 100%  ---
RPO- ESTACIO CARRETERA PALAFOLLS  --- 2.000.000 Privat 0,0 0,0 2,0 2,0 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
RPO-CTRA PALAFOLLS CRTA TORDERA  --- 3.200.000 Privat 0,0 0,0 3,2 3,2 0% 0% 100%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
TUNEL ACCES PORT BLANES  --- 6.500.000 PTOP 0,0 6,5 0,0 6,5 0% 100% 0%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
COBRIMENT AV. EUROPA  --- 2.800.000 Ajuntament 2,8 0,0 0,0 2,8 100% 0% 0%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
REFORMA CRTA ACCES COSTA BRAVA  --- 12.300.000 Privat 0,0 0,0 12,3 12,3 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
PASSETJOS VIANANTS  --- 5.000.000 Ajuntament 5,0 0,0 0,0 5,0 100% 0% 0%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
XARXA CARRILS BICI  --- 4.000.000 Ajuntament 4,0 0,0 0,0 4,0 100% 0% 0%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
CARRIL TRANSPORT PUBLIC SEGREGAT  --- 4.500.000 PTOP 0,0 4,5 0,0 4,5 0% 100% 0%  ---  ---  ---  ---  ---  ---
PERLLONGACIÓO C32 FINS LLORET  ---  --- PTOP (2)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
AMPLIACIÓ I ARRANJAMENT AV. ESTACIÓ  --- 2.500.000 Ajuntament/PTOP 0,6 1,9 0,0 2,5 24% 76% 0%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
CONSOLIDACIÓ MARGES  --- 8.000.000 Ajuntament/PTOP 2,0 6,0 0,0 8,0 25% 75% 0%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
ADQUISICIÓ DE SOL  --- 2.000.000 Ajuntament 2,0 0,0 0,0 2,0 100% 0% 0%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
INVERSIONS COMPLEMENTÀRIES 2.740.000 Ajuntament (4) 2,7 0,0 0,0 2,7 100% 0% 0%
EXPROPIACIONS VIÀRIES 1.500.000 Ajuntament
TOTAL INFRAESTRUCTURES  --- 59.040.000 19,1 18,9 19,5 57,5 33% 33% 34%  ---  ---  ---  ---  ---  ---

Total privat (recepcionar Ajuntament)Destí Resta

Financiació (milions €) EdificabilitatFinanciació (%) Execució

privat
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3. EQUIPAMENTS
PREVISIÓ NOUS CENTRES ESCOLARS  ---  --- Dep.Educació (2)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 50% 50%
AUDITORI  --- 6.000.000 Concessió (3)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
CENTRE SANITARI ASSISTENCIAL  ---  --- Dep.Sanitat (2)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 50% 50%
AMPLIACIÓ CIUTAT ESPORTIVA  --- 800.000 Ajuntament 0,8 0,0 0,0 0,8 100% 0% 0%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
NOU CEMENTIRI  --- 700.000 Concessió (3)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 100%  ---
PORTAL COSTA BRAVA  ---  --- Concessió (3)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 0,50  ---  ---  ---  ---  ---
TOTAL EQUIPAMENTS  --- 7.500.000 0,8 0,0 0,0 0,8 100% 0% 0%  ---  ---  ---  ---  ---  ---

4. ESPAIS LLIURES
EXPROPIACIONS ESPAIS LLIURES 0,80 6.000.000 Ajun. Compensar 6,0 0,0 0,0 6,0 100% 0% 0%  ---  ---  ---  --- 100%  ---
PARC RACÓ BLAU  --- 1500000 Privat 0,0 0,0 1,5 1,5 0% 0% 100%  ---  ---  ---  ---  ---  ---
PARC LA SARDANA  --- 500000 Privat 0,0 0,0 0,5 0,5 0% 0% 100%  ---  ---  ---  ---  ---  ---
AMPLIACIÓ PLAÇA DE LA PLACETA  --- 300.000 Ajuntament 0,3 0,0 0,0 0,3 0% 0% 100%  ---  ---  ---  ---  ---  ---
TOTAL ESPAIS LLIURES 0,80 8.300.000 6,3 0,0 2,0 8,3 76% 0% 24%  ---  ---  ---  ---  ---  ---

INVERSIÓ TOTAL 224,49 182.350.000 26,2 18,9 126 170,99 15,3% 11,1% 73,6% 980.200 98.020 44.109.000

5. SECTORS QUE GENEREN INGRESSOS
PMU. PARADÍS 4.230 3.000.000
FINCA RACÓ BLAU 2.040 2.000.000
F.AV.ESTACIÓ-CRTA MALGRAT 22.346 17.500.000
Total ingressos Sectors 28.616 22.500.000

TOTAL INGRESSOS 66.609.000  
 
 
Pel que fa als equipaments, bona part  d’ells es podran desenvolupar a partir de la posada 
en marxa de sistemes concensionals. 
 
El tercer grup és el dels espais lliures. Atès que la major part d’aquests espais procedeixen 
de les cessions del sector en desenvolupament, aquesta partida és la de menor magnitud, i 
en bona part correspon a la iniciativa privada. 
 
La política d’habitatge social es desenvoluparà a partir de les cessions de l’execució dels 
diferents sectors de planejament, i hom preveu que es podran complir sense dificultats els 
objectius establerts en el Pacte per l’habitatge d’assolir un stock d’habitatge social del 15% 
sobre el total d’habitatge principal tal com s’explica  a la memòria social.’ 
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II. CALENDARI D’EXECUCIÓ 
Els passeigs de vianants, són una actuació continuada que s’iniciarà el primer quadrienni. La 
resta s’endegaran a partir del 2013.  
 
El quadre següent mostra una periodificació de les inversions. S’ha fet una distinció entre el 
primer quadrienni on es troben aquelles més prioritàries i amb més possibilitats d’endegar-
les si es disposa de recursos per porta-les a termes. 
 

Periodificació de les inversions municipals període 2009-26 
(milions € ) 

                     2009-12   2013-26 
Actuació                Ajunt.    Ajunt.    Ajunt.  
 
2. INFRAESTRUCTURES         19,1  3,7  14,6  
COBRIMENT AV. EUROPA         2,8   ---   2,8  
PASSETJOS VIANANTS          5,0  1,1  3,9  
XARXA CARRILS BICI           4,0   ---   4,0  
AMPLIACIÓ I ARRANJAMENT AV. ESTACIÓ   0,6   ---   0,3  
CONSOLIDACIÓ MARGES         2,0   ---   2,0   
ADQUISICIÓ DE SÒL           2,0   ---   2,0   
INVERSIONS COMPLEMENTÀRIES      2,7  2,7   ---  
 
3. EQUIPAMENTS            0,8  0,0  0,8  
AMPLIACIÓ CIUTAT ESPORTIVA       0,8   ---   0,8   
 
4. ESPAIS LLIURES           6,3  6,3  0,0  
ARRANJAMENT ESPAIS LLIURES      6,0  6,0   ---  
AMPLIACIÓ PLAÇA DE LA PLACETA     0,3  0,3   --- 
 
INVERSIÓ TOTAL (1+2+3+4)        26,2  10,0  15,2  
Font: POUM 
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AVALUACIÓ ECONOMIC-FINANCERA I INFORME DE 
SOSTENIBILITAT DEL PAUM DE BLANES 

I. PRESENTACIÓ 
L’objectiu d’aquest informe és analitzar la viabilitat financera de les actuacions previstes en 
el PAUM de Blanes, tan pel que fa a la implementació de les infraestructures i dels serveis 
necessaris com en el seu manteniment d’acord amb l’apartat C de l’article 61 de la Llei 
d’Urbanisme (refosa del Decret-Llei 1/2007) 
 
A nivell municipal, quan s’aprova un nou planejament, cal tenir en compte dos criteris 
complementaris que el fan viable. D‘una banda, que l‘Ajuntament tingui una capacitat 
financera suficient per fer front a les inversions en infraestructures i equipaments al seu 
càrrec que facin possible el nou desenvolupament, fet que s’analitza en el programa 
econòmic financer. D’una altra, que els ingressos derivats del nou desenvolupament 
cobreixin les despeses generades, mantenint la pressió fiscal i els estàndards de serveis 
actuals, que és el que s’analitza en l’informe de sostenibilitat. 
 
El document s’estructura al voltant de 3 apartats.  
 

• Anàlisi dels pressupostos recents per tal de conèixer la situació de partida i els 
condicionants que afecten el procés de posada en marxa del PAUM. 

• Programa econòmic financer, que analitza l’impacte en les finances municipals del 
pla d’actuacions previst en el planejament i la seva viabilitat financera 

• Informe de sostenibilitat, que avalua si els ingressos corrents procedents del 
desenvolupament urbanístic generen recursos suficients per pagar els nous serveis. 

 
Per preparar aquest document s’ha elaborat un marc pressupostari a l’horitzó 2026 que és la 
base per calcular la viabilitat del PAUM que se sustenta en les previsions demogràfiques, 
d’habitatge i socioeconòmiqes de la memòria social inclosa en aquest PAUM, i per tant no 
cal tornar-les a repetir en aquest document.  
 
Així mateix, les dades que segueixen a continuació i les previsions s’han desenvolupat 
d’acord amb els criteris de tutela financera i estabilitat pressupostària. 
 
Els escenaris pressupostaris inclouen com a objectiu de treball l’estalvi net positiu conforme 
a l’art. 53.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per RD 
Legislatiu 2/2004.  Per a la determinació de l’estalvi net es tindrà en compte el càlcul de 
l’anualitat teòrica i resta de condicions que estableix el precepte esmentat. 
 
Les normes estatals i autonòmiques d’aplicació a Catalunya en matèria de tutela financera i 
estabilitat pressupostària1 imposen considerar els aspectes següents :  
 

Primer.  Compliment de ràtios financeres : S’ha definit el marc de la gestió que 
assegura la solvència econòmica i el control de compliment de ràtios financeres que 
exerceix pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
Segon. Compliment de ràtios legals : S’han definit els escenaris pressupostaris que 
compleixin el RD 1463/2007 de 2 de novembre, que té caràcter bàsic i que imposa als 
ens locals el principi d’estabilitat pressupostària entès com a coherència amb la 
regulació europea. 

                                            
1 Normes estatals i autonòmiques d’aplicació a Catalunya en matèria d’estabilitat pressupostària i tutela financera: RD 
Legislatiu 2/2007 de 28 de desembre que aprova el Text Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, RD 1463/2007 
de 2 de novembre que aprova el Reglament d’Estabilitat Pressupostària i Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril sobre 
procediments en matèria de tutela financera.” 
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II. EL PRESSUPOST RECENT 

II.1. El pressupost municipal  
Per analitzar el marc pressupostari del PAUM, s’ha partit de les liquidacions del període 
2002-2008. A partir d’aquesta informació s’ha elaborat un marc pressupostari a l’horitzó de 
l’any 2026. 
 
Pels pressupostos liquidats s’ha utilitzat els criteris de comptabilitzar com ingressos els drets 
reconeguts, i com despeses les obligacions reconegudes. Aquest concepte és el que millor 
recull l’evolució real del pressupost, ja que incorpora les actuacions que s’han generat 
efectivament en cada període.2  
 
Pel que fa a les previsions, tant les despeses com els ingressos s’han expressat en euros 
corrents de cada any, amb una previsió d’inflació del 3% anual de mitjana al llarg de tot el 
període. 
 
Els pressupostos municipals es financen en bona part pel propi Ajuntament i la resta 
s‘obtenen a partir de finançament extern (subvencions, convenis, etc.), i per tant, són uns 
diners que els ajuntaments no tenen garantits any rere any, l‘obtenció dels quals no es pot 
preveure amb antelació.  
 
El pressupost municipal és una de les ordenances més importants que han d‘aprovar els 
ajuntaments anualment. En el pressupost s‘han de veure reflectides les despeses i els 
ingressos de la corporació al llarg de l‘exercici.  
 
 
El pressupost segueix una estandardització marcada per la Llei d'Hisendes Locals, i 
s‘organitza en Capítols i Partides.  
 

Classificació dels Capítols en l’àmbit de les despeses  
 
. Capítol 1 : Personal  
. Capítol 2 : Provisió de serveis 
. Capítol 3 : Despeses financeres 
. Capítol 4 : Transferències corrents  
. Capítol 5 : (no existeix en l‘àmbit de despeses)  
. Capítol 6 : Inversions.  
. Capítol 7 : Transferències de capital  
. Capítol 8 : Actius financers.  
. Capítol 9 : Passius financers.  

 
 
En el capítol de despeses, bàsicament, el desenvolupament dels sectors urbanístics 
afectarà al capítols que tenen a de la provisió de serveis i de les inversions.  
 
 
 
                                            
2 Val a dir però, que no tots els ingressos es cobren ni totes les obligacions es paguen. Així, la utilització d’aquest criteri 
consolida les quantitats pendents de cobrament i les que resten per pagar sempre que s’hagin generat en el període 
considerat, i explica perquè, en determinats exercicis la petició de crèdits no s’adequa als ingressos i despeses que s’han 
efectuat, ja que incorpora també els desfasaments de tresoreria entre drets i obligacions generats i ingressos i cobraments 
realment efectuats. Aquesta és la diferència amb el criteri de caixa que recull els ingressos i les despeses que s’han produït 
realment al llarg de l’any. 
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Classificació dels Capítols en l’àmbit dels ingressos  
Ingressos corrents:  
. Capítol 1 : Impostos directes 
. Capítol 2 : Impostos indirectes  
. Capítol 3 : Taxes i altres ingressos  
. Capítol 4 : Transferències corrents  
. Capítol 5 : Ingressos patrimonials  
Ingressos de capital.  
. Capítol 6 : Alienació d’inversions reals  
. Capítol 7 : Transferències de capital  
Operacions financeres:  
. Capítol 8 : Actius financers  
. Capítol 9 : Passius financers  

 
Pel que fa als ingressos, la inversió es pot finançar amb ingressos corrents (estalvi), venda 
de patrimoni (capítol 6), subvencions (capítol 7), o a través de petició de crèdits (capítol 9) 
 
 
II.2 Despeses 
La liquidació del pressupost municipal de l’any 2008 es va tancar amb unes despeses de 
pràcticament 48 milions d’euros, amb un creixement anual del 5,9% en els darrers 6 anys. 
 
Si s’analitzen globalment els pressupostos dels darrers 6 anys, s’obté que un 84% va 
correspondre al que s’anomenen partides corrents i que formen el conjunt de despeses 
necessàries pel funcionament habitual de l’Administració Municipal, inclosos els serveis que 
dóna, i que per tant tenen un comportament més estable al llarg del temps (personal, 
compra de bens i serveis, càrrega financera - interessos i amortització dels crèdits vius - i 
transferències corrents). El 16% restant correspon a les despeses de capital, és a dir a la 
inversió, una partida que té un component més variable en funció dels programes i les 
necessitats de cada moment. 
 
Un 43% del pressupost es destina a la compra de bens i serveis, és a dir, a la gestió diària 
de la ciutat, i un altre 27% a despeses de personal. Les subvencions, dirigides bàsicament a 
entitats locals, representen un altre 6%, mentre el pagament d’interessos financers 
absorbeixen un 2% del total. Les amortitzacions de crèdits tenen un pes important, un 6% de 
la despesa total. 
 

Distribució de les despeses: Mitjana 2002-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament 
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En termes per càpita, la despesa total ha estat de més 1.200 euros, una xifra força 
homologable a la que es troba quan s’analitzen municipis de la seva dimensió. Cal tenir en 
compte, però, que Blanes és un municipi amb un parc important de segones residències i 
per tant amb forces residents temporals, el que implica la necessitat de donar uns serveis 
superiors als que requereix la població censada. En efecte, si el pressupost de 2006 es 
dividís no només entre els habitants empadronats aquell any, sinó que s’hi afegissin els 
10.500 que representa la població estacional,3 la despesa per habitant seria de 930 euros, 
és a dir, un 23% inferior4.  
 
 
II.3 Ingressos 
Pel que fa als ingressos, la liquidació del pressupost del 2008 els situava en 43,5 milions 
d’euros, amb un creixement del 5,6% anual en el període considerat.5 
 

Distribució dels ingressos: mitjana del període 2002-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament 
 
Els impostos són la partida principal, un 39% dels ingressos no financers. L’IBI és el més 
important, ja que pot representar un 60% de la recaptació impositiva, mentre les plusvàlues i 
l’impost de construcció, instal·lació i obres recapten més del 20%. La rellevància d’aquestes 
darreres figures impositives és conseqüència de l’elevat ritme constructiu enregistrat al 
municipi en aquests darrers anys, una situació que es capgirarà substancialment els propers 
anys. 
 
Les taxes i contribucions especials aporten un 32% dels ingressos totals, i les transferències 
corrents aporten un altre 23%, que corresponen quasi totalment a la participació en els 

                                            
3 Aquesta població no és el nombre total de visitants que venen a Blanes sinó que correspon al concepte de població 
equivalent a temps complet any (ETCA). El càlcul de la població estacional es realitza bàsicament a partir de la informació que 
proporcionen els censos de població, les estadístiques sobre turisme, l'oferta municipal d'allotjament i de cases de colònies i els 
padrons municipals d'habitants. Aquesta informació procedeix de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). De tota 
manera, es tracta d’una xifra que segurament està infravalorada, ja que els estudis fets utilitzant dades sobre el consum d’aigua 
o el volum de residus acostumen a donar resultats més elevats. Un exemple es troba en el cas de Calafell, on les dades de 
consum d’aigua i de residus donen al voltant del 20% més de població estacional que la ETCA. 
4 La Diputació de Barcelona publica un detallat estudi dels pressupostos municipals de la província de Barcelona. Les dades 
del 2004, darrer any pel que s’ha fet aquest informe exhaustiu, mostren que els municipis entre 20.000 i 100.000 habitants que 
no són capital de comarca tenien una despesa per habitant de 804 €, mentre que els que eren capitals de comarca arribaven a 
907 €. En aquest mateix any a Blanes la xifra era de 898 €. Servei d’Informació Econòmica, Memòria 2003-2004, Diputació de 
Barcelona, 2006. (Per calcular aquesta despesa no s’han tingut en compte les amortitzacions del deute). 
5 Les dades pressupostàries segueixen la lògica de l’equilibri pressupostari a llarg termini, amb superàvits i dèficits d’execució 
que s’alternen en el temps. El tema important serà però el superàvit/dèficit no financer que s’analitza posteriorment. 
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ingressos estatals. Les transferències de capital (subvencions), van tenir un pes molt 
inferior, però varien substancialment en funció de l’any estudiat. 
 
 
II.4 Compte financer 
L’anàlisi conjunt d’ingressos i despeses pel període 2002-08 es resumeix en el compte 
financer, que mostra quina part dels ingressos corrents es pot destinar a la inversió, 
juntament amb les altres possibles fonts de finançament.  
 

Compte financer de l’ajuntament de Blanes 
(mitjana anual 2002-08 en milers €) 

 
                           Mitjana anual 
                             2002-08 
 
 1. Ingressos corrents                       32.853 
 2. Despeses corrents                       30.534 
 3. ESTALVI CORRENT (1-2)                       2.318 
 
 4. Despeses capital financeres                      2.444 
 5. ESTALVI CORRENT MINORAT AMB AMORTITZACIONS FIANANCERES (3-4)  -126 
 
 6.Transferències de capital                       1.384 
 7. Alienació d'inversions 175 
 8.INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS (6+7)              1.559 
 
 9. AUTOFINANÇAMENT (5+8)                      1.433 
 
 10. Inversions                            5.578 
 11. Transferències de capital                          465 
 12. DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERES (10+11)             6.043 
  
 13. CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT (8-12) -           4.611 
  
 14. Variació d'actius financers                    -134 
 15. Endeutament                           4.323 
 16. SALDO FINANCER (14+15)                     4.190 
 
 17. SUPERAVIT O DEFICIT D'EXECUCIÓ (13+17)             -421 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament. 
 
Les dades de Blanes pel període analitzat mostren un estalvi corrent i un autofinançament 
positiu, el que permet disposar de recursos per invertir.  
 
El nivell d’endeutament, segons xifres subministrades pel servei d’intervenció municipal, se 
situa actualment al voltant dels 30 milions d’euros.6 La càrrega financera se situa en un 
10,4% dels ingressos corrents, un percentatge assumible, si bé el creixement que ha 
experimentat aquesta partida pot tenir efectes sobre el futur dels pressupostos municipals. 
 
 

                                            
6 Les previsions municipals apuntaven a que al llarg del 2008 l’endeutament podria augmentar fins els 35 milions, sobre la base 
d’un pressupost d’inversions molt ambiciós per l’any actual. Atesa la difícil conjuntura és previsible que aquestes inversions no 
s’executin en la seva totalitat, i per tant no s’arribi a aquest endeutament. 
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II.5 Evolució de la inversió 
Entre el 2002 i el 2008 la inversió ha significat un 16% de les despeses total del municipi, si 
bé aquest percentatge mostra un perfil clarament descendent. En termes absoluts també 
s’aprecia aquesta tendència.   
 

Evolució de la inversió municipal a Blanes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament 
 
Les dades del 2008, que representen un increment espectacular, corresponen al pressupost 
preventiu i cal veure si s’acabaran executant aquest any o es traslladaran a períodes 
posteriors, més tenint en compte la difícil conjuntura econòmica. 
 
A més de les subvencions que han aportat el 20% de l’esforç inversor, l’ajuntament ha hagut 
de recórrer bàsicament al crèdit, ja que la venda de patrimoni, i la utilització de l’estalvi del 
pressupost corrent han aportat un 3% i un 7% respectivament, és a dir, un 10% del total. 
 

Finançament de la inversió municipal a Blanes en el període 2002-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament 
 
 
L’ajuntament té doncs una capacitat d’inversió limitada si ha de recórrer a finançament 
extern. És per això que en el propi planejament s’ha optat perquè determinades actuacions 
com el projecte porta Costa Brava o el cementiri, s’executin mitjançant el sistema 
concessional que no implica la necessitat d’involucrar recursos municipals. 
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III. PROGRAMA ECONÓMIC FINANCER 

III.1 Bases de la previsió 
El nou planejament comporta tota una sèrie d’inversions que hauran de ser assumides per la 
hisenda municipal. Per tant, cal veure si el programa d’actuacions pot portar-se a terme 
sense que això signifiqui una hipoteca excessiva pel sector públic local, o, en el seu cas, 
quines exigències comporta bàsicament en matèria de ingressos. 
 
Per fer-ho, s’ha elaborat una previsió sobre l’evolució del pressupost municipal amb un 
horitzó de 18 anys, fins el 2026, però s’ha posat l’èmfasi en els 4 primers anys que és on 
estan especificades les actuacions prioritàries. Pel que fa al període 2009-2015 s’han 
utilitzat les projeccions en quan a ingressos corrents i a despeses corrents i amortitzacions 
que preveu el pla de sanejament de l’ajuntament de Blanes que es va aprovar pel ple de 
l’ajuntament el dia 11 de maig del 2009.  
 

Marc socioeconòmic de les previsions del programa econòmic-financer 
 
Magnituds           2008   Horitzó 2012  Horitzó 2026 
 
Població            36.800   39.400   50.000/55.600 
Creixement anual        2,4%*   1,7%       1,7% 
Habitatges Principals       14.000   16.500   27.700/30.800 
Parc total d’habitatges       26.200   27.000   31.100/34.500 
Creixement anual renda per càpita   3,3%**   1,5%       2,5% 
 
* Període 1996-2008 
** Període 2002-2006 
 
Font: Memòria social de la revisió del planejament de Blanes.  
 
Una anàlisi com aquesta precisa dades sobre el futur del municipi, bàsicament en termes de 
població i habitatge. En aquest cas s’han utilitzat les previsions efectuades en la “memòria 
social” que forma part de la revisió del planejament, i que se sintetitzen en el quadre 
anterior. 
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III.2 El programa d’inversions de la revisió del planejament 
A continuació s’indiquen les característiques urbanístiques de cada sector urbà, el seu cost i 
la seva forma de finançament. 
 
PLANS DE MILLORA URBANA 
La relació de Plans de Millora Urbana fixats, és la següent: 
PMU-1.- PARADÍS – AV. EUROPA (discontinu) 
PMU-2.- MAS FERRER 
PMU-3.- NYLSTAR 2 
PMU-4.- RHODIA IBERIA 
PMU-5.-.PEIXOS ROS 
 
 
 
Les característiques i paràmetres edificatoris de cada un d’aquests Plans de millora urbana 
s’especifiquen a continuació. 
 
PMU.1. PARADÍS – AV. EUROPA (discontinu) 
Els paràmetres urbanístics fixats pel seu desenvolupament són: 
Superfície total: 2,27 Ha. 
Superfície finques propietat ajuntament: 10.000 m2 
Edificabilitat bruta:  0,50 m2 st/ m2 sector 
Densitat: 40 hab/Ha. 
Ordenació: reubicar l’edificabilitat admesa dins l’àmbit proper a l’Av. Europa, i reservar 
l’àmbit de la finca Perpinyà per situar les àrees de cessió d’espais lliures, i una edificabilitat 
màxima de 3.000m2 
Cessions mínimes:  Espais lliures: 55 % de la superfície total del sector,Equipaments: 10%, 
vialitat del sector, 10% de l’aprofitament urbanístic. 
Termini màxim d’execució: 6 anys. 
Costos d’urbanització estimats: 1.135.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 510.750 € 
 
 
PMU.2. MAS FERRER 
Els paràmetres urbanístics fixats pel seu desenvolupament són: 
Superfície total: 0,34 Ha. 
Edificabilitat bruta: 0,5 m2 st/ m² sector 
Cessions mínimes: Espais lliures: 25% de la superfície total del sector, 
Usos: Hoteler i restauració 
Termini màxim d’execució: 6 anys. 
Costos d’urbanització estimats: 170.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 76.500 € 
 
 
PMU.3. NYLSTAR 2 
Els paràmetres urbanístics a aplicar són: 
Superfície total: 15,84 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,70 m2/m2 
Ocupació màxima: 70% de la parcel·la 
Alçada reguladora màxima: 10,00 m.(PB+1) 
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Cessions mínimes:  Espais lliures: 10 % de la superfície total del sector, Equipaments: 5%, 
Vialitat del sector, 10% d’aprofitament urbanístic 
Usos: Industrial 
Costos d’urbanització estimats: 7.865.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 4.954.950  € 
 
 
PMU.4 - RHODIA IBERIA 
Els paràmetres urbanístics a aplicar són: 
Superfície total: 6,38 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,70 m²/m² 
Ocupació màxima: 70% de la parcel·la 
Alçada reguladora màxima: 10,00 m.(PB+1) 
Cessions mínimes:  Espais lliures: 10 % de la superfície total del sector, Equipaments: 5%, 
Vialitat del sector, 10% d’aprofitament urbanístic. 
Usos: Industrial. 
Costos d’urbanització estimats: 3.250.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 2.047.500  € 
 
PMU.5 – PEIXOS  ROS 
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents : 
Superfície total: 2,55 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,50 m²/m² 
Ocupació màxima: 70% de la parcel·la neta 
Alçada reguladora màxima: 10,00 m.(PB+1) 
Cessions mínimes:  Espais lliures: 10 % de la superfície total del sector, Vialitat del sector, 
10% d’aprofitament urbanístic. El pla determinarà l’àmbit edificable com a parcel·la única i 
indivisible, i que d’acord amb l’article 43.3 de la llei d’urbanisme DL 1/2005 permetrà 
determinar l’aprofitament urbanístic en el seu valor econòmic. 
Usos: Industrial,  
Termini màxim d’execució: 6 anys. 
Costos d’urbanització estimats : 1.275.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament .urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 574.000  € 
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POLÍGONS D’ACTUACIÓ 
La relació dels polígons delimitats, és la següent : 
PA-1.- CAMPING LA SARDANA 
PA-2.- CALA SANT FRANCESC 
PA-3.- VALLDOLITG 1 
PA-4.- VALLDOLITG 3 
PA-5.- PUIG DE LA DONA 
PA-6.- MAS GÜELO 
PA-7.- NYLSTAR 1 
PA-8.- CARRETERA DE LLORET 
PA-9.- S’ABANELL 
PA-10.- CRISTÒFOL COLOM 
PA-11.- FORMENTERA 
PA-12.- SANT JOAN-MOLÍ D’AVALL 
PA-13.- SA MASSANEDA 
PA-14.- SA MASSONET 
PA-15.- PORTAL COSTA BRAVA 
PA-16.- CARRER VILA DE LLORET 
 
 
Les característiques i paràmetres edificatoris de cada un d’aquests Polígons d’actuació 
s’especifiquen a continuació. 
 
PA.1. CAMPING LA SARDANA 
Els paràmetres urbanístics fixats pel seu desenvolupament són: 
Superfície total: 4,60 Ha. 
Sostre màxim edificable segons conveni: 11.172 + 4.788 = 15.960 m2. 
Alçada màxima: 13,00m (PB+3) 
Densitat: 1habitatge/100m2 construïts 
Cessions: Espais lliures 29.925 m2, vialitat del sector, 10% d’aprofitament urbanístic 
Usos: Habitatge, residencials 
Obligacions : Executar les obres d’urbanització,  
Termini màxim d’execució: 6 anys. 
Costos d’urbanització estimats: 2.300.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 1.035.000 
 
 
PA. 2. CALA SANT FRANCESC 
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents : 
Superfície: 30,11 Ha. 
Usos: Habitatge, residencials 
Obligacions: resoldre  les deficiències de les obres d’urbanització 
Costos d’urbanització estimats : 5.815.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: no n’hi ha 
 
 
PA. 3. VALLDOLITG 1 
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents : 
Superfície total: 0,36 Ha. 
Cessions mínimes:  L’espai lliure i la vialitat fixadaen els plànols de zonificació,  
Usos : Habitatge, residencials 
Obligacions: Completar les obres d’urbanització 
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Costos d’urbanització estimats: 345.000 €  
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: no n’hi ha 
 
PA. 4.  VALLDOLITG 3 
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents : 
Superfície total: 0,80 Ha. 
Usos : Habitatge, residencials 
Obligacions: Completar les obres d’urbanització. S’incorpora a les obligacions del polígon 
d’actuació, l’execució de les obres d’urbanització del camí rural que possibilita la connexió 
rodada i de vianants des de la urbanització Valldolitg 3 amb el barri Valldolitg 2, per a 
millorar l’accés i la mobilitat interna del municipi. 
Costos d’urbanització estimats: 400.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: no n’hi ha 
 
 
PA. 5. PUIG DE LA DONA 
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents : 
Superfície total: 1,98 Ha. 
Cessions mínimes: La vialitat fixada als plànols d’ordenació 
Usos: Habitatge, residencials 
Obligacions: Constitució de Junta de Conservació. Completar les obres d’urbanització 
Costos d’urbanització estimats: 990.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: no n’hi ha 
 
 
PA. 6. MAS GÜELO 
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents: 
Superfície total: 2,96 Ha. 
Cessions mínimes: La vialitat i espais lliures fixats en els plànols de zonificació. 
Usos: Habitatge, residencials 
Obligacions: Completar les obres d’urbanització, en especial les de sanejament i aigua 
potable. 
Costos d’urbanització estimats: 1.480.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprotiament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: no n’hi ha 
 
 
PA. 7. NYLSTAR 1 
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents : 
Superfície total: 3,55 Ha. 
Cessions mínimes: La vialitat i espais lliures fixatsen els ls plànols d’ordenació,  10% 
d’aprofitament urbanístic 
Usos: Industrials, comercials 
Obligacions: Executar les obres d’urbanització, El desenvolupament del polígon d’actuació 
(P.A. NYLSTAR 1), que ocupa terrenys o edificacions sense ús industrial en l’actualitat, 
s’executarà en un termini màxim de 5 anys. El sector incorporarà la urbanització de la 
totalitat de la ronda oest des de la Carretera de Malgrat fins a l’avinguda de l’Estació. 
Costos d’urbanització estimats: 1.840.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 798.750  € 
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PA. 8. CARRETERA DE LLORET 
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents : 
Superfície total: 9,00 Ha. 
Cessions mínimes: La vialitat i espais lliures fixatsen els plànols de zonificació.  
Equipaments destinats a aparcament i serveis complementaris de l’hospital comarcal. 10% 
aprofitament urbanístic. 
Usos: Comercial 
Obligacions: Completar les obres d’urbanització 
Costos d’urbanització estimats: 4.435.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 1.995.750  € 
 
 
PA. 9. S’ABANELL 
Es delimita el polígon d’actuació de sòl urbà no consolidat, amb l’objectiu, de facilitar la 
implantació d’establiments hotelers, amb l’obertura del primer tram del nou vial que permetrà 
la creació de l’avinguda dels hotels, nou eix principal de l’oferta turística.  
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents : 
Superfície total: 2,60 Ha. 
Cessions mínimes: La vialitat i espais lliures fixats als plànols de zonificació. i 10% 
aprofitament urbanístic. 
Usos: Hoteler 
Obligacions: Completar les obres d’urbanització 
Costos d’urbanització estimats: 1.300.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 585.000  € 
 
 
PA. 10. CRISTÒFOL COLOM 
Es delimita el polígon d’actuació de sòl urbà no consolidat, amb l’objectiu, de facilitar la 
implantació d’establiments hotelers, amb l’obertura del nou vial que permetrà la creació de 
l’avinguda dels hotels com un nou eix principal de l’oferta turística 
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents : 
Superfície total: 1,65 Ha. 
Cessions mínimes: La vialitat i espais lliures fixatsals plànols de zonificació, i  10% 
aprofitament urbanístic 
Usos: Hoteler 
Obligacions: Completar les obres d’urbanització 
Costos d’urbanització estimats: 825.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 371.250  € 
 
 
PA. 11. FORMENTERA 
Es delimita el polígon d’actuació de sòl urbà no consolidat, amb l’objectiu, de facilitar la 
implantació d’establiments hotelers, amb l’obertura del nou vial fins enllaçar amb el carrer 
Mallorca, que permetrà la creació de l’avinguda dels hotels com un nou eix principal de 
l’oferta turística. 
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents : 
Superfície Total: 2,01 Ha. 
Cessions mínimes: La vialitat i espais lliures fixats als plànols de zonificació i  10% 
aprofitament urbanístic 
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Usos: Hoteler 
Obligacions: Completar les obres d’urbanització 
Costos d’urbanització estimats : 1.005.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 452.250 € 
 
PA. 12. SANT JOAN-MOLÍ D’AVALL 
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents : 
Superfície total: 8,17 Ha. 
Cessions mínimes:  L’espai lliure i vialitat fixada en els plànols de zonificació. 
Usos : Habitatge, residencials 
Obligacions: Completar les obres d’urbanització 
Costos d’urbanització estimats: 0 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: no n’hi ha 
 
PA. 15. PORTAL COSTA BRAVA 
Superfície total: 6,32 Ha. 
Espais lliures: 21% 
Equipaments: 37% 
Zona hotelera: 18.376 m2 
Estació d’autobusos i vialitat 
La zona d’equipaments tindrà una ocupació màxima del 50%.i es destinarà a usos lúdics 
recreatius i culturals.  
La zona hotelera tindrà una edificabilitat màxima de 30.000 m2 totals, per a usos hoteler i 
complementaris d’aquest. 
Costos d’urbanització estimats: 3.260.000 € 
Finançament: Concessió pública de l’explotació dels 30.000m2 edificables, i de l’explotació 
dels equipaments. 
Valor del 10% aprofitament .urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: no n’hi ha 
 
 
 
 
SECTORS DE SÒL URBANITZABLE 
Els sectors residencials delimitats són: 
SUD-1.- Sector residencial COSTA BRAVA 
SUD-2a.- Sector residencial VALLDOLITG 1 
SUD-2b-Sectoy residencial VALLDOLITG 2 
SUD-3.- Sector residencial VALL DE BURG 
SUD-4.- Sector residencial RACÓ BLAU 
SUD-5.- Sector residencial MAS MARTÍ 
SUD-6.- Sector residencial CAL PARRADO 
SUD-7.- Sector residencial COSTA BRAVA CENTRE 
SUD-8.- Sector residencial HORTA D’EN BEIA 
SUD-9.- Sector residencial LES MIMOSES 
 
Els sectors d’activitats econòmiques i industrials delimitats són: 
SUD-10.- Sector INDUSTRIAL RONDA OEST  
Els sectors d’activitats turístiques delimitats són: 
SUD-11.- Sector ACTIVITATS TURÍSTIQUES  
 
Els sectors no delimitats són: 
SUND- Sector MAS PUIG 
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Les característiques i paràmetres edificatoris de cada un d’aquests Plans de millora urbana 
s’especifiquen a continuació. 
 
 
 
 
SUD 1 – Sector Costa Brava 
El POUM. manté la delimitació del sector previst en l’antic P.G.O.U., així com l’ordenació del 
pla parcial aprovat (acord 28 maig 2002). El sector mantindrà el règim de sol urbanitzable 
fins que es formalitzin les cessions obligatòries a l’ajuntament i es recepcionin les obres 
d’urbanització. 
Superfície total: 14,20 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,85 m²st/m²s per a ús d’habitatge, 0,15 m²st/m²s per usos 
comercials o altres no residencials 
Densitat màxima: 75 habitatges/Ha 
Alçada màxima: PB+4  
Es mantenen les mateixes condicions del Pla Parcial aprovat que es recullen en l’annex que 
s’acompanya al final d’aquesta normativa 
Cessions mínimes: Les fixades pel DL 1/2005 
Usos: Habitatge, residencials. 
Termini màxim d’execució: 6 anys. 
Costos d’urbanització estimats: 7.100.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 5.431.500 € 
 
SUD 2a – Sector Valldolitg 1 
El P.O.U.M. manté la delimitació del sector previst en l’antic P.G.O.U., així com l’ordenació 
del pla parcial aprovat (acord 27/7/1992, 9/2/2006 i text refós de 30/1/2008). El sector 
mantindrà el règim de sol urbanitzable fins que es formalitzin les cessions obligatòries a 
l’ajuntament i es recepcionin les obres d’urbanització. 
Superfície total: 11,90 Has 
Índex d’edificabilitat brut: 0,85 m²st/m²s per a ús d’habitatge, 0,15 m²st/m²s per usos 
comercials o altres no residencials 
Densitat màxima: 75 habitatges/Ha 
Alçada màxima: PB+4 
Es mantenen les mateixes condicions del Pla Parcial aprovat que es recullen en l’annex que 
s’acompanya al final d’aquesta normativa 
Cessions mínimes: Les fixades pel DL 1/2005 
Usos: Habitatge, residencials. 
Termini màxim d’execució: 6 anys. 
Costos d’urbanització estimats: 7.400.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 4.551.750 € 
 
 
SUD 2b. VALLDOLITG 2 
Els paràmetres urbanístics d’aplicació són el següents : 
Superfície total: 2,9 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,60m²st/m²s per a ús d’habitatge, 0,10 m²st/m²s per usos 
comercials o altres no residencials 
Densitat màxima: 60 habitatges/Ha 
Alçada màxima: PB+4 
Un mínim del 30% del sostre residencial del sector es destinarà a habitatge de protecció 
pública. El nombre d’habitatges de protecció pública serà el resultant de dividir el sostre 
corresponent per 100 m² per habitatge. 
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Cessions mínimes:  L’espai lliure i vialitat fixada en els plànols de zonificació. 
Usos : Habitatge, residencials 
Termini màxim d’execució: 12 anys. 
Obligacions: Completar les obres d’urbanització 
Costos d’urbanització estimats: 1.200.000 €  
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 783.000 € 
 
 
SUD 3 – Sector Vall de Burg 
El P.O.U.M. manté la delimitació del sector discontinuo previst en l’antic P.G.O.U., per a 
ordenar una àrea de creixement residencial, en edificació de blocs plurifamiliars amb comerç 
a les plantes baixes, i una reserva d’equipaments per a ús escolar. 
El sector incorporarà dins els seus costos la urbanització de la part confrontada de 
l’avinguda Catalunya amb la secció indicativa que consta en el plànol de zonificació d’aquest 
POUM. 
Superfície total: 7,84 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,60 m²st/m²s per a ús d’habitatge, 0,10 m²st/m²s per usos 
comercials o altres no residencials 
Densitat màxima: 60 habitatges/Ha 
Alçada màxima: PB+4 
Un mínim del 30% del sostre residencial del sector es destinarà a habitatge de protecció 
pública. El nombre d’habitatges de protecció pública serà el resultant de dividir el sostre 
corresponent per 100 m² per habitatge. 
Cessions mínimes: Equipaments: 30% de l’àmbit del sector, 10% aprofitament urbanístic del 
sector. D’acord amb l’art.64 DL 1/2005 la totalitat de les cessions per a reserva d’espais 
lliures i equipaments, es destinaran a aquesta darrera finalitat, que vindrà compensada per 
les reserves d’espais lliures previstes en el sector Racó Blau proper. 
Usos: Habitatge, residencials. 
Termini màxim d’execució: 6 anys. 
Costos d’urbanització estimats: 3.920.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 2.116.800 € 
 
 
SUD 4 – Sector Racó Blau 
Es delimita el sector, per completar la finalització de l’àrea urbana residencial situada al sud 
de la carretera de Malgrat, i possibilitar la formació d’un gran parc urbà final en el salt 
topogràfic dels Pedrets i la Plantera. 
El pla parcial ordenarà el sector respectant l’àrea prevista com a espais lliures en la part alta 
i central de l’àrea boscosa., i situant les àrees edificables en els extrems est i oest del sector, 
d’acord amb l’ordenació indicativa fixada en el plànol de zonificació (plànol N.4-10) d’aquest 
POUM. 
El sector incorporarà dins els seus costos la urbanització de la part confrontada de 
l’avinguda Catalunya amb la secció indicativa que consta en el plànol de zonificació d’aquest 
POUM. 
Superfície total: 10,74 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,40 m²st/m²s per a usos d’habitatge, 0,10 m²st/m²s per usos 
comercials, oficines o altres no residencials 
Densitat màxima: 40 habitatges/Ha 
Alçada màxima: PB+5 en la zona nord-oest i PB+9 a la parcel·la llindant amb l’Avinguda 
Catalunya.  
Un mínim del 30% del sostre residencial del sector es destinarà a habitatge de protecció 
pública. El nombre d’habitatges de protecció pública serà el resultant de dividir el sostre 
corresponent per 100 m² per habitatge. 
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Cessions mínimes: Espais lliures: 65% de l’àmbit del sector, 10% aprofitament urbanístic del 
sector 
Usos: Habitatge, residencials. 
Termini màxim d’execució: 12 anys. 
Costos d’urbanització estimats: 5.370.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 1.933.200 € 
 
 
SUD 5 – Sector Mas Martí 
Es delimita el sector situat entre Mas Carolet-Cala Guidó fins a Mas Güelo, per sobre la 
carretera de la Costa Brava per a possibilitar una àrea de creixement residencial, en 
edificació de blocs plurifamiliars amb comerç a les plantes baixes i cases en filera en les 
zones mes elevades. 
Superfície total: 15,16 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,38 m²st/m²s per a ús d’habitatge, 0,05 m²st/m²s per usos 
comercials o altres no residencials 
Densitat màxima: 38 habitatges/Ha 
Alçada màxima: PB+3 
Un mínim del 30% del sostre residencial del sector es destinarà a habitatge de protecció 
pública. El nombre d’habitatges de protecció pública serà el resultant de dividir el sostre 
corresponent per 100 m² per habitatge. 
Cessions mínimes: Espais lliures: 20% de l’àmbit del sector, Equipaments: 15% de l’àmbit 
del sector, 10% aprofitament urbanístic del sector (el sector col·labora amb l’aportació del 
32% de la superfície de l’ampliació de la zona esportiva).  
Usos: Habitatge, residencials. 
Termini màxim d’execució: 12 anys. 
Costos d’urbanització estimats: 7.245.000 €  
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 2.592.360 € 
 
 
SUD 6 – Sector Cal Parrado 
Es delimita el sector entre la carretera accés Costa Brava i la urbanització Mas Güelo per a 
possibilitar una àrea de creixement residencial, en edificació de blocs plurifamiliars amb 
comerç a les plantes baixes i cases en filera en les zones mes elevades.  
Superfície total: 3,33 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,38 m²st/m²s; 0,05 m²st/m²s per usos comercials o altres no 
residencials. 
Densitat màxima: 38 habitatges/Ha 
Alçada màxima: PB+3 
Un mínim del 30% del sostre residencial del sector es destinarà a habitatge de protecció 
pública. El nombre d’habitatges de protecció pública serà el resultant de dividir el sostre 
corresponent per 100 m² per habitatge. 
Cessions mínimes: Espais lliures: 20% de l’àmbit del sector, Equipaments: 10% de l’àmbit 
del sector, 10% aprofitament urbanístic del sector (el sector col·labora amb l’aportació del 
7% de la superfície de l’ampliació de la zona esportiva).  
Usos: Habitatge, residencials. 
Termini màxim d’execució: 12 anys. 
Costos d’urbanització estimats: 1.595.000 € 
Finançament: Privat  
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 569.430 € 
 
 
SUD 7 – Sector Costa Brava Centre 
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Es delimita aquest sector al nord de la carretera accés Costa Brava per a possibilitar una 
àrea de creixement residencial, en edificació de blocs plurifamiliars amb comerç a les 
plantes baixes i cases en filera en les zones mes elevades 
Superfície total: 12,20 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,38 m²st/m²s, 0,05 m²st/m²s per usos comercials o altres no 
residencials 
Densitat màxima: 38 habitatges/Ha 
Alçada màxima: PB+3 
Un mínim del 30% del sostre residencial del sector es destinarà a habitatge de protecció 
pública. El nombre d’habitatges de protecció pública serà el resultant de dividir el sostre 
corresponent per 100 m² per habitatge. 
Cessions mínimes : Espais lliures: 20% de l’àmbit del sector, Equipaments: 10% de l’àmbit 
del sector, 10% aprofitament urbanístic del sector (el sector col·labora amb l’aportació del 
26% de la superfície de l’ampliació de la zona esportiva).  
Usos: Habitatge, residencials. 
Termini màxim d’execució: 12 anys.  
Costos d’urbanització estimats: 5.825.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 2.086.200 € 
 
 
SUD 8 – Sector Horta d’en Beia 
Es delimita el sector entre la carretera accés Costa Brava i la urbanització Residencial 
Blanes per a possibilitar una àrea de creixement residencial, en edificació de blocs 
plurifamiliars amb comerç a les plantes baixes i cases en filera en les zones mes elevades 
Superfície total: 16,92 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,38 m²st/m²s, 0,05 m²st/m²s per usos comercials o altres no 
residencials. 
Densitat màxima: 38 habitatges/Ha 
Alçada màxima: PB+3 
Un mínim del 30% del sostre residencial del sector es destinarà a habitatge de protecció 
pública. El nombre d’habitatges de protecció pública serà el resultant de dividir el sostre 
corresponent per 100 m² per habitatge. 
Cessions mínimes: Espais lliures: 20% de l’àmbit del sector, Equipaments: 10% de l’àmbit 
del sector, 10% aprofitament urbanístic del sector (el sector col·labora amb l’aportació del 
35% de la superfície de l’ampliació de la zona esportiva).  
Usos: Habitatge, residencials. 
Termini màxim d’execució: 12 anys. 
Costos d’urbanització estimats :8.090.000 
Finançament: Privat  
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 2.893.320 € 
 
 
SUD 9 – Sector Les mimoses 
Es delimita el sector en l’àmbit que ocupa el càmping Les Mimoses per a possibilitar la seva 
transformació una àrea de creixement residencial, en edificació de blocs plurifamiliars de 
característiques similars al sector Valldolitg proper. 
Superfície total: 1,59 Has 
Índex d’edificabilitat brut: 0,38 m2st/m2s, 0,05 m2st/m2s per usos comercials o altres no 
residencials 
Densitat màxima: 38 habitatges/Ha 
Alçada màxima: PB+3 
Un mínim del 30% del sostre residencial del sector es destinarà a habitatge de protecció 
pública. El nombre d’habitatges de protecció pública serà el resultant de dividir el sostre 
corresponent per 100 m2 per habitatge. 
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Cessions mínimes: Espais lliures: 20% de l’àmbit del sector, Equipaments: 10% de l’àmbit 
del sector, 10% aprofitament urbanístic del sector 
Usos: Habitatge, residencials. 
Termini màxim d’execució: 12 anys. 
Costos d’urbanització estimats: 1.295.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 271.890 € 
 
 
SUD 11 – Industrial Ronda Oest 
Es delimita aquest sector de creixement industrial per completar l’àrea industrial situada 
entre la carretera d’accés Costa Brava i la carretera de Tordera, possibilitant l’obertura en 
aquest tram de la ronda sud.  
El desenvolupament del sector inclourà dins els seus costos, la connexió del sanejament 
amb l’estació depuradora, al llarg de la carretera de la Costa Brava. 
Superfície total: 19,00 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,70 m2/m2 
Alçada màxima: 10,00 m, d’alçada total inclòs coberta. 
Cessions mínimes: Espais lliures: 20% de l’àmbit del sector, Equipaments: 10% de l’àmbit 
del sector, 10% aprofitament urbanístic del sector 
Usos admesos: Industrials. 
Termini màxim d’execució: 6 anys. 
Costos d’urbanització estimats: 9.360.000 euros 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 5.896.800  € 
 
 
SUD 12 – Activitats turístiques 
Es delimita aquest sector d’activitats turístiques per completar l’àrea ja existent a la zona de 
S’Abanell, i possibilitar l’implantació d’establiments turístics i hotelers. 
Superfície total: 6,52 Ha. 
Índex d’edificabilitat brut: 0,50 m2/m2 
Alçada màxima: PB+6 
Cessions mínimes: Espais lliures: 20% de l’àmbit del sector, Equipaments: 10% de l’àmbit 
del sector, 10% aprofitament urbanístic del sector 
Usos: Hoteler. 
Termini màxim d’execució: 12 anys. 
L’ordenació es condicionarà als resultats de l’estudi hidràulic que s’efectuarà d’acord amb 
els criteris tècnics aprovats per l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal d’assegurar la 
preservació dels riscos hidrològics en l’ordenació proposada. 
Costos d’urbanització estimats: 3.260.000 € 
Finançament: Privat 
Valor del 10% aprofitament urbanístic a recepcionar per l’Ajuntament: 1.467.000  € 
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FINQUES O SECTORS A EXPROPIAR:  
Finques dels Padrets: Valor expropiació 4,500,000 € 
(Cost d’urbanització estimat: 2.920.800: Import obtingut aplicant a l'import inicial de 
2.434.000 € l’interès de demora tributari del 5% (última dada oferta pel govern el 27/03/09) 
durant 4 anys) 
 
 
INGRESSOS PREVISTOS NO COMPTABILITZATS ANTERIORMENT, EN FINQUES 
FORA DE SECTORS  
Finca Racó Blau  
Superfície total: 1.453,89m2 
Sostre edificable: 2.040m2 st 
Valor d’aquesta finca: 2.000.000 € 
 
Finca Avg. de l’Estació – Carretera de Malgrat (antiga zona serveis municipals) 
Superfície total: 7.927,78 m2 
Sostre edificable: 22.346 € 
Valor d’aquesta finca: 16.000.000 € 
 
 
INGRESSOS PREVISTOS NO COMPTABILITZATS ANTERIORMENT, EN FINQUES 
PATRIMONIALS 
Finca Avinguda Europa / C. de la Plantera  
Superfície total: 1.028,34m2 
Sostre edificable: 4.230m2 st 
Valor d’aquesta finca: 2.400.000 € 
 
 
La inversió total derivada de la revisió del planejament de Blanes és de 224,5 milions 
d’euros. El quadre següent mostra les diverses actuacions previstes i com es distribueix el 
seu finançament. 
 
Més de tres quartes part de les inversions (74%), són actuacions que tenen un finançament 
privat. El desenvolupament d’una sèrie de sectors en sòl urbanitzable i en sòl urbà 
representa una inversió d’uns 224 milions d’euros. Els costos d’urbanització oscil·len segons 
el sector, però se situen prop dels 500.000 €/ha a les zones residencials i de 550.000 €/ha a 
les zones d’activitat econòmica. 
 
A més, la revisió del planejament de Blanes comporta una inversió en infraestructures, 
cessions i equipaments que hauran de ser assumits pels agents privats que promoguin 
aquestes actuacions i que per tant no comporten cap cost per la Hisenda municipal.  
 



1. URBANITZACIÓ SECTORS Sup. Cost Finan- Ajun- Altres Ajun- Altres 1r.
(Ha.) (€) çament tament admin. tament admin. Índex m 2 10% Valor (1) sexenni

PMU 1 PARADÍS-AV. EUROPA Residencial 2,27 1.135.000 Privat 0,0 0,0 1,1 1,1 0% 0% 100% 0,50 11.350 1.135 510.750 100%  ---
PMU 2 MAS FERRER Hoteler/Rest. 0,34 170.000 Privat 0,0 0,0 0,2 0,2 0% 0% 100% 0,50 1.700 170 76.500 100%  ---
PMU 3 NYLSTAR 2 Industrial 15,84 7.920.000 Privat 0,0 0,0 7,9 7,9 0% 0% 100% 0,70 110.880 11.088 4.989.600 50% 50%
PMU 4 RHODIA IBERIA Industrial 6,38 3.190.000 Privat 0,0 0,0 3,2 3,2 0% 0% 100% 0,70 44.660 4.466 2.009.700  --- 100%
PMU 5 PEIXOS ROS Industrial 2,55 1.275.000 Privat 0,0 0,0 1,3 1,3 0% 0% 100% 0,50 12.750 1.275 573.750 100%  ---

PORTAL COSTA BRAVA Hoteler 6,32 3.160.000 Concessió (3)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
PA 1 CAMPING LA SARDANA Residencial 4,60 2.300.000 Privat 0,0 0,0 2,3 2,3 0% 0% 100% 0,50 23.000 2.300 1.035.000 100%  ---
PA 2 CALA SANT FRANCESC Residencial 30,01 15.005.000 Privat 0,0 0,0 15,0 15,0 0% 0% 100%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
PA 3 VALLDOLITG 1 Residencial 0,36 180.000 Privat 0,0 0,0 0,2 0,2 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
PA 4 VALLDOLITG 3 Residencial 0,80 400.000 Privat 0,0 0,0 0,4 0,4 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
PA 5 PUIG DE LA DONA Residencial 1,98 990.000 Privat 0,0 0,0 1,0 1,0 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
PA 6 MAS GÜELO Residencial 2,96 1.480.000 Privat 0,0 0,0 1,5 1,5 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
PA 7 NYLSTAR 1 Industrial/Cial 3,55 1.775.000 Privat 0,0 0,0 1,8 1,8 0% 0% 100% 0,50 17.750 1.775 798.750 80% 20%
PA 8 CARRETERA DE LLORET Comercial 9,00 4.500.000 Privat 0,0 0,0 4,5 4,5 0% 0% 100% 0,50 45.000 4.500 2.025.000 50% 50%
PA 9 S'ABANELL Hoteler 2,60 1.300.000 Privat 0,0 0,0 1,3 1,3 0% 0% 100% 0,50 13.000 1.300 585.000 50% 50%
PA 10 CRISTOFOL COLOM Hoteler 1,65 825.000 Privat 0,0 0,0 0,8 0,8 0% 0% 100% 0,50 8.250 825 371.250  --- 100%
PA 11 FORMENTERA Hoteler 2,01 1.005.000 Privat 0,0 0,0 1,0 1,0 0% 0% 100% 0,50 10.050 1.005 452.250  --- 100%
PA 12 SANT JOAN-MOLI D'AVALL Residencial 8,17 0 Privat 0,0
PLANS DE MILLORA URBANA 101,39 46.610.000 0,0 0,0 43,5 43,5 0% 0% 100%  --- 298.390 29.839 13.427.550  ---  ---

sud 1 S.R. COSTA BRAVA Residencial 14,20 7.100.000 Privat 0,0 0,0 7,1 7,1 0% 0% 100% 0,85 120.700 12.070 5.431.500 50% 50%
sud 2 S.R.VALLDOLITG 1 Residencial 11,90 5.950.000 Privat 0,0 0,0 6,0 6,0 0% 0% 100% 0,85 101.150 10.115 4.551.750 50% 50%
sud 3 S.R.VALL DE BURG Residencial 7,84 3.920.000 Privat 0,0 0,0 3,9 3,9 0% 0% 100% 0,60 47.040 4.704 2.116.800 50% 50%
sud 4 S.R. RACO BLAU Residencial 10,74 5.370.000 Privat 0,0 0,0 5,4 5,4 0% 0% 100% 0,40 42.960 4.296 1.933.200 50% 50%
sud 5 S.R. MAS MARTI Residencial 15,16 7.580.000 Privat 0,0 0,0 7,6 7,6 0% 0% 100% 0,38 57.608 5.761 2.592.360 50% 50%
sud 6 S.R. CAL PARRADO Residencial 3,33 1.665.000 Privat 0,0 0,0 1,7 1,7 0% 0% 100% 0,38 12.654 1.265 569.430 50% 50%
sud 7 S.R. COSTA BRAVA CENTRE Residencial 12,20 6.100.000 Privat 0,0 0,0 6,1 6,1 0% 0% 100% 0,38 46.360 4.636 2.086.200 50% 50%
sud 8 S.R. HORTA D'EN BEIA Residencial 16,92 8.460.000 Privat 0,0 0,0 8,5 8,5 0% 0% 100% 0,38 64.296 6.430 2.893.320 100%  ---
sud 9 S. R. LES MIMOSES Residencial 1,59 795.000 Privat 0,0 0,0 0,8 0,8 0% 0% 100% 0,38 6.042 604 271.890  --- 100%
sud 10 S.I. RONDA OEST Industrial 19,00 9.500.000 Privat 0,0 0,0 9,5 9,5 0% 0% 100% 0,70 133.000 13.300 5.985.000 100%  ---
sud 11 S. ACTIVITATS TURÍSTIQUES Hoteler 6,52 3.260.000 Privat 0,0 0,0 3,3 3,3 0% 0% 100% 0,50 32.600 3.260 1.467.000  --- 100%
sud 12 S.R.VALLDOLITG 2 Residencial 2,90 1.200.000 Privat 0,0 0,0 1,2 1,2 0% 0% 100% 0,60 17.400 1.740 783.000 50% 50%

SECTORS URBANITZABLES 122,30 60.900.000 0,0 0,0 60,9 60,9 0% 0% 100% 681.810 68.181 30.681.450  ---  ---

TOTAL URBANITZACIÓ SECTORS 223,69 107.510.000 0,0 0,0 104,4 104,4 0% 0% 100% 980.200 98.020 44.109.000  ---  ---

Total privat (recepcionar Ajuntament)Destí Resta

Financiació (milions €) EdificabilitatFinanciació (%)

RESUM D'INVERSIONS I INGRESSOS MUNICIPALS

Execució

privat
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2. INFRAESTRUCTURES
RPO-CARRETERA MALGRAT ESTACIÓ  --- 2.000.000 Privat 0,0 0,0 2,0 2,0 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 100%  ---
RPO- ESTACIO CARRETERA PALAFOLLS  --- 2.000.000 Privat 0,0 0,0 2,0 2,0 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
RPO-CTRA PALAFOLLS CRTA TORDERA  --- 3.200.000 Privat 0,0 0,0 3,2 3,2 0% 0% 100%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
TUNEL ACCES PORT BLANES  --- 6.500.000 PTOP 0,0 6,5 0,0 6,5 0% 100% 0%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
COBRIMENT AV. EUROPA  --- 2.800.000 Ajuntament 2,8 0,0 0,0 2,8 100% 0% 0%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
REFORMA CRTA ACCES COSTA BRAVA  --- 12.300.000 Privat 0,0 0,0 12,3 12,3 0% 0% 100%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
PASSETJOS VIANANTS  --- 5.000.000 Ajuntament 5,0 0,0 0,0 5,0 100% 0% 0%  ---  ---  ---  --- 50% 50%
XARXA CARRILS BICI  --- 4.000.000 Ajuntament 4,0 0,0 0,0 4,0 100% 0% 0%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
CARRIL TRANSPORT PUBLIC SEGREGAT  --- 4.500.000 PTOP 0,0 4,5 0,0 4,5 0% 100% 0%  ---  ---  ---  ---  ---  ---
PERLLONGACIÓO C32 FINS LLORET  ---  --- PTOP (2)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
AMPLIACIÓ I ARRANJAMENT AV. ESTACIÓ  --- 2.500.000 Ajuntament/PTOP 0,6 1,9 0,0 2,5 24% 76% 0%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
CONSOLIDACIÓ MARGES  --- 8.000.000 Ajuntament/PTOP 2,0 6,0 0,0 8,0 25% 75% 0%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
ADQUISICIÓ DE SOL  --- 2.000.000 Ajuntament 2,0 0,0 0,0 2,0 100% 0% 0%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
INVERSIONS COMPLEMENTÀRIES 2.740.000 Ajuntament (4) 2,7 0,0 0,0 2,7 100% 0% 0%
EXPROPIACIONS VIÀRIES 1.500.000 Ajuntament
TOTAL INFRAESTRUCTURES  --- 59.040.000 19,1 18,9 19,5 57,5 33% 33% 34%  ---  ---  ---  ---  ---  ---

3. EQUIPAMENTS
PREVISIÓ NOUS CENTRES ESCOLARS  ---  --- Dep.Educació (2)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 50% 50%
AUDITORI  --- 6.000.000 Concessió (3)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
CENTRE SANITARI ASSISTENCIAL  ---  --- Dep.Sanitat (2)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 50% 50%
AMPLIACIÓ CIUTAT ESPORTIVA  --- 800.000 Ajuntament 0,8 0,0 0,0 0,8 100% 0% 0%  ---  ---  ---  ---  --- 100%
NOU CEMENTIRI  --- 700.000 Concessió (3)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 100%  ---
PORTAL COSTA BRAVA  ---  --- Concessió (3)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 0,50  ---  ---  ---  ---  ---
TOTAL EQUIPAMENTS  --- 7.500.000 0,8 0,0 0,0 0,8 100% 0% 0%  ---  ---  ---  ---  ---  ---

4. ESPAIS LLIURES
EXPROPIACIONS ESPAIS LLIURES 0,80 6.000.000 Ajun. Compensar 6,0 0,0 0,0 6,0 100% 0% 0%  ---  ---  ---  --- 100%  ---
PARC RACÓ BLAU  --- 1500000 Privat 0,0 0,0 1,5 1,5 0% 0% 100%  ---  ---  ---  ---  ---  ---
PARC LA SARDANA  --- 500000 Privat 0,0 0,0 0,5 0,5 0% 0% 100%  ---  ---  ---  ---  ---  ---
AMPLIACIÓ PLAÇA DE LA PLACETA  --- 300.000 Ajuntament 0,3 0,0 0,0 0,3 0% 0% 100%  ---  ---  ---  ---  ---  ---
TOTAL ESPAIS LLIURES 0,80 8.300.000 6,3 0,0 2,0 8,3 76% 0% 24%  ---  ---  ---  ---  ---  ---

INVERSIÓ TOTAL 224,49 182.350.000 26,2 18,9 126 170,99 15,3% 11,1% 73,6% 980.200 98.020 44.109.000

5. SECTORS QUE GENEREN INGRESSOS
PMU. PARADÍS 4.230 3.000.000
FINCA RACÓ BLAU 2.040 2.000.000
F.AV.ESTACIÓ-CRTA MALGRAT 22.346 17.500.000
Total ingressos Sectors 28.616 22.500.000

TOTAL INGRESSOS 66.609.000  



 
Altres actuacions, com les del nou auditori i el cementiri es podran desenvolupar a partir de 
la posada en marxa de sistemes concessionals, ja que es tracta d’equipaments que poden 
finançar-se en aquestes condicions.  
 
Tenint en compte la cessió de sòl per habitatge de lloguer, la possibilitat d’acollir-se al Pla de 
Barris, i les cessions de sòl per part dels promotors dels diferents sectors que podrien 
utilitzar-se per aquesta finalitat, la política d’habitatge podria arribar a representar una 
inversió de 66,6 milions. 
 
Un 11,1% de la inversió requerida pel pla d’urbanisme, el finançaran altres administracions, 
degut al tipus d’actuació o al seu caràcter supramunicipal. Aquesta inversió s’hauria de 
complementar amb la perllongació de la C-32 fins Lloret i els equipaments escolars i 
sanitaris. Per tant l’aportació de la Generalitat serà molt superior. 
 
Finalment, l’ajuntament haurà d’assumir un altre 15,3% de les inversions, el que equival a 
26,2 milions d’euros. Atès que l’horitzó que es planteja en aquest document és el 2026, 
estem parlant d’una inversió de 1,5 milions d’euros anuals de mitjana. 
 
 

Periodificació de les inversions municipals període 2009-26 
(milions € ) 

 
                    2009-12  2013-26  
                  Ajun-  
Actuació                tament  Ajunt. Ajunt.  
       
2. INFRAESTRUCTURES         19,1   3,8  14,3  
COBRIMENT AV. EUROPA         2,8   ---   2,8  
PASSETJOS VIANANTS          5,0   1,1  3,9  
XARXA CARRILS BICI           4,0   ---   4,0  
AMPLIACIÓ I ARRANJAMENT AV. ESTACIÓ   0,6   ---   0,6  
CONSOLIDACIÓ MARGES         2,0   ---   2,0   
ADQUISICIÓ DE SOL           2,0   ---   2,0   
INVERSIONS COMPLEMENTÀRIES      2,7   2,7   ---  
        
3. EQUIPAMENTS            0,8   0,0  0,8  
AMPLIACIÓ CIUTAT ESPORTIVA       0,8   ---   0,8   
       
4. ESPAIS LLIURES           6,3   6,3  0,0  
ARRANJAMENT ESPAIS LLIURES      6,0   6,0   ---  
AMPLIACIÓ PLAÇA DE LA PLACETA     0,3   0,3   --- 
 
        
INVERSIÓ TOTAL (1+2+3+4)        26,2  10,1  15,1  
 
Ajunt.: Inversió de l'Ajuntament 
Font: Revissió planejament 
 
 
El fet que aquestes inversions estiguin dins del pressupost municipal no vol dir que sigui una 
càrrega addicional per l’ajuntament. De fet, seguint la tendència dels darrers anys, s’estima 
que al voltant d’un 25% es pot obtenir en base a subvencions de diferents administracions. 
D’altra banda, en algunes de les actuacions puntuals es possible i fins i tot recomanable per 
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raons d’equitat establir contribucions especials en funció dels beneficis directes que 
n’obtenen els contribuents. 
 
El quadre anterior mostra la periodificació de les inversions. S’ha fet una distinció entre el 
quadrienni 2009-2012 on es concentren les que tenen més possibilitats d’endegar-se en 
aquest primer quadrienni, i la resta fins el 2026. 
 
L’urbanisme és el principal demandant d’inversió municipal, ja que tracta les actuacions 
derivades de les infraestructures i equipaments, però aquestes no són les úniques 
inversions que executa l’ajuntament. De fet hi ha una sèrie d’inversions com renovació 
d’equips,  manteniment i ampliació de les instal·lacions existents, etc, que no contempla el 
planejament urbanístic i que per tant cal que l’ajuntament compti amb una capacitat  
d’inversió addicional per fer-hi front. 
  
A partir de l’anàlisi de municipis com Calella, Caldes de Montbui, Sant Sadurní d’Anoia o Vic, 
hem estimat que les inversions no relacionades amb el Planejament Urbanístic representen 
al voltant del 2,5% de les despeses corrents no financeres7, essent aquest el percentatge 
que s’ha aplicat a Blanes. 
 
 
III.3 Ingressos derivats del planejament  
A través de la gestió urbanística s’han aconseguit cessions de quatre  finques, apartat 5º del 
quadre Resum d’inversions, que poden generar 25,5 milions d’ingressos a l’Ajuntament.  
 
El 10% de cessions obligatòries procedents dels nous desenvolupaments residencials, que 
s’han valorat en uns 58 milions d’euros,  s’han de destinar per llei a  habitatge social,. En 
canvi, el 10% de cessió de sòl urbanitzable per activitats econòmiques; més de 46.000 m2 
que, amb un cost de repercussió mitjà de 450 €/m2,8 significaria 20,7 milions d’euros, 
ajuntament pot vendre’l i obtenir així ingressos addicionals per dedicar a política d’habitatge 
o a una altre finalitat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 Aquest percentatge està tret de l’avaluació econòmica financera del planejament d’aquests municipis. 
8 Aquest preu pot presentar moltes variacions segons la situació del mercat immobiliari. 
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Ingressos potencials de les cessions de sòl 
Ingressos 

Cessió estimats
(m2) (milions €)

PARADÍS-AV. EUROPA 1.135 0,5
MAS FERRER 170 0,1
NYLSTAR 2 11.088 5,0
RHODIA IBERIA 4.466 2,0
PEIXOS ROS 1.275 0,6
CAMPING LA SARDANA 2.300 1,0
NYLSTAR 1 1.775 0,8
CARRETERA DE LLORET 4.500 2,0
S'ABANELL 1.300 0,6
CRISTOFOL COLOM 825 0,4
FORMENTERA 1.005 0,5
S.R. COSTA BRAVA 12.070 5,4
S.R.VALLDOLITG 1 10.115 4,6
S.R.VALL DE BURG 4.704 2,1
S.R. RACO BLAU 4.296 1,9
S.R. MAS MARTI 5.761 2,6
S.R. CAL PARRADO 1.265 0,6
S.R. COSTA BRAVA CENTRE 4.636 2,1
S.R. HORTA D'EN BEIA 6.430 2,9
S. R. LES MIMOSES 604 0,3
S.I. RONDA OEST 13.300 6,0
S. ACTIVITATS TURÍSTIQUES 3.260 1,5
S.R.VALLDOLITG 2 1.740 0,8
Total 98.020 44,1  

Font: Elaboració pròpia a partir del POUM i del programa econòmic-financer. 
 
De tota manera, atesa la gran quantitat de sòl, i l’actual conjuntura s’ha fet la hipòtesi que en 
els 18 anys que compren la previsió només es posa en marxa el 60% del sòl qualificats per 
activitats econòmiques, o sia s’ha assolirà un ingrés de 13 milions. Aquests ingressos s’han 
repartit en els diferents períodes d’acord a les previsions d’execució que s’esmenten en el 
quadre global d’inversions i ingressos municipals. 
 
 
III.4 Autofinançament del Pla 
Ateses les dades anteriors, la inversió de l’ajuntament que comporta el nou planejament de 
Blanes és de 26,2 milions d’euros al llarg del període. 
 
Per poder fer front a aquest esforç, l’ajuntament compta amb el patrimoni de cessió de sòl 
per activitats econòmiques i la venda de projectes, que tenint en compte la valoració que 
s’ha fet en l’apartat anterior, podrien representar uns ingressos superiors als 66 milions 
d’euros, dels quals 20,7 milions provenen de la venda de drets urbanístics municipals9. 
 
 
 
 

                                            
9 Aquest model no contempla ingressos generats per possibles contribucions especials 
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Inversions i ingressos municipals derivats del nou planejament 
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Font: Elaboració pròpia a partir del POUM i del programa econòmic-financer. 
 
Fins i tot, en un escenari negatiu de que només s’arribés a realitzar un 60% d’aquest sòl en 
el període 2009-2026, s’obtindrien 49 milions d’euros d’ingressos, una  xifra que  superaria 
amb escreix les inversions que ha de fer  l’ajuntament per executar el PAUM, i que 
eventualment possibilitarien portar a terme altres actuacions en matèria de política 
d’habitatge que no forma part directament del pla d’urbanisme. 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte el cost del sòl que l’ajuntament aporta pels 147 
habitatges actualment en procés d’execució per part de l’Incasol destinats a lloguer (veure 
explicació detallada en la memòria social). Una altre actuació en perspectiva serà la 
rehabilitació del barri S’Auguer i Sa Massaneda, si finalment el Departament de Política 
Territorial i Obras Públiques ho aprova dins del programa del Pla de Barris. 
 
S’estima que aquestes dues actuacions, que representen una inversió pel municipi de 33 
milions d’euros dels quals l’ajuntament n’hauria d’aportar 10. Els recursos generats pel pla 
d’urbanisme que s’han esmentat anteriorment serien suficients per finançar aquestes dues 
actuacions, si bé caldria analitzar amb detall els terminis temporals d’ingressos i despeses. 
 
 
III.5 Hipòtesis sobre la resta d’ingressos i despeses 
Pel que fa als ingressos, s’ha distingit entre les diferents figures impositives i les taxes, i per 
cada una d’elles s’ha elaborat una hipòtesi específica. 
 
Així, en el cas de l’IBI urbà, s’ha pres com a referència el parc residencial existent cada any 
al municipi, implica que el valor dels nous habitatges serà similar al dels actuals (en termes 
reals), i que no es modifiquen els tipus impositius. Es tracta d’una hipòtesi continuïsta i 
moderada. 
 
Pel que fa a les taxes i preus públics, s’ha fet una previsió de la recaptació en base a 
l’augment de la població. Aquest fet pressuposa que els costos pels residents dels diferents 
serveis es mantindran constants en termes reals. Les economies d’escala que es puguin 



 49

produir en la prestació de serveis quedaran compensades pels augments de la seva qualitat. 
Aquest supòsit s’ha utilitzat també com és habitual en el cas de transferències procedents 
d’altres administracions. Igualment la població s’ha fet servir de referència en l’impost de 
matriculació de vehicles. 
 
Finalment, en el cas de l’impost sobre construccions i també en les plusvàlues la base 
de càlcul ha estat la construcció d’habitatges, amb una estimació molt inferior a la que s’ha 
produït en els darrers anys, com a conseqüència de la crisi immobiliària. Com a xifres de 
referència s’han utilitzat les previsions del parc residencial que es recullen en la Memòria 
Social del pla. 
 
La hipòtesis implícita d’aquestes estimacions és el manteniment dels tipus impositius, el que 
comporta que la recaptació augmenti en funció del creixement de la població i el parc 
residencial. 
 
La crisi reduirà el creixement del nivell de renda per càpita, que en el darrer quinquenni ha 
estat del  3% anual. En aquest model s’ha previst que la renda per càpita es mantindrà 
constant en termes reals en els propers  quatre anys, i  que el creixement de renda es 
recuperarà de nou  per situar-se en un 2% de mitjana en el període 2017-26.  
 
Amb aquest escenari de creixement dels ingressos municipals i de la renda, la pressió fiscal 
municipal es mantindrà constant en els propers anys per disminuir en els anys posteriors. . 
Actualment la recaptació per impostos i taxes significa un 5% de la renda dels residents al 
municipi. Segons les hipòtesis considerades anteriorment, aquest percentatge baixaria al 
4,5% el el 2026, és dir, una reducció de la pressió fiscal municipal del 25%. Cal tenir en 
compte l’hipòtesi conservadora que s’ha considerat que el nivell de renda per càpita es 
mantindrà constant en els propers anys, i el context del pla de sanejament que s’ha 
comentat anteriorment. 
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Una estimació de l’evolució de la pressió fiscal  

(Impostos i taxes sobre el nivell de renda en %) 
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Font: Programa Econòmic-Financer 
 
Atesa l’experiència dels darrers anys, s’ha introduït en el model prospectiu el concepte de 
dret incobrable, és a dir aquells drets reconeguts que no s’acaben cobrant. En les darrers 5 
anys la mitjana de drets incobrats han significat un 5,1% dels impostos i les taxes, i aquest 
percentatge és el que s’ha mantingut constant al llarg de tot el període 2009-2026. Es tracta 
novament d’utilitzar un criteri de prudència per tal que el marc pressupostari garanteixi la 
viabilitat de portar a terme les inversions del Pla.   
 
Pel que fa a les despeses, s’han utilitzat novament els dos criteris: augment de població i 
del nombre d’habitatges. Aquest darrer concepte és el més adient pel que fa a la despesa 
en bens i serveis, ja que una bona part dels nous serveis es donen tant a residents censats 
com a aquells que tenen una segona residència. Les previsions sobre les despeses 
financeres i les amortitzacions de crèdits, s’han fet en funció dels crèdits vius existents 
cada un dels anys de la previsió.10 
 
 
III.6 Els efectes pressupostaris de l’actual crisi immobiliària  
Com s’ha analitzat anteriorment, una part dels impostos municipals es basen en la imposició 
sobre l’activitat constructiva. La crisi que està patint actualment el mercat immobiliari tindrà 
una repercussió en aquests ingressos, ja que disminuirà notablement la recaptació 
d’impostos com l’Impost de Construcció i Obres o les Plusvàlues. 

                                            
10 S’han aplicat unes condicions en quant a tipus d’interès i durada dels crèdits que es poden considerar actualment de mercat, 
amb uns tipus del 5% anual i una durada de 10 anys, i s’ha aplicat el criteri de quotes constants que marca la normativa. 
Encara que en la situació actual les xifres poden fluctuar. 
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Previsió d’habitatges anuals a construir 
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Font: Memòria Social de la Revisió del planejament de Blanes 
 
Ateses les previsions demogràfiques i constructives de la memòria social i tenint en compte 
que actualment hi ha un important nombre d’habitatges en construcció, es pot estimar que 
en el període 2009-2014 només s’iniciaran un 30/40% dels habitatges dels darrers 5 anys. 
 
Sota aquesta hipòtesi, la recaptació de l’Impost sobre Construcció i Obres es  reduiria en 0,8 
milions respecte al darrer any, i si a més s’hi afegeix la menor recaptació de les plusvàlues 
podria disminuir fins uns 1,2/1,4 milions. 
 

L’impacte de la crisi immobiliaria sobre la recaptació impositiva 
(milions d’euros anuals) 

68%
64%61%
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*estimació 
Font: Programa econòmic financer. 
 
Aquesta caiguda serà especialment intensa en el període 2008-10, en què la seva 
participació en la recaptació d’impostos municipals es reduiria fins poc més del 3%, front al 
12% que va representar en la liquidació del 2006. 
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III.7 Viabilitat financera 
L’aplicació de les hipòtesis anteriors defineixen un marc pressupostari pels propers anys que 
es resumeix en el quadre adjunt. 
 
En els primers anys es redueix l’estalvi corrent degut a la caiguda dels impostos que graven 
la construcció, i també a la càrrega d’interessos financers derivats de l’actual endeutament. 
Posteriorment però, un cop es recuperi la situació de crisis actual, i atès el control 
pressupostari que s’ha fet en el pla de sanejament, l’estalvi net augmenta de manera molt 
important.  
 

Previsions del Compte financer de l’ajuntament de Blanes 
(Mitjana anual del període en milers euros corrents) 

 
                     2002-08  2009-12  2013-26 
1. Ingressos corrents                 32.853    39.284   54.798 
2. Despeses corrents                 30.534    38.397   49.904 
3. ESTALVI CORRENT (1-2)             2.318      887   4.894 
 
4. Despeses capital financeres            2.444   3.852   3.845 
5. ESTALVI CORRENT MINORAT AMB  
    AMORTITZACIONS FINANCERES (3-4) -          125   -2.964  1.048 
 
6.Transferències de capital             1.384      427      597 
7. Alienació d'inversions                 175   2.490   1.998 
8.INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS (6+7)    1.559   2.916   2.595 
 
9. AUTOFINANÇAMENT (5+8)            1.433      -48   3.644 
 
10. Inversions                  5.578   2.260   1.648 
11. Transferències de capital                465       724   1.019 
12. DESPESES DE CAPITAL NO FINANCERES (10+11)   6.043   2.985   2.667 
 
13. CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT (8-12)  -4.611  -3.033     976 
 
14. Variació d'actius financers              -134    --    -- 
15. Endeutament                 4.323   3.033      183 
16. SALDO FINANCER (14+15)           4.190   3.033      183 
 
17. SUPERAVIT O DEFICIT D'EXECUCIÓ (13+17   )     -421   --   1.160 
 
Font: Programa econòmic financer. 
 
El gran excedent que es dóna a partir del 2012 cal considera-ho no tant com un excedent 
real, sinó com la generació de recursos per portar a terme noves actuacions. L’èxit del pla 
de sanejament, en el context dels ingressos que preveu el pla, donarà a l’ajuntament tindrà 
més capacitat per portar a terme actuacions en termes de serveis i inversions, com les ja 
esmentades del Pla de Barris i la cessió de sòl per habitatges de lloguer. 
 
La llei d’estabilitat pressupostària ha restringit la possibilitat d’endeutament de les 
administracions locals. Per tant, en aquesta previsió es té en compte  que no augmenti 
l’endeutament en valors absoluts, per tant a mesura que la població creix i el pressupost 
augmenta, la càrrega financera disminueix. 
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Tot i aquestes limitacions, la periodificació de les inversions que incorpora el PAUM permet 
portar-les a terme complint aquestes condicions d’endeutament i càrrega financera.  
 
En el primer quatrienni es podrien fer les inversions POUM, és a dir 2 milions anuals, als 
qual s’han d’afegir un altre milió anual en concepte d’inversions fora de planejament i 
transferències de capital. Per la resta del període considerat quedaria la resta d’inversió 
prevista al POUM (1,3 milió anual de mitjana).  
 

Previsions d’inversió de l’ajuntament de Blanes 
(Milions d’euros corrents anuals) 
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* Les dades del període 2003-08 són globals. No s’ha distingit entre planejament i noves inversions 
Font: Programa econòmic-financer. 
 
A més, la venda de patrimoni de sòl industrial proporciona a l’ajuntament uns recursos 
addicionals que li dóna una posició favorable per executar aquest pla d’inversions. Tot i que, 
com s’ha comentat anteriorment, s’ha fet una previsió conservadora tant pel preu de venda 
de les cessions com en  la seva periodificació, la materialització d’aquestes cessions aporta 
prou recursos com per finançar el programa d’inversions i a més reduir de manera 
substancial l’endeutament. 
 
 

Previsió de la càrrega financera de l’ajuntament de Blanes 
(interessos i devolucions de capital sobre ingressos corrents en %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Programa econòmic-financer.. 
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D’acord amb el model, es reduirà la càrrega financera de manera continuada. Es tracta per 
tant d’un pla d’inversions assumible financerament per l’ajuntament i que a més compleix 
amb la normativa d’estabilitat pressupostària, tot i que el Pla dóna un extraordinari impuls a 
la modernització del capital públic d’infraestructures i serveis de la ciutat de Blanes. 
 
 
 

IV. INFORME DE SOSTENIBILITAT 

IV.1 Concepte de sostenibilitat 
L’informe de sostenibilitat econòmica pondera l‘impacte que les actuacions previstes en el 
PAUM tindrà sobre les finances públiques de les administracions responsables de la 
implantació i manteniment de les infraestructures i dels serveis necessaris. Per tant, avalua 
si els nous ingressos que es generaran seran suficients per finançar l’augment de 
necessitats que comportarà l’increment de sòl urbanitzable i de població. 
 
Aquest informe se circumscriu a ingressos i despeses corrents, ja que tot el tema de la 
inversió s’ha tractat en l’apartat anterior. 
 

Previsió de sostre residencial  en sòl urbanitzable 
 

 
Font: Elaboració pròpia 
 
El Pla preveu el desenvolupament de diverses zones residencials, que implicaran un 
increment del nombre d’habitatges i de residents, i d’àrees d’activitats econòmica (hotelera, 
industrial, comercial...) que derivaran en la creació de llocs de treball i de riquesa pel 
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municipi. Per tant, també tindran un impacte important sobre les finances públiques del 
municipi. 
 
Pel que fa a la recaptació s’han tingut en compte la seva incidència en els següents 
impostos i taxes: 
 

• Impostos directes que recauen sobre el contribuent en funció de la seva renda o 
riquesa: Impost Bens Immobles, Impost d’activitats econòmiques, etc.  

• Impostos indirectes, que són aquells vinculats a la producció i el consum, i que en el 
cas de l’administració municipals giren bàsicament entorn a l’Impost sobre 
Construcció i Obres.  

• Taxes, per la prestació de serveis públics o la realització d‘activitats administratives 
de competència local.  

• Transferències corrents, procedents d’altres administracions, que es concedeixen en 
funció del nombre d’habitants i també de la capacitat de les diferents administracions 
donants. 

 
D’altra banda, els nous desenvolupaments comporten un increment de població, 
d’habitatges i d’equipaments, el que també té incidència en els costos dels serveis que ha 
d’assumir l’ajuntament, que seran notablement superiors. A nivell de pressupost, les partides 
afectades serien les següents: 
  

• Despeses de personal 
• Compra de bens i serveis 
• Transferències corrents 

 
 
IV.2 Despeses corrents a les que obliga el PAUM 
La posada en marxa del nou planejament implica que l’ajuntament s’ha de fer càrrec dels 
serveis i el manteniment pels nous residents i les noves àrees. Tot això implicarà un 
increment de les despeses. 
Aquests nous serveis a més incidiran en temes com el personal, ja que l’ajuntament s’haurà 
d’adequar a la nova dimensió dels serveis que presta. 
 
S’ha mantingut la despesa per habitant al mateix nivell que l’actual en termes constants 
(amb un increment del 3% en valors corrents degut a la inflació), i s’han aplicat aquests 
criteris a les noves zones dissenyades pel PAUM. 
 
El resultat és que les despeses corrents s’incrementarien en 2,8 milions d’euros anuals de 
mitjana, pel que fa a personal i compra de bens i serveis, 4,2 milions anuals, i 600.000 
euros en transferències corrents. 
 
Es lògic pensar que degut a aquest augment de població es produiran economies d’escala 
que abarateixi el cost dels serveis per càpita, però això quedarà compensat, i de fer així ha 
passat en els darrers anys, per un augment de la qualitat dels serveis. D’altra banda, tot nou 
servei beneficiarà tant a les àrees consolidades com a les noves zones definides pel PAUM, 
per tant caldria buscar formes de finançament adequades. 
 
 
IV.3 Ingressos corrents que aporta el PAUM 
Impost sobre bens immobles. IBI. Es tracta de l‘Impost municipal més important i grava la 
propietat dels béns immobles. La base de l‘Impost és el valor del bé, el del sòl més el de les 
construccions, i que es determina mitjançant al cadastre.  
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En els darrers anys aquest impost ha significat entre el 60 i el 63% dels ingressos impositius 
que recapta l’ajuntament, un 99,8% procedeix de l’IBI urbà, front el 0,29% de l’IBI rústic. 
 

Aportació del PAUM a la recaptació de l’IBI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Model econòmic-financer 
 
Per fer la previsió a l’horitzó 2026 s’ha tingut en compte el desenvolupament urbanístic que 
aporta el nou planejament. S’ha fet el supòsit que es mantenen els tipus impositius, i que el 
valor cadastral de les noves edificacions també serà el mateix que el de les ja existents. 
S’ha aplicat una inflació del 3% com element per actualitzar les quotes. Es tracta de dues 
hipòtesis força conservadores.  
 
En base al parc actual d’habitatge i el volum previst en el nou planejament, es pot estimar 
que al voltant del 10% de la recaptació total d’aquest impost al llarg del període 2009-2026 
procedirà dels nous sectors desenvolupats, el que vol dir que en termes absoluts representa 
al voltant de 1,2 milions d’euros anuals de mitjana addicionals. Òbviament, i com passa 
amb la resta d’ingressos i de despeses que s’ha comentat, es tracta d’una mitjana del 
període que anirà creixent a mesura que es posin en marxa les actuacions immobiliàries 
previstes en el planejament. 
 
L’ICO (impost sobre construccions  obres) grava la construcció de nous immobles. Els 
darrers anys ha representat entre el 8% i el 12% dels ingressos impositius del municipi. Si es 
considera que un 85% de les obres precedeixen de les actuacions del PAUM, aquesta figura 
representa una mitjana de 850.000 euros anuals d’ingressos. En l’apartat anterior ja s’ha 
comentat com l’actual conjuntura immobiliària farà caure la recaptació per aquest ingrés a 
curt termini per recuperar-se posteriorment. 
 
La resta d’impostos representa un 30% dels ingressos del municipi. La seva capacitat de 
recaptació futura depèn de factors diversos. L’impost de vehicles de tracció mecànica, 
està en funció fonamentalment del nombre de vehicles i per tant en gran mesura de 
l’augment de població; mentre que l’ IVTNU (plusvàlua) depèn de les transaccions 
immobiliaries, de les què es preveu una reducció de la seva recaptació.  
 
Finalment l’IAE (impost activitats econòmiques), tot i que el PAUM preveu un gran 
augment de les zones d’activitat econòmica, la recaptació està condicionada pel tipus 
d’empresa que s’instal·li ja que només el paguen les empreses que facturin més d’1 milió 
d’euros.  
 
La previsió per la resta d’impostos s’ha fet en funció del nombre d’habitatges. Tot plegat 
s’estima que, el PAUM aportarà al voltant de 980.000 euros anuals de mitjana, el que 
representa un 6,5% de la recaptació total d’aquests impostos a Blanes. 
 
En aquest cas s’ha suposat que el cost de la taxa per cada persona és el mateix 
independentment que visqui en un zona urbana ja existent o en una de les noves previstes 
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en el PAUM. Per tant, el nou planejament aportarà ingressos en funció de l’augment de 
residents.  Amb la hipòtesi que les taxes s’incrementaran el mateix que la inflació, s’obté que 
els ingressos aportats pel PAUM seran del 2,7 milions euros anuals, poc més del 15% de 
la recaptació total.  
 
Finalment, les transferències corrents tindran una evolució molt semblant, ja que depenen 
bàsicament del nombre de residents. Cal tenir en compte que en el cas de les transferències 
procedents de la Generalitat hi ha una part fixa per afavorir als municipis petits, mentre que 
en el cas de les que venen de l’Estat la quantia per persona augmenta a partir d’uns certs 
nivells de població. Tenint en compte tot això, es pot estimar que el PAUM aportarà uns 
ingressos per aquest concepte de 2,3 milions d’euros anuals.  
 
Si es tenen en compte aquestes xifres, els ingressos que aportarà el PAUM provindran en 
un 38% dels impostos, en un 34% de les taxes i en un 28% de les transferències, 
percentatges similars als del pressupost actual de Blanes. 
 
 
IV.4 Sostenibilitat del PAUM 
Si es comparen els ingressos i les despeses que s’han estimat als apartats anteriors s’obté 
el balanç que representa per l’administració local la posada en marxa del PAUM. 
 

Balanç d’ingressos i despeses corrents motivat pel nou planejament 
  
  
            milions €         milions € 
      Ingressos   anuals  Despeses     anuals 
  
      IBI       1,2 
      ICO      0,8  
      Resta impostos  1,0  Personal      2,8 
      Taxes     2,7  Compra bens i serveis  4,2 
      Transferències  2,3  Transferències    0,6 
      Total ingressos  8,0  Total despeses    7,6 
    
    Font: Model econòmic financer 
 
 
Per tant, els ingressos corrents derivats del PAUM cobreixen les despeses que comporta 
generant un estalvi net que se situa en un 4,9% dels ingressos. Es pot concloure per tant 
que el PAUM es econòmicament sostenible, més si es té en compte que les hipòtesis que 
s’han utilitzat per la previsió dels ingressos i les despeses han estat marcades per criteris de 
prudència. 
 
 




