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TÍTOL I: INTRODUCCIÓ 

1.1.- Blanes 
Blanes es un municipi de 17,7 km2 d’extensió, amb aproximadament 38.368 

habitants (any 2.007), situat en un tradicional i envejable lloc de pas, al final del 
Maresme i inici de la Costa Brava, i nucli urbà principal del delta del Tordera, que s’ha 
mantingut com una de les àrees més dinàmiques de les comarques gironines en la 
darrera dècada.  

El seu paper estratègic dins el context català, vindrà determinat per aquesta posició, 
i les infraestructures que li son inherents, amb la prolongació de l’autopista del 
Maresme, el possible enllaç amb l'AP-7, la necessària readequació de la línia 
ferroviària i el paper del ferrocarril de rodalies, etc. ... però també per la dinàmica 
pròpia que la ciutat generi, i que es mou des de fa anys en aquesta dissociació (o 
complementarietat), de la seva tradicional base industrial, una dinàmica forta de 
turisme de temporada i una incipient capitalitat de serveis. 

 
Així doncs, els treballs d’elaboració del POUM, haurien de permetre a l'Ajuntament, 

als agents socials, entitats, associacions i població en general, elaborar les bases i les 
estratègies del model i evolució de la ciutat futura, en un debat o reflexió que 
ultrapassa inclús, l’abast purament urbanístic del planejament, però que l’elaboració 
d’aquests treballs poden propiciar. 

 
1.2.- Objecte i finalitat del POUM. Justificació de la conveniència i 
oportunitat de la seva revisio. 

El Pla General d’Ordenació Urbana actualment vigent al municipi, va ser aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 30 de setembre de 
1981.  

El temps transcorregut des de l’aprovació d’aquest Pla General, la realització de 
bona part de les seves determinacions, i els canvis socioeconòmics soferts durant 
aquests anys aconsellen la seva revisió. Aquesta revisió del planejament urbanístic 
municipal, tindrà, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2.005 d’Urbanisme actualment 
vigent, les característiques i la documentació corresponent a un Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), que fixarà, un cop aprovat, la política urbanística 
municipal pels propers anys, i fins a la seva revisió futura. 

El primer objectiu d’aquest document, serà  per tant, la revisió del planejament 
vigent, adequant-lo als nous criteris socials i mediambientals, que regeixen en 
l'actualitat, fruit de la major sensibilització ciutadana en la preservació del medi 
ambient, així com adaptar-lo als canvis produïts en els darrers anys, caracteritzats per 
un fort creixement demogràfic produït per una immigració forana, i una forta expansió 
del sector immobiliari, i que en el moment de l’aprovació inicial d’aquest pla ha entrat 
en recesió. 

 L’execució del planejament que ara es revisa ha dotat els nuclis urbans d’uns 
estàndards mínims d’espais lliures, equipaments i infraestructures. Paral·lelament, 
però no independentment, hem assistit a una creixent conscienciació ciutadana en 
temes mediambientals i de qualitat urbana. 

Ambdós processos situen els aspectes qualitatius en un primer pla de reflexió 
urbana, el que implica el seu tractament sistemàtic en tot el procés: en l’anàlisi, en la 
definició de criteris, i com a objectius en sí mateixos. 

Aquesta revisió també ha de servir per actualitzar i ajustar les determinacions del 
Pla General vigent, preveure l’ordenació urbana de les noves infraestructures i àrees 
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de nou creixement, millorar la conectivitat entre les diferents zones urbanes, i protegir 
el patrimoni natural i el paisatge circumdant. 

 
1.3.- Adequació d’aquest pla a la normativa legal vigent. 

D’acord amb l’establert al Decret Legislatiu 1/2005 d'Urbanisme aquests treballs 
tindran les característiques d’un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que 
revisarà el planejament urbanístic actualment vigent al municipi (Pla General 
d’Ordenació Urbana). El POUM es redacta d’acord amb l’establert a la Llei 8/2007 de 
28 de mayo del Suelo, el Text refós de la Llei d’urbanisme Decret Legislatiu 1/2005, el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i el Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística. 

 

1.4.- Adequació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament 
urbanístic sostenible. 

El Pla d’ordenació urbanístic municipal s’ha desenvolupat seguin les directrius del 
desenvolupament urbanístic sostenible, i l’informe ambiental en l’apartat de 
conclusions cita :“El desenvolupament de les actuacions del present POUM comporta 
un impacte ambiental moderat i compatible sobre le medi. Considerant la situació 
actual, defnidida pel PGOU, i les alternatives plantejades, es conclou que aquest 
planejament és adequat als principis de sostenibilitat urbanística.” 

  

1.5.- Adequació de l’ordenació a les directrius de planejament que 
estableixen l’article 9 de la Llei d’urbanisme i els articles 5, 6 i 7 del 
reglament de la llei d’urbanisme. 

El pla d’ha redactat seguint les directrius que marca la llei d’urbanisme per al 
planejament urbanístic, i el reglament d’urbanisme, en la preservació dels riscs 
naturals i tecnològics, els riscs d’inundació, i els terrenys amb pendent elevada. En els 
plànols d’ordenació s’han representat les zones que defineixen cada un dels diferents 
episodis d’inundabilitat així com les àrees de riscs de despreniments.  

 
1.6.- Redacció. 

L’estudi i execució d’aquests treballs es fa per encàrrec de l’Ajuntament de Blanes a 
l’empresa Land Planificació i Projectes, i es realitza per l’equip dirigit per Esteve 
Corominas Noguera/arquitecte, amb la col·laboració de Joan Carles Roqué/arquitecte i 
Jaume Aumatell Colom/arq. tècnic, pel que fa a planejament urbanístic; i amb la 
col·laboració de La Vola per l’assessoria mediambiental i estudis territorials, la Càtedra 
de Geografia i Pensament Territorial - Institut de Medi Ambient de la Universitat de 
Girona per als estudis socioeconòmics i territorials, la consultoria A.B.M. pel estudi 
d’inundabilitat i treballs d’infraestructures del cicle de l’aigua, el Gabinet d’Estudis 
Econòmics per a l’agenda i l’avaluació econòmica, i l’elaboració del PAUM, i Narcís 
Pérez Moratones/advocat per a la normativa i l’assessoria jurídica del Pla. 

Per l’elaboració del POUM, s’ha realitzat un estudi especific d’inondabilitat de la 
conca del Tordera i la riera de Blanes, elaborat per la consultora A.B.M., i s’han 
incorporat els resultats de l’estudi de riscos de desprendiments realitzat per Eduardo 
Alonso i Jordi Corominas de la Universitat Politècnica de Catalunya.  
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1.7.- Contingut del POUM. 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes està format pels documents 

següents: 
 
a) Memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris. 
b) Plànols d’informació de la totalitat de l’àmbit. 
c) Plànols d’ordenació urbanística : 

Estructura del territori – Règim del sòl i infraestructures generals E: 1/ 10.000 
Estructura general i orgànica del territori     E: 1/ 10.000 
Règim del sòl i zonificació del sòl no urbanitzable    E : 1 / 5.000 
Zonificació detallada sòl urbà i sòl urbanitzable   E : 1 / 1.000 
Infraestructures        E : 1 / 5.000 

d) Normes Urbanístiques 
e) Pla Especial del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i historicoartístic 

(Aprovat definitivament el 8 de febrer de 2007 es considera incorporat dins la 
documentació i determinacions del POUM). 

f) Catàleg de masies i cases rurals 
g) Documents ambientals 

Informe de sostenibilitat ambiental 
Memòria ambiental 

 
Documents del PAUM: 
a) Memòria social 
b) Relació d’actuacions programades i Calendari d’execució 
c) Avaluació econòmica i financera i Informe de sostenibilitat econòmica. 
d) Plànols d’informació 
 
 

1.6.- Programa de participació ciutadana. 
El mes de setembre de 2005 es va aprovar el Programa de Participació Ciutadana 

per al POUM de Blanes. 
 

Amb l’objectiu d’aconseguir una amplia participació ciutadana i una plena difusió dels 
documents d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es proposa el següent 
programa de participació ciutadana. 
El programa de participació ciutadana té com a finalitat: 

1.- Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana en tot el 
procés de planejament del municipi. 
2.- Facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i el contingut dels treballs de 
planejament. 

 
Es tracta en resum d’una actuació, l’elaboració d’un POUM, que resulta d’especial interès pel 
desenvolupament urbanístic social i econòmic de la població, per que el programa vol garantir 
la participació de tos els ciutadans interessats, en totes i cada una de les fases del 
planejament, posant al seu abast tots aquells instruments necessaris, documentació 
informativa, elaborada, participació directa en jornades de reflexió i debat, facilitant-ne la 
informació i divulgació de tots aquells documents, mitjançant la creació dels òrgans adients. 
Per assolir aquests objectius la participació ciutadana es durà a terme en fases, de manera que 
en cada una de les diferents etapes de l’actuació urbanística, es promogui la participació 
ciutadana, garantint-ne la plena efectivitat. 
Amb l’objecte de facilitar, garantir i organitzar el seguiment dels treballs de redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, així com la posterior gestió del mateix, el programa 
s’estructurarà en les següents fases: 
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1.- Constitució de la Comissió de Seguiment 
2.- Jornades de participació ciutadana 
3.- Fase d’informació pública dels documents del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
aprovats inicialment. 

 
1.- Constitució de la Comissió de Seguiment 
Al llarg de tot el procés de formació i tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es 
constituirà una Comissió de Seguiment integrada per l’Alcalde-president, el Regidor 
d’Urbanisme, i el regidor d’Obra pública, medi ambient i serveis socials i un representant de 
cada una dels grups municipals. 
La Comissió es reunirà un cop al mes durant la fase de formació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, prèvia a la seva aprovació inicial. Igualment, una vegada aprovat 
inicialment el Pla i estudiades per l’equip redactor les al·legacions presentades, la Comissió es 
reunirà amb una periodicitat mensual fins a l’aprovació provisional del document. 
En les reunions de la indicada Comissió, el coordinador de l’equip redactor del Pla i, si s’escau, 
la resta de membres de l’equip, informaran sobre l’evolució dels treballs de redacció del mateix, 
així com del resultat de les sessions mantingudes amb diferents entitats i associacions, si fos el 
cas. 
 
2.- Jornades de participació ciutadana 
Per tal de facilitar la participació ciutadana, s’organitzaran unes jornades obertes, de debat dels 
diferents temes a tractar en el POUM, per tal de definir els criteris i objectius que han de servir 
de partida per a la seva redacció. Aquestes jornades es presentaran els estudis previs 
d’informació elaborats per l’equip redactor del POUM, i que abarcaran estudis territorials, 
estudis demogràfics i socioeconòmics, i estudis urbanístics de la realitat actual del municipi. 
Aquests estudis previs i la diagnosi urbanística, han de servir de base per al debat al llarg de 
diverses sessions temàtiques en jornades obertes al públic, els criteris, objectius, i en el seu 
cas les opcions i estratègies més idònies per a cada un dels diferents temes posats a discussió. 
Els apartats que correspondrien a cada una de les jornades o sessions temàtiques, i que es 
proposen son els següents : 
Jornada 1a La protecció del medi-natural i els límits de l'expansió urbana. 
Jornada 2a Sectors productius, turisme, indústria, sector immobiliari, serveis. 
Jornada 3a Grans infraestructures, equipaments, espais lliures i serveis. 
Jornada 4ª La problemàtica de l'àrea urbana consolidada.  
  Densitat, tipologies i model de ciutat, mobilitat. 
Aquests diferents apartats, s'adequarien per tal de recollir la totalitat dels temes i inquietuds 
ciutadans amb referència al planejament urbanístic. 
 
3. Fase d’informació pública, dels documents aprovats inicialment. 
A partir dels criteris i objectius de planejament aprovats per l’Ajuntament, s’elaborarà la 
documentació del POUM. 
Una vegada finalitzada la documentació precisa, d’acord amb la Llei 2/2002, i aprovada 
inicialment pel Ple de la Corporació Municipal, es sotmetrà a informació pública per tal que les 
entitats i particulars interessats puguin formular les al·legacions que considerin oportunes, 
d’acord al establert a l’article 8 de la Llei 2/2002 d’Urbanisme. 
Durant el període d’informació pública, es durà a terme un acte informatiu obrt per a tots els 
ciutadans i ciutadanes de la vila. 
Durant aquest període d’informació pública, s’articularà a través de l’Oficina del Pla, i en una 
dependència municipal habilitada al efecte, i a on es podrà consultar els documents del POUM, 
es facilitarà per part dels tècnics de l’equip redactor un assessorament en horari fixat als 
col·lectius i ciutadans interessats, de les propostes del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
del procés administratiu i d’elaboració d’al·legacions, per tal de facilitar la màxima comprensió i 
divulgació de les determinacions del Planejament. 

 
En els mesos de novembre i desembre de 2005 es celebraren les jornades de 

participació ciutadana, que es van desenvolupar en diversos sessions, on, en cada 
una d’elles es tractaren els següents temes:  
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La protecció del medi natural i els límits de l’expansió urbana (17 de novembre); 
sectors productius, turisme, indústria, sector immobiliari, serveis (24 de novembre); 
model de ciutat i els límits de l’expansió urbana (1 de desembre). 

Les sessions s’estructuraren primerament amb una explicació sobre el tema a 
tractar per part de l’equip redactor i posteriorment es va donar veu a totes les persones 
assistents, aquestes jornades que van tenir un ampli seguiment en cada una de les 
sessions. 

Un cop aprovat inicialment el POUM, es va sotmetre a informació pública mitjançant 
l’Oficina del Pla per a que els interessats puguin formular les al·legacions oportunes. 

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

d’informació del Pla a la casa de la Vila, en la cual es van rebre les consultes i 
aclariments de la documentació del pla. 

Durant aquest període d’informació pública es van rebre 828 al.legacions al POUM. 
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TÍTOL II: ESTUDIS TERRITORIALS I AMBIENTALS  

2.1.- Introducció i antecedents 
2.1.1.- Relació amb altres plans i programes amb contingut ambiental 

Per l’elaboració dels treballs del POUM es té com a marc de referència el 
planejament territorial o sectorial de rang superior que fixa “les directrius i pautes 
bàsiques per l’ordenació integral o sectorial de grans àmbits territorials, i esdevé 
l’obligat marc de coherència per als plans de rang inferior (Carceller i Pérez, 1994). 

A continuació es tractaran aquells plans que tenen una incidència més directa sobre 
l’ordenació del territori: el Pla Territorial de Catalunya, el Pla d’Espais d’Interès Natural, 
el Pla director urbanístic del sistema costaner (tant el PDUSC-1 com el PDUSC-2) i el 
Pla d’infraestructures de transport de Catalunya. Si bé existeixen altres elements de 
planejament sectorial supramunicipal, com el Pla de sanejament, aquí ens centrarem 
només en els més relacionats amb el territori. 

 
• 2.1.1.1.-El Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/95, té com a 
objectius definir l’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya, i orientar les 
accions a emprendre per crear les condicions adequades que atreguin l’activitat 
econòmica als espais idonis. 

A nivell general, el PTGC es basa en el Pla de carreteres per definir una xarxa 
viària en malla sobreposada al territori, i delimita com a sòl útil per urbanitzar aquell 
que té un pendent inferior al 20%, la qual cosa ve a representar el 50% de la superfície 
de Catalunya. 

La comarca de la Selva, s’inclou dintre de l’àmbit funcional territorial (AFT) de les 
comarques gironines, però el PTGC adscriu Blanes dins d’un sistema urbà d’articulació 
(Hostalric-Breda-Malgrat-Blanes-la polaritat de la Tordera) entre l’AFT de la regió 
metropolitana de Barcelona i el de les comarques gironines. 

Aquests sistemes d’articulació engloben polaritats existents però amb demografies i 
lligams encara dèbils. Són sistemes urbans naixents que es caracteritzen pel fet de 
tenir un potencial de recursos i una capacitat d’acollida del territori elevats. En aquest 
cas, la seva finalitat és, d’una banda, la d’estirar l’àrea metropolitana per obrir-la i per 
evitar-ne la congestió; i per l’altra, fer de pont entre aquesta àrea i el sistema central 
gironí.  

En aquest sentit, i des del punt de vista de les infraestructures, el PTGC ja 
proposava portar a terme la construcció d’un eix litoral que possibilités les relacions 
entre els municipis de la part nord del Maresme amb el sistema central metropolità, i 
per la vall de la Tordera, amb el corredor pre-litoral. 

Igualment, per als sistemes costaners, en el qual s’hi pot incloure Blanes, el PTGC 
estableix que s’haurà de promoure el seu desenvolupament qualitatiu tot preservant el 
medi ambient i el medi físic, així com també resoldre-hi la prestació de serveis. 

En l’escala local del PTGC, i encara de cara a la prestació de serveis, Blanes 
conforma una àrea bàsica territorial (ABT) per si sola. Les ABT defineixen un àmbit 
territorial funcional mínim per a poder oferir un llindar de població suficient per a assolir 
el nivell més senzill de tipus d’equipament d’un sector qualsevol. Tot i ser indicatives, 
això significa que Blanes hauria de poder subministrar dintre del seu terme municipal, 
tots els serveis i equipaments que els seus habitants requereixen. 

Actualment estan pendents d’aprovació, tant el Pla Territorial Parcial de les 
comarques gironines (en el qual s’hi inclou la Selva i que segurament serà presentat 
en breu) com el Pla Territorial Metropolità de Barcelona que, segons les directrius del 
PTGC haurà de tenir en consideració, entre d’altres, l’entorn de la Tordera a la Selva. 
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• 2.1.1.2.- El Pla d’espais d’interès natural (PEIN) 

El Pla d’espais d’interès natural, d’ara en endavant PEIN, té els seus orígens en la 
determinació legal que fa el capítol III (arts. 15 al 20) de la Llei 12/1985, de 13 de juny, 
d’espais naturals, del Parlament de Catalunya. Dins del sistema jurídic que estableix 
aquesta llei essencial per a la protecció del medi natural al nostre país, la xarxa 
d’àrees protegides del PEIN esdevé una peça fonamental.  

La Llei pren en consideració la globalitat de la natura a Catalunya i, agafant el 
territori com un tot, es decideix fer una reserva d’una part significativa, la qual s’exclou 
de la possibilitat de grans transformacions, sens perjudici d’aquelles altres normes 
protectores que la pròpia Llei estableix.  

El PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla territorial 
sectorial. Això significa que el seu abast comprèn tot el territori de Catalunya i que les 
seves disposicions normatives són d’obligatori compliment per a les administracions 
públiques de la mateixa manera que per als particulars. En el context de la planificació 
territorial del país, el PEIN s’incardina amb el Pla territorial general de Catalunya, del 
qual esdevé un instrument de desplegament, de manera que les seves determinacions 
tenen caràcter vinculant per a tots els altres instruments de planificació física. 

Els objectius fonamentals que la Llei encomana al PEIN són dos. D’una banda, ha 
d’establir una xarxa d’espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i suficientment 
representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals 
del nostre país.  

D’altra banda, el segon objectiu fonamental assignat al Pla consisteix en la 
delimitació i l’establiment de les mesures necessàries per a la protecció bàsica 
d’aquests espais naturals. 

El PEIN defineix i delimita una xarxa de 145 espais naturals (vegeu-ne el mapa) 
representatius de l’amplia varietat d’ambients i formacions que es troben a Catalunya. 
La superfície global acumulada d’aquests espais equival aproximadament al 21% del 
nostre territori. 

 
Figura 1. Pla d’espais d’interès natural (PEIN) 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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Fins a finals de 2005 no existia cap espai PEIN a Blanes, tot i que sí que existia un 

paratge natural d’interès nacional (PNIN), la finca de Pinya de Rosa, també regulat per 
la Llei 12/1985 d’espais naturals. Els terrenys declarats paratge natural d’interès 
nacional es classifiquen amb caràcter general com a sòl no urbanitzable sotmès a 
protecció especial i dins els divuit mesos següents a l’entrada en vigor de la Llei, el 
Govern hauria d’haver aprovat i publicat el Pla rector d’ús, gestió i protecció del 
paratge de la finca Pinya de Rosa. 

Aquesta situació va canviar l’any 2005 amb la proposta d’incorporació de Pinya de 
Rosa al pla d’espais d’interès natural de Catalunya. D’aquesta manera, el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge dóna compliment a la Llei 25/2003 per aprovar la 
delimitació definitiva del Paratge i la seva protecció no només com a Paratge Natural 
d’Interès Nacional (PNIN) sinó també com a PEIN. 

Així doncs, un cop aprovat el decret corresponent, Pinya de Rosa acollirà dues 
figures de protecció en l’àmbit terrestre en 84,14 ha, PNIN i PEIN, que abastaran dos 
municipis (Blanes i Lloret) i, a més, comptarà amb una protecció de la zona marina de 
16,91 ha, que també serà PEIN. El 87,5% de la superfície terrestre protegida 
correspon al terme municipal de Blanes. 

 
Taula 1. Superfícies del projecte de PEIN i PNIN de Pinya de Rosa 

Superfície (ha) PNIN PEIN Total 
Blanes 49,29 24,36 73,65 
Lloret 0 10,49 10,49 
Àmbit marítim 0 16,91 16,91 

Total 49,29 51,76 101,05 
Font: Projecte de Decret de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 
desembre pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, i es delimita el 
PNIN de Pinya de Rosa i s’amplia l’espai del PEIN en el seu entorn 
immediat. 

 
 

Figura 2. Proposta de delimitació del PEIN i PNIN de Pinya de Rosa 

  
Font: Projecte de Decret de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 
desembre pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, i es delimita el 
PNIN de Pinya de Rosa i s’amplia l’espai del PEIN en el seu entorn 
immediat. 

 
El PEIN estableix en la seva normativa el règim urbanístic que serà d’aplicació amb 

caràcter general en els espais delimitats. D’aquesta manera, es determina que dintre 
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els espais PEIN regeix necessàriament el règim urbanístic de sòl no urbanitzable 
d’acord amb el que disposa la legislació urbanística vigent a Catalunya. 

No obstant això, amb la tramitació prèvia d’un procediment especial, també es 
poden autoritzar edificacions o instal·lacions d’utilitat pública o interès social que 
necessàriament hagin d’anar emplaçades en el medi rural, i també edificis d’habitatges 
familiars quan no hi hagi la possibilitat de formació d’un nucli de població. 

Les construccions han d’adequar-se en tot cas a llur condició aïllada. Així mateix, 
resten prohibides les edificacions característiques de les zones urbanes.  

En les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys rústics, no 
s’han d’admetre els fraccionaments realitzats en contra del que disposa la legislació 
agrària. Són prohibides les parcel·lacions urbanístiques, és a dir, les divisions de 
terrenys que puguin donar lloc a un nucli de població.  

Com s’ha dit, aquest règim general pot ser objecte de restriccions addicionals 
segons els requeriments de protecció de cada espai del PEIN o per altres motius. 

 
El mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya és un annex del 

Decret 174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a 
Catalunya, i té naturalesa de Pla Territorial Sectorial. Aquest mapa divideix el territori 
en tres zones en funció de l’estatus legal i funció ecològica dels hàbitats i de la fragilitat 
de les espècies protegides i, en especial, els ocells rapinyaires amenaçats, per ser els 
més vulnerables. Les zones en que es divideix el territori són les següents: 

1.- Incompatible 
2.- D’implantació condicionada a Declaració d’Impacte Ambiental  
3.- Compatible 
En principi, en els espais PEIN es considera incompatible, pel que la incorporació 

de Pinya de Rosa al pla d’espais naturals tindria aquesta implicació. 
 

Figura 3.  Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica 
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• 2.1.1.3.- El Pla director urbanístic del sistema costaner 

 
El Pla Director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) pretén, en qualitat 

d’objectiu general, la no consolidació, amb urbanització o amb edificació, dels espais 
costaners encara no transformats, classificats com sòl no urbanitzable o com sòl 
urbanitzable no delimitat. 

Amb caràcter més particular, també pretén: 
- Impedir la consolidació de barreres urbanes entre els espais interiors i els del 

sistema costaner. 
- Protegir els valors dels espais costaners: ambientals, paisatgístics, culturals, 

científics, agrícoles, forestals, ramaders o per raó de llurs riqueses naturals. 
- Preservar del procés de transformació urbanística els espais costaners afectats 

per riscos naturals o antròpics. 
- Garantir l’efectivitat de les limitacions o servituds per a la protecció del domini 

públic marítim-terrestre. 
- Millorar la qualitat de vida per raó de la funcionalitat dels espais costaners com 

àmbits de reequilibri home-natura, del manteniment d’un recurs turístic bàsic i 
del recolzament de la biodiversitat en connectar els espais de l’interior amb els 
del litoral. 

L’àmbit territorial del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) abasta el 
territori comprès dins d’una franja de 500 metres d’amplada, aplicada en projecció 
horitzontal terra endins, des de l’atermenament del domini públic marítim-terrestre, en 
tot el litoral de Catalunya. Per tant, Blanes es veu directament afectat per aquest 
instrument de planejament. 

El Pla Director estableix diversos graus o gradients d’afectació. Així, el màxim nivell 
correspon al sòl no urbanitzable i al sòl urbanitzable no delimitat, com a màxims 
exponents del sòl lliure, que encara no ha sofert un procés de transformació 
urbanística significatiu. Pel que respecta al sòl urbanitzable delimitat i al sòl urbà, opta 
per una acurada protecció del domini públic marítim-terrestre i pel desenvolupament 
menys agressiu possible del medi costaner. 

D’aquesta manera s’estableixen dues unitats territorials de regulació que inclouen 
terrenys inclosos o no dintre de la franja de 500 metres: Unitat territorial de regulació 
de sòl costaner (UTR-C) i de sòl costaner especial (UTR-CE). 

Les unitats de sòl costaner han de passar necessàriament a ser classificades com a 
sòl no urbanitzable pel planejament general, mentre que el costaner especial no ha de 
passar necessàriament a ser no urbanitzable. 

En les unitats territorials de regulació de sòl costaner, (UTR-C) el Pla Director 
preveu una única classe de sòl, no urbanitzable –categoria de sòl no urbanitzable 
costaner- i les diverses subcategories de sòl no urbanitzable costaner: 
• La corresponent al sòl no urbanitzable subjecte al PEIN (NU-CPEIN), que resta 

sotmesa al règim d’ús establert per la seva normativa específica aplicable i pel 
règim d’ús corresponent al sòl no urbanitzable costaner 1 en tot allò que comporti 
un superior nivell de protecció. 

• Tres subcategories més assenyalades pels números 1 (NU-C1), 2 (NU-C2) i 3 (NU-
C3) en funció del seu grau de protecció. La subcategoria 1 és la que comporta un 
grau de protecció major, mentre que a la subcategoria 3 li correspon el règim d’ús 
del Sòl No Urbanitzable regulat per la Llei d’Urbanisme i pel corresponent 
planejament general. 

Per altra banda, el 16 de desembre de 2005 es va aprovar el Pla director urbanístic 
dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat 
sense el pla parcial aprovat (PDUSC-2). Aquest Pla té per objectiu identificar els 
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espais costaners classificats pel planejament general vigent com a sòl no urbanitzable 
delimitat, sense pla parcial aprovat definitivament, que per la seva posició territorial 
amb relació als objectius de protecció del litoral definits al PDUSC-1 s’han de 
preservar de la seva transformació i desenvolupament, a fi de garantir el 
desenvolupament urbanístic sostenible del territori. 

Pel que fa a Blanes, tan sols en el PDUSC-1 es delimitaren zones del litoral a 
preservar. Concretament es tracta de les següents àrees:  

 
Treumal – La Vinya Blanca (UTR-C 095) 
Entorns de Pinya de Rosa (UTR-C 097) 
Centre d’estudis (UTR-CE 097b) 
Can Ferrer (UTR-CE 098) 
Delta de la Tordera (UTR-C 099) 
 

Figura 4. Delimitació cartogràfica del PDUSC a Blanes 

 
Font: Pla Director urbanistic del sistema costaner 
 
A més, la disposició transitòria 4a del PDUSC-1 estableix expressament que els 

terrenys de la finca de Pinya de Rosa, es regularan per la Llei 25/2003, de 4 de juliol, 
que declara paratge natural d’interès nacional la finca Pinya de Rosa a Blanes. 

Així doncs, les UTR Can Ferrer i Centre d’estudis, es classifiquen com a sòl 
costaner especial (CE) i per tant el Pla director considera que no han de passar a ser 
necessàriament sòl no urbanitzable costaner, sinó que la determinació del règim 

Delta de la Tordera. 
UTR-C1 

Can Ferrer 
UTR-CE 

Entorns de Pinya de Rosa 
UTR-C1 

Centre d’estudis 
UTR-CE 

Treumal – La Vinya Blanca 
UTR-C1 

Pinya de 
Rosa 
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urbanístic adient s’haurà de resoldre en el marc del model urbà desitjat pel propi 
municipi.  

Quan a la resta d’unitats territorials de regulació (Treumal – La Vinya Blanca, entorn 
de Pinya de Rosa i Delta de la Tordera), el PDUSC les classifica com a sòl no 
urbanitzable costaner, i concretament en la subcategoria 1 (NU-C1) que és la més 
estricta pel que fa a limitacions en l’ocupació del sòl. Així, la normativa del PDUSC hi 
admet únicament els usos “vinculats directament i substancialment a la naturalesa 
rústica dels terrenys”, és a dir, agrícoles, ramaderes i forestals, així com les obres, 
instal·lacions o construccions, inclòs l’habitatge familiar, directament relacionades, a 
més de les activitats o els equipaments d’interès públic (apartat 4 de l’article 47 del 
TRLLU) que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, sempre sota els criteris de 
preservació d’aquest sòl i de màxima integració ambiental. També s’hi admetrà la 
reconstrucció i l’ús per a habitatge familiar de masies i cases rurals existents, sempre 
que estiguin expressament reconegudes en el corresponen Catàleg de Masies i cases 
rurals del POUM. Les activitats de càmping es regulen per la Disposició Transitòria 
Segona de la normativa del PDUSC 

A continuació es resumeixen les principals característiques d’aquests UTR a partir 
de les fitxes resum dels treballs de camp realitzats per a la redacció del PDUSC-1: 

 
TREUMAL – LA VINYA BLANCA (UTR-C 095) 
Superfície: 54,93 Ha 
Municipis: Blanes i Lloret de Mar. 
Planejament urbanístic actual: Sòl No Urbanitzable (forestal, agrícola). 
 

Descripció del medi natural: Àmbit adjacent a l’espai de Pinya de Rosa, format 
per uns petits turons, part de l’espai està orientat a nord, vers l’interior. L’àmbit 
arriba al mar a través d’una petita franja ocupada per un torrent i un camí 
d’accés a la platja de Treumal. La coberta vegetal està formada per un estrat 
arbori constituït per pinedes de replantació sense sotabosc, i zones de bosc mixt 
d’alzina, suros i pins. Cal tenir en compte que aquests terrenys havien estat 
ocupats per l’agricultura i que per tant les formacions vegetals actuals estan en 
transició cap a formacions més madures. 
Connectivitat: Possibilitats connectivitat ecològica amb les Muntanyes de Can 
Cabanyes a través de la Costa d’en Gallina. 
Valors paisatgístics i ambientals: Continuïtat de l’espai de Pinya de Rosa. 
Platja i vessants muntanyoses amb pinedes i bosc mixt de pi i alzina. 
Impactes actuals o previsibles: Fragmentació del territori degut a usos 
inadequats. Risc elevat d’incendi forestal. Espai molt freqüentat. Urbanitzacions 
adjacents que no han seguit criteris d’integració amb el medi. El potencial 
desplegament de les previsions urbanístiques als espais adjacents. 

 
ENTORNS PINYA DE ROSA. (UTR-C 097) 
Superfície: 40,53 Ha 
Municipis: Blanes. 
Planejament urbanístic actual: Sòl No Urbanitzable. 
 

Descripció del medi natural: Àmbit format per diferents zones properes al 
jardí botànic de Pinya de Rosa pel seu interior, en un entorn modelat per petits 
turons. La coberta vegetal està formada per un estrat arbori dens, constituït per 
pinedes i bosc mixt d’alzina, suros i pins. Cal tenir en compte, que aquests 
terrenys havien estat ocupats per l’agricultura i que per tan les formacions 
vegetals actuals estan en transició cap a formacions més madures. 
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Connectivitat: Possibilitats de connectivitat ecològica i paisatgística entre el 
mar i les Muntanyes de Can Cabanyes, a través de la Costa d’en Gallina. 
Barrera ecològica: carretera GI-682. 
Valors paisatgístics i ambientals: Continuïtat amb l’espai de Pinya de Rosa. 
Vessants muntanyoses amb bosc mixt de pi i alzina. 
Impactes actuals o previsibles: Risc elevat d’incendi forestal. Urbanitzacions 
adjacents que no han seguit criteris d’integració amb el medi. 
 

CAN FERRER. (UTR-CE 098) 
Superfície: 12,82 Ha 
Municipis: Blanes 
Planejament urbanístic actual: Sòl Urbanitzable No Delimitat. (residencial). 
 

Descripció del medi natural: L’àmbit és un retall situat a l’interior de la plana 
deltaica del Delta de la Tordera i que arriba al mar a través d’una estreta franja 
envoltada de grans edificacions i d’un passeig marítim. Limita el nucli urbà de 
Blanes pel costat sud. L’espai ha estat intensament transformat per adaptar-lo 
als usos predominantment turístics actuals, tot i que resta algun retall agrícola a 
l’interior. La vegetació existent està formada per plantacions d’arbres amb la 
funció de crear zones d’ombra. 
Connectivitat: Escasses possibilitats de connectivitat ecològica, al tractar-se 
d’un espai molt fragmentat per les construccions existents. Està en contacte 
amb la zona agrícola adjacent. 
Valors paisatgístics i ambientals: Espai agrícola, vegetació arbòria. 
Impactes actuals o previsibles: Fragmentació del territori degut a usos 
inadequats que comporten el desplaçament de sistemes naturals de primer 
ordre. Ampliació dels càmpings. Rehabilitació d’edificacions preexistents i 
aparició de noves construccions que no segueixen criteris d’integració amb el 
medi. Agricultura intensiva no sempre respectuosa amb el medi. 
 

DELTA DE LA TORDERA. (UTR-C 099) 
Superfície: 392,04 Ha 
Municipis: Blanes, Malgrat de Mar. 
Planejament urbanístic actual: Sòl No Urbanitzable (agrícola, càmping). 
 

Descripció del medi natural: Àmbit ubicat sobre la plana del Delta de la 
Tordera. La plana ha estat intensament transformada per adaptar-la als usos 
actuals. El front litoral, constituït per una extensa platja sorrenca, està molt 
alterat per la carretera que discorre paral·lela a la platja i per ubicació de 
nombroses activitats turístiques que han desplaçat els sistemes naturals 
preexistents. La part posterior manté l’activitat agrícola de tipus intensiu, amb 
nombroses construccions i hivernacles. El curs fluvial de La Tordera està molt 
degradat degut a la seva canalització, tala del bosc de ribera i a la 
contaminació de les seves aigües. 
Connectivitat: Possibilitat de connectivitat ecològica entre la plana agrícola i 
els espais PEIN de la Roureda i els Estanys de Tordera i de les Serres de 
Montnegre-el Corredor, a través de La Tordera. 
Valors paisatgístics i ambientals: Espai de molt alt valor agrícola. Possibilitat 
de recuperació de sistemes naturals (lleres del riu de la Tordera i front litoral) 
Impactes actuals o previsibles: Fragmentació del territori degut a usos 
inadequats que comporten el desplaçament de sistemes naturals de primer 
ordre. Ampliació dels càmpings. Rehabilitació d’edificacions preexistents i 
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aparició de noves construccions que no segueixen criteris d’integració amb el 
medi. Agricultura intensiva no sempre respectuosa amb el medi. 
 

• 2.1.1.4.- Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 
El Departament de política Territorial i Obre Públiques (DPTOP) de la Generalitat de 

Catalunya ha elaborat el projecte de Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 
(PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa d’infraestructures 
ferroviàries i viàries necessàries per a Catalunya amb l’horitzó temporal de l’any 2026. 

Aquest document encara es troba en fase d’informació pública, però donat que es 
preveu la seva propera aprovació i pel seu caràcter integral pel que fa a 
infraestructures de mobilitat, es considera adient considerar-lo ja de cara a la redacció 
d’aquesta informe. 

El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (en endavant PITC) és el Pla 
Territorial Sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries 
necessàries per a Catalunya, tant pel que fa al transport de viatgers com de 
mercaderies, en coherència amb les directrius del planejament territorial vigent i amb 
una visió sostenible de la mobilitat. El PITC té caràcter de Pla territorial sectorial, 
d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i de Pla 
específic als efectes d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

Pel que fa a Blanes, el PITC recull tota una sèrie d’actuacions en les xarxes viàries i 
ferroviària que de ben segur tindran incidència en la realitat actual del municipi a 
diferents nivells. Aquestes actuacions són les següents: 

 
• Propostes de xarxa ferroviària 

- Perllongament Blanes-Lloret: Ramal d’accés a la localitat de Lloret amb 
l’objectiu de fer arribar el servei de rodalies fins a aquest municipi (codi 2b al 
mapa). 

- Desdoblament Arenys-Blanes: Actuació destinada a ampliar la capacitat de la 
línia Arenys-Blanes. Aquesta actuació inclourà mesures d’integració urbana de 
la línia ferroviària al pas pels nuclis urbans (codi 3a al mapa). 

 
Figura 5. Proposta de xarxa ferroviària 

 
Font: Projecte de Pla d’infraestructures 2006-2026. DPTOP. 
 
- Corredor de transport públic alternatiu Blanes-Lloret: En el cas de la relació 

Blanes-Lloret, el PITC considera el perllongament de les rodalies i la 



 24 

potenciació del servei d’autobús, però també inclou la millora de l’oferta de 
transport públic a més curt termini. 

- Així mateix, val la pena destacar en aquest apartat el pas de la línia d’alta 
velocitat fins a la Jonquera i l’ampliació de capacitat del corredor Mollet-
Maçanet. 

 
Figura 6. Traçat del TAV a l’entorn de Blanes 

 
Font: Dept. de Política Territorial i Obre Públiques. 

 
• Propostes de la xarxa viària 

- Eix del Maresme (C-32, Montgat - Lloret - Tossa de Mar): prolongació de 
l’autopista C-32 entre Palafolls i Lloret de Mar i via per automòbils entre Lloret 
de Mar i Tossa de Mar. 

- Així mateix, resta pendent d’execució l’enllaç entre la C-32 a Palafolls i l’AP-7 a 
Vidreres (Autovia de la Tordera). 

 
Figura 7. Proposta de xarxa viària del PITC 

 
Font: Projecte de Pla d’infraestructures 2006-2026. DPTOP. 
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• 2.1.1.5.- Pla de Sanejament d’aigües residuals urbanes 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005) és 

un instrument de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de Sanejament de 
Catalunya i que té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a la 
reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic de l’aigua que permetin 
l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua, en el context del Pla de Sanejament 
de Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995. 

El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament 
d’aigües residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE per la qual s’estableix un marc 
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’anàlisi de l’anterior programa 
PSARU 2002. La diagnosi del mateix s’ha concretat en diferents línies d’actuació: 

- Optimització d’inversions. Una observació més àmplia dels objectius finals 
ha de permetre assolir un servei equivalent o superior amb un cost suportat 
més assumible, on la part destinada a l’explotació esdevindrà cada vegada una 
part més substancial.  

- Ordenament d’abocaments industrials. S’incorporen els objectius de qualitat 
que van ser recollits al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials 
2003 (PSARI 2003). 

- Sanejament del creixement urbà. L’ampliació de les plantes depuradores 
obligada pels creixements urbanístics vinculats a canvis en el règim del sòl (de 
no urbanitzable a urbanitzable) hauran de, mitjançant conveni de col·laboració, 
córrer a càrrec dels promotors pel que fa a la construcció tant del clavegueram, 
com dels col·lectors en alta i de la depuradora (en la seva proporció). 
S’estableix una definició única per al terme sistema de sanejament en alta que 
suposa la reconsideració de l’abast competencial i inversor de les 
infraestructures a desenvolupar per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Les 
urbanitzacions de més de 2.000 habitants equivalents es consideren nuclis 
urbans convencionals i les de menys de 2.000 podran acreditar les condicions 
per ser objecte de finançament. 

- Reutilització d’aigües depurades. El futur programa de Reutilització (PRAC) 
pren un paper de complementarietat al PSARU 2005, que aprofiti la tasca 
realitzada amb la depuració per reduir l’impacte si finalment no s’aboca al medi 
o per disminuir la pressió i poder satisfer d’altres usos com a recurs alternatiu. 

- Abocament de sobreeixidors. Identificació dels efectes del sobreeiximent en 
episodis de pluja intensos i inesperats per tal d’evitar l’incompliment dels 
objectius de qualitat. Des de l'ACA es promou un futur Programa de Prevenció 
d’Abocaments de Descàrrega de Sistemes Unitaris en Temps de Pluja 
(AntiDSU). 

A banda d’aquests objectius, el PSARU 2005 recull una llista exhaustiva i concreta 
d’actuacions agrupades en dos escenaris (2005 a 2008 i 2009 a 2014). El primer 
escenari recull, entre d’altres, les noves actuacions obligades per la Directiva 
91/271/CE i dels sistemes que afectin el compliment legal i la contaminació concreta 
del medi i d’alguns usos prioritaris. 

Així, en el cas de Blanes, l’única actuació prevista per aquest període 2005-2008 és 
la millora de la fase de compostatge de la Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) de Blanes. No hi ha cap actuació prevista pel període 2009-2014. 

Respecte del PSARU 2002, el PSARU 2005 retira les actuacions que anaven 
destinades a resoldre el sanejament de determinades urbanitzacions i activitats 
econòmiques concretes així com d’altres derivades d’una insuficient intervenció 
administrativa. Aquest conjunt d’actuacions deixen de ser objecte del finançament per 
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part de l’Agència Catalana de l’Aigua. En el cas de Blanes, ha quedat sense 
finançament el recalçament i reparació dels decantadors primaris de les línies 1 i 2 del 
reactor biològic de les línies 1 i 2 dels decantadors secundaris de l’EDAR de Blanes. 

 
 

2.2.- Anàlisi ambiental del territori 
En aquest apartat s’analitzen de manera general les característiques ambientals del 

territori de Blanes, tant pel que fa al medi biòtic (la vegetació, la flora i la fauna) i 
abiòtic (clima, hidrologia, geologia, el paisatge, etc.), com al medi urbà (grau i qualitat 
de la urbanització, compacitat i complexitat dels nuclis urbans). 

 
2.2.1.- Medi biòtic i abiòtic 

• 2.2.1.1.- Clima i meteorologia 
Podem dir que Blanes es troba en la zona climàtica litoral, caracteritzada per estius 

que solen ser secs i amb pluges escasses, produïdes pel pas de sistemes frontals que, 
molt enfeblits, travessen Catalunya. Es tracta d’una zona de clima temperat i molt 
influenciat per la presència del mar. Els paràmetres que defineixen aquesta zona 
climàtica corresponen a: 

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

Variació tèrmica 
anual: 

14-15ºC

D’aquesta manera, el clima de Blanes segons l’índex d’humitat de Thornthwaite és 
de tipus sec-subhumit. 

En relació a la meteorologia, existeix una estació meteorològica de titularitat 
municipal, que forma part de la xarxa d’observatoris homologats col·laboradors de 
l’Instituto Nacional de Meteorologia (INM). Aquesta estació es troba ubicada en el 
terrat de la Casa de la Vila i funciona des de l’any 1968. A la taula següent es mostren 
les mitjanes anuals dels darrers 10 anys. 

 
Taula 2. Dades meteorològiques registrades a l’observatori meteorològic de 

Blanes. Període 1996-2005. 
 

TEMPERATURA HUMITAT 

Mitjana Mitjana Any Màxima Mínima 
Màxima Mínima Mitja 

Màxima Mínima 
Màxima Mínima Mitja 

1996 34º -2º 20,2º 11,1º 15,6º 100 % 25 % 74 % 66 % 70 % 
1997 33º 0º 21,2º 11,4º 16,2º 95 % 16 % 76 % 67 % 71 % 
1998 33º -2º 21,1º 10,8º 15,9º 93 % 8 % 72 % 61 % 67 % 
1999 32º -5º 20,8º 10,8º 15,8º 100 % 5 % 75 % 64 % 70 % 
2000 33º  -2º 20,9º 11,2º 16,º 96 % 21 % 75 % 64 % 70 % 
2001 34º  -5º 21,3º 11,4º 16,4º 100 % 13 % 71 % 60 % 66 % 
2002 32º  -1º 20,7º 11,2º 16,0º 100 % 20 % 80 % 70 % 75 % 
2003 37º -2º 21,1º 11,7º 16,4º 100 % 27 % 77 % 67 % 72 % 
2004 34º -2º 20,7º 11,4º 16,-º 100 % 22 % 77 % 66 % 72 % 
2005 33º -6º 20,0º 10,3º 15,1º 100 % 27 % 83 % 72 % 78 % 
   

Any PRESSIÓ PLUVIOMETRIA 
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Mitjana Màxima Mínima 
Màxima Mínima Mitja 

1996 1027 mb 993 mb 1014 mb 1012 mb 1013 mb 837,9 l/m2 
1997 1035 mb 993 mb 1017 mb 1016 mb 1017 mb 682,2 l/m2 
1998 1036 mb 1000 mb 1019 mb 1017 mb 1018 mb 471,8 l/m2 
1999 1032 mb 996 mb 1016 mb 1015 mb 1016 mb 499,3 l/m2 
2000 1034 mb 990 mb 1016 mb 1015 mb 1016 mb 446,1 l/m2 
2001 1035 mb 989 mb 1015 mb 1014 mb 1015 mb 470,1 l/m2 
2002 1032 mb 990 mb 1015 mb 1014 mb 1015 mb 850,6 l/m2 
2003 1031 mb 983 mb 1016 mb 1014 mb 1015 mb 717,3 l/m2 
2004 1032 mb 993 mb 1016 mb 1014 mb 1015 mb 641,6 l/m2 
2005 1035 mb 994 mb 1016 mb 1015 mb 1016 mb 692,0 l/m2 
Font: Ajuntament de Blanes. 

 
D’altra banda s’ha corroborat l’existència d’una estació meteorològica propera al 

municipi pertanyent al Servei Meteorològic de Catalunya. Es tracta de l’estació de 
Malgrat de Mar de la qual es disposen dades des de l’any 1990. A la taula següent es 
mostren les dades mesurades en l’estació meteorològica de Malgrat de Mar des de 
1990: 

 
Taula 3. Dades de l’estació meteorològica de Malgrat. 

 
Any Variables 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Precipitació (mm) 695,2 986,3 1.118,2 624,6 563,5 331,2 817,5 

Velocitat mitjana del vent (m/s) 2,0 2,0 1,7 2,1 1,7 1,7 1,7 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Precipitació (mm) 605,7 489,9 458,7 392,0 380,1 877,5 722,7 
Velocitat mitjana del vent (m/s) 2,0 1,9 1,8 1,7 1,9 1,6 1,7 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 
 
 
Cal destacar que les dades de velocitat dels vents es mesuren a 2 metres d’alçada i 

que per tant no es poden considerar representatives. Tot i així, en altres documents 
consultats s’esmenta que els vents dominants són sud-oest (garbí), i sud-est (xaloc). A 
l’hivern bufa, de vegades, el llevant, tramuntana amb poca intensitat, o inclòs el ponent 
calent. Segons aquestes dades, i tal i com es pot observar a la figura, la direcció 
dominant del vent és del nord-oest (NW) amb una freqüència del 23%.  

 
Figura 8. Dades de direcció del vent enregistrades a l’estació de Malgrat de 

Mar. 
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Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

 
 
- Recursos eòlics i solars 

La utilització de les energies renovables és una opció cada cop més estesa per a la 
satisfacció de les necessitats energètiques de les àrees urbanes. L’impacte de les 
emissions derivades de la combustió de derivats del petroli, així com l’escalada de 
preus de les fonts d’energia tradicionals, entre d’altres, estan obligant a buscar noves 
alternatives, més respectuoses ambientalment i no vinculades a recursos finits com el 
petroli. 

D’entre les energies renovables, les que s’han desenvolupat més i de les quals se’n 
està estenent més el seu ús són la eòlica i la solar (tant la tèrmica com la fotovoltaica). 

 
- Radiació solar 

Pel que fa a l’energia solar, l’energia generada –tant si parlem d’instal·lacions 
fotovoltaiques com de solars tèrmiques- depèn del tipus i quantitat de mòduls 
instal·lats, de la seva orientació i inclinació, del rendiment de la instal·lació així com de 
la radiació solar que rebi. La radiació solar incident a Blanes (mitjana anual) és en la 
major part del seu territori d’entre 14 i 14,5 MJ/m2, més que suficient per a garantir el 
bon funcionament de qualsevol instal·lació d’energia solar. Això és la irradiació global 
diària que incideix sobre superfície horitzontal. 

Figura 9. Mapa d’irradiació global diària 

 
Font: Atles Climàtic de Catalunya. Dept. de medi ambient i habitatge. 2002 
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- Capacitat de generació d’energia eòlica 

La capacitat de generació d’energia eòlica, és la capacitat d’un territori determinat 
per a poder generar energia en funció del seu règim de vents i de la tecnologia existent 
actualment.  

En l’aprofitament energètic del vent, les màquines eòliques permeten resoldre des 
d’aplicacions de petita potència per a bombejament d’aigua o electrificació rural 
(màquines de petita potència) fins a parcs eòlics (instal·lacions de gran potència) 
connectats a la xarxa elèctrica, amb aerogeneradors de potències nominals entre 150 
kW i 1 MW.  

S’entén que per tal que la producció d’energia a partir del vent sigui viable s’ha de 
garantir una velocitat mitjana del vent superior a 5 m/s a 10 metres d’alçada. Segons el 
mapa de recursos eòlics de Catalunya, que mostra la velocitat mitjana del vent a 
Catalunya en superfície viem que Blanes és troba per sota d’aquest valors, amb 
velocitats mitjanes que es situen entre 4 i 5 m/s a 10 metres d’alçada. 

 
Figura 10. Mapa eòlic de Catalunya 

 
Font: Pla Territorial Sectorial de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya. 2002 
 
Una cartografia més recent reflexa la velocitat del vent a diferents alçades, 

concretament a 60 i 80 metres d’alçada, que és on actualment capten l’energia els 
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aerogeneradors actuals. Així, observem com en el terme municipal de Blanes, les 
majors velocitats del vent es donen a la franja costanera i al muntanyós extrem 
septentrional. A una alçada de 60 metres la velocitat del vent es inferior sempre als 5,5 
m/s, exceptuant petites zones del litoral i els turons. En canvi,  a 80 metres d’alçada la 
velocitat mitja del vent a l’extrem nord del municipi pot arribar als 7 m/s, i a la costa la 
franja amb velocitats d’entre 5,5 i 6 m/s penetra cap a l’interior, sobretot a traves del 
curs de la Tordera.  Tot i així, a qualsevol alçada, és mar endins on trobem les 
velocitats més altes i a mesura que ens endinsem la velocitat es va incrementant. 

 
 

Figura 11. Velocitat mitjana anual del vent (60 m) 
 

 
Font: Departament de medi ambient i habitatge. 2005 
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Figura 12. Velocitat mitjana anual del vent (80 m) 
 

 
Font: Departament de medi ambient i habitatge. 2005 
 
 
 

• 2.2.1.2. Geologia  
Les unitats geològiques presents en un territori determinat, com és el cas del 

municipi de Blanes, així com la seva expressió morfològica vers els processos 
d’erosió-sedimentació, són les responsables finals de quines àrees del territori són les 
que enregistren una major ocupació humana i suporten una major activitat antròpica, i 
quines no. Per aquest motiu, en els apartats següents es caracteritzen les diverses 
unitats geològiques, i la morfologia resultant, en el territori ocupat pel terme municipal 
de Blanes. 

La singularitat de l’emplaçament de Blanes condiciona les diferents unitats 
geològiques presents. La tipologia de les unitats geològiques permet distingir dues 
àrees clarament diferenciades en el municipi: 

a) El sector sud-occidental, de morfologia de suau relleu que cap a la costa 
esdevé planera i on s’ha desenvolupat el nucli urbà, constituït dominantment per 
dipòsits al·luvials relacionats amb els cursos hídrics que discorren per l’àrea, 

b) El sector nord-oriental, del municipi de relleu més acusat configurat 
predominantment per granitoïds d’edat tardiherciniana. 

 
Un fet a destacar és que no hi ha cap emplaçament a tot el territori municipal que es 

trobi inclòs en l’inventari d’espais d’interès geològic a Catalunya. 
 
 

• 2.2.1.3. Geomorfologia 
La distribució espacial de les unitats geològiques prèviament descrites en els 

apartats anteriors és la que condiciona la morfologia del territori ocupat pel terme 
municipal de Blanes. 
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A grans trets, des del punt de vista morfològic i geodinàmic, es poden diferenciar 
dues grans àrees:  

 
• una àrea més o menys planera i de relleu suau situada a la meitat meridional del 

terme municipal, amb uns valors mitjans de cota topogràfica compresos entre 0 m i 
25 m s.n.m. i 

• una àrea de relleu més acusat en el sector septentrional, que conforma l’altra 
meitat del terme municipal amb una cota màxima de 309 m s.n.m corresponent al 
Turó d’en Gall. 

 
La meitat meridional presenta una morfologia suau amb petits turons (que 

difícilment superen els 150 m s.n.m.), destacant una disminució del pendent entre les 
àrees més elevades i la plana costanera. Aquesta morfologia unida a un major 
desenvolupament de les rieres que solquen el municipi –i per tant a una elevada 
presència d’aigua– són les que han motivat que aquesta àrea aculli el nucli urbà i les 
urbanitzacions del seu entorn: Blanes Vistamar, Valldolig, Mas Borinot, Mas Guelo, 
Mas Cremat i l’àrea de Santa Cristina. Els pendents en aquesta àrea són inferiors al 
10% fins a la pràctica horitzontalitat. 

Per altra banda, la meitat septentrional està constituïda pels relleus de la Serralada 
Litoral que drenen les seves aigües a través de diverses rieres i torrents cap a mar. La 
tipologia del relleu i una menor disponibilitat de l’aigua són les darreres responsables 
d’una menor ocupació antròpica d’aquesta àrea del municipi. Aquest és el cas dels 
sectors de Mas Bonic, Cal Sabater i Can Carolí. Els pendents generals d’aquesta àrea 
són superiors al 15%. 

 
• 2.2.1.4. Edafologia 

La caracterització dels sòls del terme municipal de Blanes s’ha dut a terme atenent 
al reconeixement visual, en alguns casos, i a la tipologia habitual dels sòls que es 
desenvolupen sobre una unitat litològica determinada. 

Com en el cas de l’apartat de geologia, els sòls presents al terme municipal de 
Blanes es poden agrupar en dos grans àmbits: (1) sòls que podem anomenar de 
muntanya, desenvolupats sobre els materials tardihercinians que configuren la 
Serralada Litoral en el sector N i (2) sòls de les àrees al·luvials quaternàries, 
desenvolupats majoritàriament en el sector S del terme municipal. 

 
- Sòls de muntanya 

Corresponen a sòls desenvolupats directament sobre el substrat, generalment 
rocós, constituït pels granitoïds d’edat tardiherciniana. 

En general es tracta de sòls poc profunds, litosòls, a voltes amb punts d’aflorament 
rocós i desenvolupats en àrees de pendent que actualment estan ocupades per 
masses forestals de tipologia diversa. 

 
- Sòls de les àrees al·luvials quaternàries 

Aquests sòls es localitzen sobre els sediments al·luvials relativament ben 
desenvolupats de les rieres i torrents que solquen el territori. 

Es tracta de sòls poc profunds, amb un drenatge mitjà donada la seva constitució 
llimosa, de textura fina amb elements grollers no salins i amb una capacitat de retenció 
d’aigua mitjana-baixa. Malgrat no disposar de cales d’estudi ni d’assaigs de 
caracterització de laboratori, que s’escapen als objectius del present estudi, aquests 
sòls es poden assimilar a fluvisòls (FAO, 1981). 

Aquests sòls desenvolupats majoritàriament en àrees planeres són aptes per a 
l’agricultura amb motiu de la seva capacitat de retenció d’aigua mitjana, i al fet 
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d’ocupar zones pròximes als corrents superficials d’aigua amb recursos hídrics 
subterranis de cert cabal. 

 
• 2.2.1.5. Hidrologia superficial 

En el municipi de Blanes discorren diversos cursos fluvials, entre els quals cal 
destacar per una banda, en el sector occidental la Tordera i les rieres de Vall de Burg i 
Can Sabata i el torrent d’en Rabassa, que travessen el municipi en direcció NE-SO; i 
per l’altra, la riera de Blanes al sector oriental del municipi que discorre en direcció 
NNE-SSO. Totes elles tenen la seva desembocadura al mar Mediterrani. 

D’altra banda, de les principals rieres, la de Blanes i la de Vall de Burg són les més 
extenses amb uns 4,8 km i 3,7 km d’extensió respectivament. D’aquestes, la que 
presenta un major pendent és la riera de Blanes, motiu pel qual és la que pot presentar 
un comportament de caràcter més torrencial en cas d’avinguda. 

L’estació d’aforament més pròxima és la del riu Tordera: estació d’aforament 
número 62 de l’Agència Catalana de l’Aigua, situada a l’àrea de Can Serra, en el terme 
municipal de Tordera. Les dades de caracterització i les dades hidrogeològiques 
històriques d’aquesta estació són les que es mostren a la taula següent: 
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Taula 4. Dades hidrològiques històriques de l’estació de control de cabals 

de la Tordera. 
Estació control de cabals de la Tordera en el municipi de 

Tordera 
Variable Dada/Valor 
Període 1967/68-1986/87 
Cabal anual mitjà pel període (m3/s) 5,65 
Cabal màxim pel període (m3/s) 600 
Anys estudiats 20 
Aportació anual mitjana del període 
hm3 178,18 

Font: Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Des del punt de vista geomorfològic, el fet que la major part dels dipòsits al·luvials 

dels torrents i rieres que solquen Blanes siguin considerats com d’edat terrassa 0’ i 
terrassa 1 implica que aquestes àrees es puguin considerar inundables, malgrat que 
l’amplitud d’aquests dipòsits no permet que la totalitat de la seva superfície pugui ser 
considerada realment com a inundable. Amb tot, les zones més baixes de les rieres –
situades a l’extrem SE del terme– són les que per motiu d’una major conca de 
recepció i dels efectes de confluència entre elles, poden permetre una major superfície 
inundable. En el capítol referent als riscos ambientals es tracta l’apartat d’inundabilitat 
amb un major grau de detall. 

Tot i així, a partir de les dades obtingudes a través del programa INUNCAT, 
elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua, s’extreu que a Blanes es localitzen dos 
punts crítics:  

Un punt amb perill d’inundació mig corresponent a la riera de Blanes, la qual està 
coberta al nucli urbà amb secció insuficient. 

Un segon punt amb perill d’inundació classificat com alt i que pot donar lloc a 
afeccions a càmpings als dos marges del riu. 

Tanmateix, segons informació proporcionada per la Regió d’Emergències de 
Girona, els fenòmens d’inundació a les rieres de Blanes estan considerats com de 
grau mitjà. 
 

Figura 13. Zones potencialment inundables en el terme de Blanes. 

 
Font: INUNCAT. Web Agència Catalana de l’Aigua. 
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- Qualitat de les aigües superficials  

Atès que a Blanes no existeix cap aprofitament directe d’aigües superficials de 
recolzament de les diverses captacions d’aigües subterrànies, no es disposa de dades 
de control analític que permetin avaluar-la, atès que no ha existit aquesta necessitat. 
Tanmateix, no s’ha constatat la presència de cap estació de la xarxa de control 
d’aigües superficials de l’Agència Catalana de l’Aigua en el municipi de Blanes. 

 
No obstant, es disposa de dades de qualitat de l’ecosistema fluvial de la Tordera a 

partir dels estudis de la qualitat ecològica dels rius que realitza periòdicament la 
Diputació de Barcelona. La xarxa de punts de control d’aquest estudi n’inclou un situat 
en el terme municipal de Malgrat de Mar, a 500 metres de la desembocadura.  

 
Aquests estudis avaluen la qualitat dels ecosistemes fluvials a partir de dos tipus 

d’indicadors: indicadors biològics i indicadors fisicoquímics.  
 
Un índex biològic es basa en els diferents graus de sensibilitat de cada grup 

d’organismes, i mesura el grau de desequilibri ecològic causat per un o més canvis del 
seu ambient. Per aquest motiu s’apliquen els índexs biològics basats en els 
macroinvertebrats com el FBILL i l’IBMWP, a més a més del QBR de qualificació de 
l’estat de ribera.  

 
Així doncs, segons les dades obtingudes, en el tram baix de la Tordera l’aigua 

presenta símptomes d’eutrofització (contaminació) i un bosc de ribera degradat i de 
mala-pèssima qualitat.  

 
D’altra banda, hi ha l’anomenat índex ECOSTRIMED (Ecological Status River 

Mediterranean) que permet valorar de manera global l’ecosistema fluvial, no només 
considerant la qualitat de l’aigua sinó també l’estat de la ribera. Aquest índex s’obté 
doncs combinant els valors dels índex FBILL o IBMPW amb el QBR. Segons aquesta 
correlació l’estat ecològic del tram baix de la Tordera ha evolucionat des de mediocre 
(any 1998) fins a pèssim (anys 1999-2003). 

 
Per altra banda, prenent com a referència els paràmetres indicadors de qualitat 

corresponents a l’amoni i els fosfats, es poden establir 5 nivells de concentració per a 
diferents paràmetres analitzats, els quals es correlacionen amb diferents nivells de 
qualitat. Segons aquests resultats l’evolució de la qualitat físico-química de l’aigua, a la 
zona de desembocadura, es considera entre bona i molt bona, tot i que puntualment 
arriba a ser de qualitat mediocre (vegeu concentració fosfats any 2003). 

 
- Qualitat de les aigües litorals  

En el marc del programa de vigilància del medi marí impulsat per l’Agència 
Catalana de l’Aigua es duu a terme l’estudi de la qualitat de les aigües litorals. El 
control analític de l’aigua es realitza a través de les analítiques dels indicadors de 
contaminació fecal que estableix la Directiva 76/160/CEE: coliforms totals, coliforms 
fecals i estreptococs fecals. 

 
Segons els resultats analítics es valora la qualitat de l’aigua de bany segons cinc 

categories: molt bona (MB), bona (B), moderada (M), deficient (DF) i dolenta (D). 
 
En el municipi de Blanes hi ha 4 punts de control: Cala Sant Francesc, Platja de 

Blanes i dos punts a S’Abanell. 
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Els resultats de les campanyes realitzades durant les diferents temporades de bany 
posen de manifest una categoria de l’aigua entre molt bona-bona. 

 
- El sistema fluvial 

El municipi de Blanes és limítrof pel que fa la seva posició dintre del sistema de 
conques fluvials catalanes. Encara que la major part es trobi inclòs en el sistema de 
Rieres de la Costa Brava, la Tordera, que pertany al sistema homònim, és el curs 
d’aigua principal del municipi. 

 
L’àmbit de les rieres de la Costa Brava és el més important en extensió i es 

subdivideix en dues subconques internes: La riera de Blanes i la riera de la Vall de 
Burg.  

 
Figura 14. Sistema de conques fluvials a la zona de Blanes 

 

 
Font:: Elaboració pròpia 
 
Les parts baixes de les rieres es troben força degradades: no hi ha cap mena de 

d’estructura natural, ni de llit de riu ni de bosc de ribera, ja que es troben canalitzades 
o entubades fins la seva desembocadura. En canvi, a les capçaleres l’estat de 
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conservació és millor: es mantenen trams amb bosc de ribera i es conserven algunes 
masses forestals associades a les rieres, fet que recull el Pla especial de protecció del 
patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i historicoartístic que l’Ajuntament de 
Blanes ha aprovat inicialment. En termes generals, però, cal dir que són rieres curtes 
que, a causa del seu entorn fortament antropitzat, estan sotmeses a una important 
pressió. L’abocament de residus, l’alteració de les lleres, la introducció d’espècies 
al·lòctones, etc. fa que ens trobem davant de rieres amb una vegetació natural molt 
degradada. 

 
Figura 15. Sistema de rieres de Blanes 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Pla Especial de protecció del patrimoni ambiental, 
paisatgístic, arquitectònic i històricoartístic 

 
- Subsistema de la riera de Blanes 

Pel que fa al sistema de la riera de Blanes, segons es descriu en el Pla especial de 
protecció del patrimoni ambiental de Blanes, el principal valor de la unitat és el de 
connector ecològic i paisatgístic entre els diferents espais que s’estructuren a partir 
dels eixos fluvials. El curs principal és la riera de Blanes, que aigües amunt rep el nom 
de torrent del Mal Compàs.  

 
En general, l’estat de conservació és millor fora del casc urbà, però tot i així s’han 

conservat algunes clapes de vegetació de ribera i comunitats afins amb un important 

Riera entubada 
Riera en estat natural 
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potencial de recuperació si es redueixen les pressions que pateixen actualment. En 
aquest sentit s’ha de remarcar que s’hi conserven alguns trams de verneda, que és un 
hàbitat d’interès comunitari. Aquest fet, ha estat la causa de que alguns trams de la 
riera s’hagin inclòs en el catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa 
Brava. És tracta d’una petita àrea (1,90 Ha) de verneda, de bosc de ribera típic dels 
cursos fluvials a la comarca de la Selva, que ocupa el tram final. A l’inici de la zona, 
aigües amunt, hi ha un bosc mixt i canyissar. D’ençà l’expansió del municipi de Blanes 
pel sector nord, el curs ha quedat aïllat enmig de la zona urbana. 

 
L’estat de conservació no és gaire bo ja que existeix una forta pressió antròpica i la 

presència de les deixalles és freqüent i abundant. Degut a la seva naturalesa de darrer 
testimoni de verneda a l’àrea litoral de la Selva, i en tant que és un hàbitat inclòs en la 
Directiva europea, cal prendre la zona en consideració i prioritzar la seva recuperació. 

 
A banda d’aquestes vernedes, també s’hi troben altres retalls d’hàbitats d’interès 

comunitari: alzinars, rouredes i carrasques, i allà on es produeix estancament d’aigua, 
la jonquera. Així mateix, en la riera del Mal Compàs, per sobre de la carretera Gi-682 
s’han localitzat taques d’omeda i presència d’aranyoner (Prunus spinosa), falgueres 
(Pteridium aquilinum), canya (Arundo donax), verns (Alnus glutinosa) i avellaners 
(Corylus avellana), com a poblacions relictes d’exemplars que representen les 
comunitats en millor estat dels trams inicials no urbanitzats. 

 
Així mateix, s’han citat trams de verneda en el torrent de les Vernes i en la riera de 

Blanes, juntament amb comunitats de boga (Typha sp.) (tram paral·lel a la carretera 
Gi-682, darrera el centre comercial). I en els trams més alts de les rieres, a més s’hi 
poden localitzar salzes (Salix cinerea) a més de comunitats ben conservades amb 
avellaner, falgueres, alzinar i aranyoner. 

 
L’estat de conservació de les rieres és decreixent a mesura que ens apropem al 

nucli urbà. Així, les principals pressions venen donades per la substitució de la 
vegetació original per canyar i esbarzer (Rubus ulmifolius), o per espècies al·lòctones 
(Cortaderia selloana) o introduïdes (plantacions de pollancres). Aquests problemes 
s’accentuen a les zones col·lindants amb les àrees urbanitzades, on s’hi afegeix la 
impermeabilització dels marges, la presència de deixalles i la contaminació de l’aigua. 

 
Finalment, la riera de Blanes desapareix, entubada, quan penetra en el nucli urbà. 

Així mateix, en les noves urbanitzacions, quan no s’entuben les rieres, els nous carrers 
tenen traçats paral·lels a aquestes amb la qual cosa sovint desapareix la vegetació 
dels marges. 

 
- Subsistema de la Vall de Burg 

Aquest subsistema té un especial valor connector des del punt de vista que vincula 
les terres de l’interior del municipi amb la desembocadura de la Tordera. A banda de la 
riera de la Vall de Burg –que aigües amunt rep el nom de torrent de mas Gelats- té 
especial entitat la riera d’en Rabassa. 

 
S’hi localitzen comunitats de ribera relictuals com vernedes (Alno-padion) –que a 

més és un hàbitat de interès comunitari prioritari- i jonqueres. Així mateix es localitzen 
freixes (Fraxinus angustifolia) en el torrent de mas Gelats al seu pas per la carretera 
de Malgrat. 

 
Per altra banda, en el torrent situat entre els torrents de la Rabassa i de Mas Gelats 

s’hi troba el Gorg de Montells. Aquests espai representa un cert interès natural ja que 
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conserva comunitats de verms i joncs, així com boga borda (Sparganium erectum), 
indicador d’una certa qualitat de les aigües. 

 
Pel que fa al seu estat de conservació, en general la major part de la vegetació de 

les rieres del subsistema ha estat substituïda per canyar i en alguns trams hi ha 
plantacions de pollancres o arbres fruiters, principalment pomers. Així mateix, la falsa 
acàcia (Robinia pseudoacacia) representa un important competidor per l’arbrat de 
ribera autòcton. D’altra banda, la sobrefreqüentació humana d’aquest indret està 
comportant la seva ruderalització. Així mateix, donat que les rieres travessen terrenys 
agrícoles es poden donar problemes en la qualitat de les aigües per contaminació de 
nitrats a causa de la utilització de fertilitzants o d’ocupació dels marges per horts 
periurbans. També es detecten problemes de contaminació per abocaments il·legals 
en un rec de l’entorn del Polígon Industrial de l’Estació, les aigües del qual van a parar 
a la riera de la Vall de Burg. Igualment es donen discontinuïtats en el curs de les rieres 
en enturar-se alguns trams que passen per sota de la carretera GI-600, aquestes es 
veuen afectades per la construcció de la ciutat esportiva i en els trams urbans els 
marges es troben impermeabilitzats i hi ha presència de residus.  

 
- La Tordera 

Pel que fa a la Tordera, el seu estat de conservació no és força millor que el de les 
rieres, però per la seva major entitat presenta algunes condicions i potencialitats que la 
fan remarcable fins al punt que s’ha inclòs en l’inventari de zones humides de 
Catalunya i el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava. 

 
Aquest últim descriu la desembocadura de la Tordera com un espai fluvial de curs 

ample i sorrenc de 312,22 Ha., amb boscos de ribera empobrits en bona part i amb 
restes d’aiguamoll litoral a la desembocadura, en forma de llacuna aïllada per una 
barra de sorra i còdols.  

 
La vegetació de ribera la constitueixen primordialment bosquetons d’oms i freixes 

(hàbitat d’interès comunitari; codi 92A0). Tot i això, la ruderalització de la zona facilita 
l’expansió de la canya (Arundo donax), en detriment del canyissar, de les jonqueres o 
del tamarigar. Actualment, a la llera s’hi fan gespes vivaces dedumbents (hàbitat 
d’interès comunitari; codi 3280). 

 
En línies generals, és un espai força degradat, on s’expandeixen els canyars i les 

plantacions de plàtans, en el curs sec i bona part de l’any, a excepció de la llacuna 
litoral, que és permanent. És de gran interès la morfologia tipus “braided” (barres de 
sorra a l’interior de la llera), provocada a la llera per la dinàmica fluvial. En tot l’àmbit 
del catàleg, la Tordera és l’únic riu que la presenta d’una manera tant visual. 

 
La degradació constant dels terrenys immediats, la pol·lució de l’aigua i la manca 

d’un cabal constant minven notablement la presència en gran nombre d’aus 
migradores i reproductores i aboquen a algunes espècies a la desaparició local. La 
degradació combina els problemes lligats a la contaminació d’origen industrial de 
l’aigua (polígons de Sant Celoni) i els problemes comuns de tot el litoral català 
(càmpings, creixement urbanístic, sobrefreqüentació humana, deixalles, trepig, etc.). 

 
Bona part dels boscos de ribera i prats inundables es troben fortament alterats amb 

intrusió d’espècies ruderals. Concretament, l’àrea estrictament litoral i les franges 
inundables paral·leles al curs del riu presenten una degradació molt acusada per la 
presència de càmpings i per l’excessiva freqüentació humana. Per l’altra, per l’activitat 
agrícola, amb cultiu en hivernacle, i les plantacions de pollancre i plàtan. 
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- La franja costanera 

En l’àmbit costaner Blanes és un municipi divers. Les platges són el pilar 
fonamental del seu sector turístic, i també són l’hàbitat natural d’espècies 
considerades d’interès comunitari, tal com s’ha exposat en el punt anterior. La gestió 
de la franja costanera representa mantenir l’equilibri entre aquesta dicotomia. 

 
En el litoral encara s’hi combinen platges sorrenques urbanes, elements geològics 

singulars com Sa Palomera, un port i diverses cales rocoses. La major longitud de 
costa l’ocupen les platges de S’Abanell i de Blanes. En ambdós casos es tracta de 
platges urbanes, de sorra i amb un ús intensiu la qual cosa obliga a realitzar tasques 
de neteja i manteniment contínues que, juntament amb la presència del passeig 
marítim, impedeixen el normal desenvolupament de les dinàmiques litorals d’aportació 
de sorra, de formació de la duna de rera platja i de creixement de la vegetació 
psammòfila1. De fet, en els últims anys aquestes platges han patit problemes periòdics 
de pèrdua de sorra que han obligat a executar diversos projectes de regeneració 
artificial.  

 
En aquest sentit, durant els últims anys s’ha qüestionat la conveniència de la 

regeneració artificial de les platges, ja que sovint aquesta pràctica, a més de no 
resoldre les causes del problema, comporta un elevat impacte ambiental i és poc 
perdurable en el temps. En el cas de Blanes existeix un projecte d‘actuació a la platja 
de S´Abanell de Blanes, on el Ministeri de Medi Ambient es va comprometre a la 
construcció de dos espigons submergits, paral·lels a la línia de la platja, que haurien 
d’aturar la pèrdua paulatina de sorra d’aquesta zona. Així mateix, l’ajuntament disposa 
d’un complet estudi sobre les dinàmiques litorals a la costa de Blanes. 

 
Pel que fa al grau d’artificialització de la línia de costa, entès com la suma dels usos 

urbans, industrials i agrícoles, segons Mora (2004), el percentatge d’usos no naturals –
bàsicament usos urbans- situats a la costa de Blanes representa el 84,5% del litoral. 
És a dir, que només un 15,5% de la línia de costa es conserva en estat natural. Per 
altra banda, la mateixa font, agafant els usos corresponents a l’any 1997 dintre de la 
franja dels primers 5 km de costa, situa el sòl amb coberta vegetal en el 70,7% de la 
superfície total d’aquesta franja, mentre que al 2000 aquest representaven únicament 
65,7%, el que representa la pèrdua d’unes 50 Ha, bàsicament de conreus i sòls 
degradats en favor de sòl urbà i industrial. En aquest sentit Blanes és el municipi de la 
Selva Marítima que ha experimentat un major retrocés entre 1997 i 2000. 

 
• 2.2.1.6. Hidrogeologia 

La caracterització hidrogeològica del terme municipal de Blanes ha precisat la 
compilació de documentació diversa: 

 
• inventari de captacions per part de la Secció de Mines i 
• del registre d’aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
La recollida de tota la informació disponible ha permès dur a terme una primera 

caracterització dels aqüífers, incloent la seva distribució i el seu possible model de 
funcionament hidrogeològic. 

 

                                                
1 La vegetació psammòfila és aquella vegetació adaptada a viure sobre substrats sorrencs, 
com les platges o les dunes, litorals o continentals. 
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- Unitats hidrogeològiques 
Les principals unitats hidrogeològiques existents en el territori que ens ocupa són 

les que es descriuen en el següents apartats. 
 

- Àrees hidrogeològiques 
Blanes se situa en el sector hidrogeològic de les àrees litorals, més concretament 

en l’àrea de la Tordera referenciada amb el codi 403 segons el mapa d’àrees 
hidrogeològiques de Catalunya, editat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (figura 
2.4.2.). 

 
Figura 16. Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya a escala 1:250.000. 

 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

En aquesta àrea es diferencien tres unitats hidrogeològiques distintes en base a la 
litologia de les formacions existents: 

 
 Formacions granítiques (H00) 

 Dipòsits al·luvials, deltaics i de planes costaneres (A10) i dipòsits quaternaris 
indiferenciats (A20). 

 
I aquestes unitats hidrogeològiques defineixen unitats aqüíferes diferents: 
 
1- Aqüífer paleozoic: Està constituït per les unitats tardihercinianes configurades 

pels leucogranits i granodiorites que constitueixen els relleus de la Serralada Litoral en 
aquesta àrea. L’aqüífer presenta una potència irregular però s’interpreta que és d’ordre 
hectomètric. 

 
El seu comportament denota un aqüífer fissurat amb permeabilitat condicionada pel 

grau de fissuració existent en la roca, i en el que es pot establir una connexió amb els 
nivells més superficials i més permeables corresponents a la part alterada que sovint 
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es troba en forma de sauló. Els cabals que s’exploten en aquesta unitat acostumen a 
ser baixos, per la qual cosa es considera com un aqüífer pobre amb permeabilitats de 
baixes a moderades. 

 
La seva extensió areal és destacable i resta delimitada a la pràctica totalitat del 

municipi. 
 
 
2- Aqüífer quaternari: Els dipòsits al·luvials relacionats amb les rieres i torrents que 

discorren pel municipi són, de fet, les unitats aqüíferes de menor extensió areal 
d’aquest territori. La seva litologia, dominada bàsicament per sediments fins implica 
que es tracti a grans trets d’unes unitats amb cabals d’explotació baixos. Aquesta 
unitat aqüífera es limita a les zones més planeres prop dels corrents superficials que 
discorren pel terme municipal. 

 
No obstant, en l’àrea de la Tordera, i especialment en el seu marge esquerre, la 

presència de materials granulars grollers i la seva relació directa amb les aigües 
superficials fa que puguin ser explotats cabals de certa consideració. Per aquest motiu 
s’interpreta com una unitat de plana fluviodeltaica constituïda per dos aqüífers: un 
aqüífer superficial de comportament lliure amb un gruix de l’ordre dels 15 m i un 
aqüífer profund semiconfinat d’uns 20 m de potència. Aquesta unitat presenta 
permeabilitats de moderades a elevades i amb cabals que arriben als 70 m3/h i 80 
m3/h. En aquest sentit cal destacar que la totalitat de les captacions d’abastament 
municipal es troben situades en els marges de la Tordera, entre els termes de Blanes i 
Palafolls, explotant aquest aqüífer profund. 

 
- Piezometria i flux subterrani 

Es pot interpretar que en la unitat paleozoica poden existir nivells aqüífers a 
profunditats diverses que motivarien l’existència de nivells piezomètrics també a 
diverses cotes i sense constituir un nivell regional únic. 

 
La informació consultada en l’estudi de Planificació de l’Espai Fluvial de la conca de 

la Tordera (PEF la Tordera) relativa als dipòsits al·luvials d’edat quaternària 
reconeguts, permet interpretar de forma general el règim riu-aqüífer existent. Així, 
depenent de l’època de l’any –i també de la pluviometria de l’any en qüestió– podrà 
existir un règim influent, és a dir, de recàrrega dels corrents superficials cap a l’aqüífer 
al·luvial; o bé efluent, de descàrrega d’aigües de l’aqüífer al·luvial quaternari cap als 
corrents superficials. El destacat funcionament estacional dels torrents i rieres, així 
com la Tordera, permet interpretar un règim general influent en el període posterior a 
les èpoques de pluja –moment en que la circulació destacada d’aigua superficial 
provocaria la recàrrega des dels torrents als nivells aqüífers quaternaris. Val a dir que 
durant llargs períodes de l’any l’aqüífer quaternari resta despenjat de les aigües 
superficials motivat pel descens del nivell de les seves aigües.  

 
El sentit general del flux de l’aigua subterrània en l’aqüífer lliure superficial, apart del 

règim d’efluència-influència o de desconnexió que es pugui donar en cada moment, 
seria el mateix que el de les aigües superficials. D’altra banda, la piezometria en 
l’aqüífer profund es troba molt afectada per les captacions existents al llarg de la 
Tordera, posant de manifest notables cons de bombament, que han propiciat una 
destacada intrusió marina, arribant a invertir el flux: de mar a terra. 

 
Els estudis hidrològics existents conclouen que l’aqüífer lliures superficial en el 

terme municipal de Blanes presenta una baixa-moderada vulnerabilitat que esdevé alta 
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a mesura que ens acostem a l’eix de la Tordera. L’aqüífer profund a Blanes presenta 
una vulnerabilitat baixa. 

 
- Inventari de captacions 

La Secció de Mines de la Delegació de Girona del Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya ha tramès documentació relativa a expedients 
d’aigües subterrànies tramitats a les seves dependències. La informació disponible a la 
Secció de Mines correspon a un total de 46 expedients corresponents a pous, en els 
quals no hi figura el volum d’aigua a aprofitar i entre els quals se n’inclou un de 
municipal (núm. expedient 0135 corresponent a l’any 1971). 

 
Per la seva banda, la sol·licitud de documentació relativa a aprofitaments d’aigua 

adreçada a l’Agència Catalana de l’Aigua ha permès la recepció d’una relació 
d’expedients d’aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies del municipi inscrits en 
el Registre d’Aigües, alguns dels quals poden no ser vigents. No s’ha obtingut la 
relació d’expedients d’aprofitaments pendents de resolució, ni dades de l’inventari de 
punts d’aigua de la base de dades hidrogeològica de l’antic Servei d’Obres Especials, 
Recursos Hídrics Subterranis i Recerca.  

 
Les dades obtingudes del Registre d’Aigües són les que es relacionaran en la taula 

de les pàgines següents, i en síntesi posen de manifest que a Blanes hi ha 61 pous 
registrats al Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua, que representen un 
volum total d’aigua concedida de 8.196.463 m3/any, dels quals: 

 
• 12 són declarats per a abastament (amb un volum d’aigua de 5.940.371 m3) 
• 2 són declarats per ús domèstic (amb un volum d’aigua de 46.759 m3) 
• 23 són declarats únicament per a ús agrícola (amb un volum d’aigua de 

983.333 m3) 
• 2 són declarats per a ús industrial (amb un volum d’aigua de 1.224.000 m3) 
• 1 és declarat per a reg públic (amb un volum d’aigua de 2.000 m3), 
• 6 són declarats per a ús agrícola (amb un volum d’aigua sense especificar) 
• 1 és declarat per a abastament (amb un volum d’aigua sense especificar) 
• 2 no especifiquen ni el seu ús ni el volum d’aigua concedit, i finalment 
• 12 pertanyen al Catàleg d’Aigües Privades (sense determinar volum d’aigua). 

 
En la següent taula es poden observar els diferents usos sectorials de l’aigua així 

com els volums concedits de què hi ha constància en el Registre d’Aigües. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 5. Nombre de captacions i volums concedits inscrits al Registre 
d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
Ús de 
l’aigua 

Número 
captacions 

% 
captacions 

Volum 
concedit 

% Volum 
concedit 
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(m3) 
Abastament 12 30 5.940.371 72,48 

Domèstic 2 5 46.759 0,57 
Industrial 2 5 1.224.000 14,93 
Agrícola 23 57,5 983.333 12,0 

Reg públic 1 2,5 2.000 0,02 
Total 40 100 8.196.463 100 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 
Les dades del Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua posen de 

manifest que més de la meitat de les seves inscripcions (57,5%) destinen l’aigua a ús 
agrícola i que el volum concedit més elevat és per abastament (72,48%), ja que 
pràcticament la totalitat d’aquesta dotació ha estat concedida a l’Ajuntament de Blanes 
per a l’abastament municipal. 

 
En relació a la gestió de les aigües subterrànies, s’ha de destacar la futura 

constitució de la Comunitat d’Usuaris de la Tordera, que esdevindrà la quarta 
comunitat d’usuaris a Catalunya després de les del Delta del Llobregat, la Cubeta de 
Sant Andreu de la Barca i de l’aqüífer Carme-Capellades. 

 
La comunitat d’usuaris és un òrgan de participació de tots els usuaris (ajuntaments, 

indústries i regants) des d’on s’adoptaran les decisions que afecten a l’aprofitament 
dels recursos hídrics de la conca a fi de gestionar i controlar la seva explotació. 

 
Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, un 50% de l’aigua explotada a la 

conca de la Tordera es destina a l’abastament dels municipis, un 30% a usos 
industrials i el 20% restant a regadiu. 

 
- Qualitat de les aigües subterrànies 

 
La conca de la Tordera durant les darreres dècades s’ha vist sotmesa a una intensa 

activitat antròpica, fet que ha donat lloc a diverses problemàtiques com ara la 
sobreexplotació de l’aqüífer i la contaminació de les seves aigües. Els progressius 
creixements urbanístics al llarg de la conca, l’increment de la demanda per reg 
agrícola i l’assentament d’indústries ha implicat d’una banda, l’augment de les 
extraccions d’aigua per tal de garantir el subministrament d’aigua potable als municipis 
–especialment els turístics durant l’estiu– i a les indústries de la conca; i d’altra banda, 
l’increment dels abocaments d’aigües residuals tant urbanes com industrials. Els 
principals efectes que s’han derivat han estat: 

• La disminució de cabal del riu,  
• Els problemes de salinitat en l’aqüífer, 
• I fins i tot episodis de contaminació de les aigües motivat per l’abocament de 

substàncies contaminants per part d’indústries, com és el cas de l’antiga 
Resisa l’any 1995, on es van abocar dioxans i dioxalans. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment la constitució de la futura Comunitat de 
Regants de la Tordera serà un punt de partida important per tal de controlar i gestionar 
d’una manera més eficaç les extraccions d’aigua en l’aqüífer. No obstant, s’estan 
impulsant altres iniciatives com el Projecte aqüífer Tordera promogut per l’Ajuntament 
de Tordera, pel Departament de Medi Ambient, l’Agència Catalana de l’Aigua, i 
subvencionat per la Unió Europea. En aquest projecte es contempla la millora del 
tractament de les aigües residuals que genera el municipi de Tordera (amb la 
incorporació del tractament terciari) per tal de possibilitar la seva posterior reutilització 
per a la recàrrega de l’aqüífer. 
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A grans trets i segons l’estudi de Planificació de l’Espai Fluvial de la conca de la 

Tordera (octubre 2002), redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua, les aigües de la 
vall baixa de la Tordera són dominantment bicarbonatades càlcico-sòdiques amb pH 
lleugerament àcids i en les que s’observa un augment progressiu de la seva 
conductivitat a mesura que ens acostem a zona del delta; fet que s’atribueix al 
fenomen d’intrusió marina, i en determinats sectors, a contaminacions puntuals. 

 
D’altra banda, la informació obtinguda durant la recollida de dades de l’inventari de 

punts d’aigua del municipi de Blanes inclou dades relatives a la qualitat hidroquímica 
de les aigües subterrànies del municipi. 

 
En aquest sentit s’ha constatat la presència de 9 punts de mostreig pertanyents a la 

xarxa de qualitat d’aigües subterrànies de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Les 
dades de qualitat de l’aigua subterrània d’aquests aprofitaments són les que permeten 
valorar la qualitat dels diversos aprofitaments. 

 
En general es tracta d’un aigua bicarbonatada sòdica i de bona qualitat amb 

conductivitats puntualment elevades, amb quantitats lleugerament elevades de nitrits 
en les captacions 3, 4, 5, 8 i 9, i en la que es detecten concentracions anòmales de 
nitrats (per sobre dels 50 mg/l) en les captacions 4 i 8. 

 
No obstant això, cal tenir present que l’aigua subministrada a la xarxa d’abastament 

municipal és la resultant de la barreja d’aigües de les diverses captacions –prèvia 
desinfecció en la planta potabilitzadora– juntament amb l’aigua provinent de la 
dessalinitzadora de Blanes. 

 
• 2.2.1.7. Geologia econòmica 

En aquest apartat es fa referència a les activitats extractives presents en el 
municipi. Únicament s’ha constatat l’existència de dues explotacions extractives a 
Blanes segons el registre de la Secció de Mines del Departament de Treball i Indústria 
(Serveis Territorials a Girona). Aquestes dues explotacions actualment han causat 
baixa, i són les que es relacionen a continuació: 

 
Taula 6. Explotacions registrades en l’arxiu de la Secció de Mines. 

 
Nom  

explotació 
Empresa explotadora 

Recurs  
explotat 

Data alta Data baixa 

Samarina 
Guitart Armengol, 

Francesc 
granit 02/09/1970 01/12/1989 

Bornas Hormigosol S.A. àrids 01/12/1973 09/11/1993 

Font: Secció de Mines. 

 
• 2.2.1.8. Els hàbitats 

Tot i ser un municipi relativament petit, Blanes gaudeix d’una varietat d’ambients 
molt diversos: des de les zones humides del delta de la Tordera, als alzinars, suredes i 
pinedes de la Serralada Litoral, passant per zones de conreus i una franja costanera 
que combina platges d’arena amb penya-segats.  

 
La distribució i la grandària dels diferents hàbitats és àmplia. Llevat de les àrees 

urbanes, que ocupen aproximadament el 30% de l’àrea municipal, si hom se centra en 
els hàbitats naturals pot comprovar que les pinedes de pi pinyer, seguides de les 
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suredes, són els hàbitats dominants. Les suredes es concentren a la part 
septentrional, on es troben les zones més elevades i de major pendent i, a mesura que 
hom va anant a parts més meridionals, van deixant pas a pinedes de pi pinyer i a 
boscos mixts d’aquestes dues espècies.  

 
Els altres hàbitats més destacables per la seva superfície són els conreus herbacis. 

En primer terme, els extensius de regadiu (a base d’hortalisses, maduixeres, etc.) que 
ocupen la zona del delta de la Tordera com també tota la seva riba esquerra. Els de 
secà ocupen unes proporcions relativament similars ja a la falda de la Serralada 
Litoral. 

 
Pel que fa al sistema costaner, les platges arenoses conformen aproximadament 

dues terceres parts del litoral blanenc, mentre que la resta (gairebé dos quilòmetres) 
corresponen a zones de penya-segats i costes rocoses. 

 
A continuació, i en forma de síntesi, la Taula 1 detalla l’amalgama dels hàbitats del 

municipi de Blanes i les superfícies que ocupen; al seu temps, aquests disposen d’una 
representació gràfica en la figura següent:  
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Figura 17. Hàbitats de Blanes 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 



 48 

 
Taula 7. Hàbitats presents al municipi de Blanes 

 

Descripció Àrea (ha) % àrea 
municipal 

Platges arenoses nues o amb vegetació 17,46 0,99 

Penya-segats i costes rocoses de la zona septentrional (fins al 
Maresme), amb pastanaga marina (Daucus gingdium) 11,04 0,62 

Rouredes (de Quercus humilis, Q. x cerrioides), silicícoles, de la 
muntanya mitjana 7,25 0,41 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o 
garrigues 51,01 2,88 

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de 
bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana 21,79 1,23 

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc 
llenyós 2,45 0,14 

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de 
bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana 307,78 17,38 

Suredes amb sotabosc clarament forestal 6,03 0,34 

Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l'extrem oriental dels 
Pirineus i dels territoris ruscínics i catalanídic septentrional 213,51 12,05 

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa 14,08 0,79 
Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. x 
cerriodes, Q. pubescens), de la terra baixa i de l'estatge submontà 3,73 0,21 

Boscos mixts de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.) 95,66 5,40 

Canyars de vores d'aigua 36,36 2,05 

Conreus herbacis extensius de regadiu: hortalisses, flors, 
maduixeres,… 145,45 8,21 

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses 95,99 5,42 

Conreus herbacis extensius de secà 109,81 6,20 

Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres 
(Oleaeuropaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia 
siliqua),. 

0,10 0,01 

Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot de conreus de pomeres 
(Pyrus malus), de presseguers (Prunus persica), pereres (Pyrus 
communis) i d'altres rosàcies. 

11,65 0,66 

Vinyes 3,12 0,18 
Plantacions d’eucaliptus (Eucalyptus sp.) 21,80 1,23 

Grans parcs i jardins 6,62 0,37 

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 459,26 25,93 

Àrees urbanes, amb claps importants de vegetació natural 74,36 4,20 

Conreus abandonats 55,08 3,11 
 

Font: Cartografia d’Hàbitats de la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
(actualització del juny de 2004) 
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En el mateix marc de la Directiva 92/43/UE, es defineixen tota una sèrie d’hàbitats 

d’interès comunitari en funció que compleixin alguna d’aquestes característiques:  
 

a. Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la 
Unió Europea.  

b. Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa 
de tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa.  

c. Són exemples representatius d’una o diverses de les sis regions 
biogeogràfiques en què es troba la UE, és a dir l’alpina, l’atlàntica, la boreal, 
la continental, la macaronèsica i la mediterrània. 

Així mateix, d’entre els hàbitats naturals d’interès comunitari, la Directiva en defineix 
uns que són de conservació prioritària; que són aquells hàbitats presents en el territori 
de la UE i amenaçats de desaparició, la conservació dels quals suposa una especial 
responsabilitat per a la UE donada l’important representació que aquests tenen dintre 
del territori comunitari respecte a la seva àrea de distribució natural. 

 
En el municipi de Blanes hi són presents diferents hàbitats terrestres d’interès 

comunitari en el marc de la Directiva d’Hàbitats. Entre ells, destaquen, per la seva 
representativitat, les suredes de les parts altes del municipi, així com, la presència 
d’endemismes als penya-segats costaners amb vegetació. 

 
 

Taula 8. Hàbitats d’interès comunitari presents al municipi de Blanes 
 

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

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

Alzinars i carrascars 0,55 0,03 

Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com 
de l'alta muntanya 2,13 0,12 

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

0,50 0,03 

Suredes 560,32 31,50 

Pinedes mediterrànies, naturals o antigues, de pi 
blanc (Pinus hapelensis) i pi pinyer (Pinus pinea) * - - 

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

- - 

Vernedes*** - - 
 
* Referència extreta de linforme científic del CSIC-UdG “L’espai natural de Pinya de Rosa” 
** Citat a l’inventari de zones humides de Catalunya. Dept. de Medi Ambient i Habitatge. 
*** Citat al Pla Especial de protecció del patrimoni. 2005. 
Font: Hàbitats d’Interès Comunitari de la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge (actualització del juny del 
2004)  
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a. - Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (codi 92A0). Es troben 
principalment ocupant franges de les ribes del Torrent de Can Rabassa i de 
la Riera de Blanes. És considerat com un hàbitat no prioritari que ocupa poca 
superfície en el conjunt de Catalunya i on es troba en un estat de conservació 
mitjà. 

 
b. - Alzinars i carrascars (codi 9340). D’àrea molt reduïda es troben 

localitzats al cim del turó de Montells (125 m.) És considerat com un hàbitat 
no prioritari que ocupa força superfície a Catalunya i té un estat de 
conservació mitjà. 

 
c. - Herbassars de llocs humits tan de marges i vorades com de l’alta 

muntanya (codi 6430). Aquest hàbitat es troba vorejant la riba esquerra del 
tram final de la Tordera fins la seva desembocadura. És considerat com un 
hàbitat no prioritari que ocupa poca superfície a Catalunya, on el seu grau de 
conservació és mitjà. Cal matisar que en l’annex 1 del Llistat dels hàbitats 
d’interès comunitari presents a Catalunya fa una subdivisió més per 
diferenciar entre el que són herbassars megafòrbics nitròfils i humits (codi 
6431) dels herbassars megafòrbics, higròfils, muntans i de l’alta muntanya 
(codi 6432). El primer cas és el que pertocaria a Blanes. 

 
d. - Vegetació dels penya-segats del litoral mediterrani amb Limonium 

endèmic (codi 1240). Es tracta d’un hàbitat considerat com a no prioritari tot i 
tenir molt poca representació territorial (per la seva condició endèmica) en el 
conjunt de Catalunya i trobar-se en la categoria més baixa d’estat de 
conservació mitjà dels hàbitats a Catalunya. 

 
e. - Suredes (codi 9330). Dels hàbitats inclosos en la Directiva d’Hàbitats, 

les suredes són els més ben representats en quant a extensió a Blanes. Es 
tracta d’un hàbitat no considerat com a prioritari per la directiva esmentada, 
però que a Catalunya en bona part ja es troba inclòs en espais del PEIN. A 
Blanes, en la proposta del nou PEIN de Pinya de Rosa hi té una 
representació molt significativa juntament amb pinedes mediterrànies naturals 
o antigues.  

 
f. Pinedes mediterrànies, naturals o antigues, de pi blanc (Pinus halepensis) i pi 

pinyer (Pinus pinea) (codi 9540). Concentrades a la finca de Pinya de Rosa. 
Són considerades com a no prioritàries. 

 
g. Gespes vivaces decumbents (codi 3280). Es tracta d’un hàbitat no prioritari 

que es troba a la desembocadura de la Tordera tot i que el mal estat de 
conservació d’aquest espai fa que la seva presència sigui limitada. 
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Figura 18. Hàbitats naturals d’interès comunitari 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Cartografia d’Hàbitats del DMAH.  
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• 2.2.1.9. Biodiversitat 

La diversitat biològica, o biodiversitat, és un concepte que col·loquialment s’associa 
a l’abundància d’espècies. Tot i així, té un sentit molt més ampli i pot aplicar-se també 
a la variabilitat que presenten altres nivells d’organització com els gens, les poblacions, 
les comunitats, els ecosistemes i fins i tot els paisatges. Aquesta perspectiva, més 
integradora i ambiciosa, reforça la importància de mantenir la biodiversitat com un 
valor bàsic de gestió i conservació de la naturalesa (Vilà M., 1996). 

 
A continuació s’analitza l’estat de la biodiversitat de flora i fauna al municipi de 

Blanes a nivell de comunitats i espècies. 
 

- Les comunitats vegetals 
El paisatge vegetal actual del municipi de Blanes és el resultat de la combinació 

d’una sèrie de factors, tant abiòtics –bàsicament la geologia i la climatologia- com 
biòtics, el més important dels quals, sens dubte ha estat l’acció antròpica. L’home ha 
modificat l’entorn per adequar-lo a les seves necessitats, de manera que el paisatge 
vegetal actual és la suma de totes les accions passades que s’hi han portat a terme i 
de les que, amb més o menys encert, cada dia s’hi estan fent. 

 
El terme municipal de Blanes està dominat per paisatges mediterranis, 

caracteritzats per una climatologia d’estius secs i d’hiverns no gaire freds, amb una 
vegetació perennifòlia i esclerofil·la. Aquests ambients són els propis de la zona 
anomenada terra baixa mediterrània, on la comunitat vegetal que hi predomina és 
l’alzinar, en qualsevol de les seves variants. 

 
Les comunitats més característiques que podem trobar a la terra baixa mediterrània 

són les següents: 
• Els boscos d’esclerofil·les 

Es tracta dels boscos per antonomàsia de la mediterrània septentrional. Per regla 
general, és un bosc dens i atapeït, però que malauradament s’ha vist en moltes 
ocasions alterat, fins hi tot substituït, per l’home. A la selva la comunitat boscosa 
dominant és l’alzinar. 

 
Aquesta comunitat és la típica de la terra baixa mediterrània, i es troba 

caracteritzada per trobar-se formada per un estrat arbori dominat per alzines (Quercus 
spp.). Depenent del tipus d’alzina, i sobretot de la composició dels estrats arbustius i 
herbacis, hom pot diferenciar diversos tipus d’alzinar. Així, a la Selva hi trobem: 

 
L’alzinar litoral amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum).  
L’alzinar litoral amb roure cerrioide (Quercetum ilicis galloprovinciale 

cerrioidetosum). 
L’alzinar litoral esclarissat (Quercetum ilicis galloprovinciale arbutetosum).  
La sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum).  

 
• Les bosquines, els boscos secundaris i els bosquetons 

La majoria de comunitats abans esmentades, conseqüència de la intervenció 
humana, es troben de vegades alterades, s’ha reduït la seva àrea de distribució i s’han 
vist substituides sovint per boscos secundaris (pinedes, castanyedes...) i per diversos 
tipus de bosquines. A la terra baixa mediterrània les principals comunitats que 
pertanyen a aquest apartat són les brolles, les pinedes i les bardisses. 
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Les brolles són ambients amb predomini dels matolls llenyosos, no gaire alts i de 

fullatge poc dens, que deixa passar la claror fins al nivell de terra. A blanes hi tribem 
exemples de bruguera d’escombres amb estepa borrera (Lavandulo-Ericetum 
scopariae), i de landa de bruc vermell (Ericetum-Arboreo cinereae) que és tuna 
comunitat molt escassa a Catalunya, només apareix a la Selva, al Vallespir i al 
Moianès/Valles Oriental. 

 
Les pinedes són boscos secundaris (boscos transitoris), la majoria dels quals 

resultat de la repoblació efectuada per l’home, sotmeses a explotacions forestals 
periòdiques per extreure’n fusta. Aquestes comunitats també són considerades com a 
brolles arbrades amb clara dominància dels pins, tot hi que en substituir els boscos 
propis d’un indret es freqüent que també hi apareguin els arbres característics que han 
suplantat, com l’alzina (Quercus ilex), el suro (Quercus suber) i fins hi tot els roures 
(Quercus spp.). Quasi mai ofereixen un sotabosc dens, originant generalment un 
ambient poc ombrívol i força sensible al foc. A Blanes hi predominen la pineda de pi 
blanc (Pinus halepensis), sobretot a la façana litoral; així com la pineda de pi pinyer (P. 
pinea), present a la serrelada Litoral; tot i que puntualment hi podem trobar altres tipus 
de pineda com la pineda de pinastre (P. pinaster), i ja amb menor proporció també s’hi 
poden trobar el pi insigne (P. radiata), el pi roig (P. sylvestis)... 

 
La bardissa amb roldor (Rubo-Coriarietum) és una bosquina espinosa, arbustiva i 

lianoide molt freqüent a la terra baixa. La seva composició principal és la següent: 
esbarzer (Rubus ulmifolius), roldor (Coriaria myrtifolia), aranyoner (Prunus spinosa), 
arç blanc (Crataegus monogyna), rosers (Rosa sempervirens, R. canina) i tot un seguit 
de plantes pròpies dels alzinars. 

 
La fauna present en aquestes comunitats vegetals és molt diversa, car hi trobem 

des de formacions arbustives altes o baixes fins a boscos, que permeten la 
supervivència d’espècies amb requeriments ecològics molt diferents. Hi abunden 
moltes de les espècies presents als boscos d’escleròfil·les, sobretot a les brolles que, 
com ja s’ha dit, generalment són estadis de degradació d’aquells ecosistemes. 

 
• Els prats, llistonars i fenassars 

Les comunitats herbàcies que originen els prats no són freqüents, però puntualment 
n’apareixen algunes de naturals i d’altres producte de la intervenció humana. Els prats 
mediterranis presenten un aspecte esclarissat, on dominen les herbes anuals. 
 
 

• El bosc de ribera 

Resseguint els cursos d’aigua de la comarca hi trobem una sanefa de vegetació, de 
clara tendència higròfila, que esdevé un bosc que, atenyent a la seva disposició, rep el 
nom de bosc en galeria o de ribera. A Blanes, la vegetació ripària es troba en franca 
regressió degut al mal estat de conservació de les rieres i l’expansió dels canyissars 
d’Arundo Donax. Tot i així, encara es conserven algunes zones cap al nord del 
municipi on hi trobem trams amb albers (Populus alba), salzes (Salix alba) i altra 
vegetació de ribera 

 
• Les comunitats lacustres 

Es tracta de comunitats que viuen a l’aigua i, per tant, només es troben en 
aiguamolls, basses o altres ambients aigualosos. Per regla general, aquests ambients 



 54 

no abunden a la terra baixa mediterrània; tot i això, a la plana selvatana encara resten 
antics estanys i zones entollades juntament amb algunes basses de rec i petits 
embassaments. En el cas de Blanes, aquestes comunitats estan representades per la 
llacuna i zones entollades que es formen a la part baixa de la Tordera.  

 
El canyissar (Typho-Schoenoplectetum glauci). Herbassar alt i helofític dominat pel 

canyís (Phragmites australis) que es fa a les vores de les zones humides selvatanes i 
també dels curssos fluvials de corrent suau. A més del canyís també pot portar-s’hi 
boga (Typha angustifolia, T. latifolia), lliri groc (Iris pseudacorus), plantatge d’aigua 
(Alisma plantago-aquatica), etc. 

 
El bogar (Typhetum latifoliae). Aquesta comunitat, també anomenada balcar, ocupa 

espais similars al canyissar, i en difereix per la minsa presència de canyís i, per contra, 
l’abundància de la balca o boga (Typha angustifolia, T. latifolia). 

 
• Les comunitats de les zones agrícoles 

La transformació paisatgística que l’home, de generació en generació, ha provocat 
sobre els diferents hàbitats per convertir-los en superfícies agrícoles ha estat molt gran 
a la Selva. Aquesta activitat agrícola ha canviat enormement el paisatge originari, 
reduint-ne la seva extensió per crear grans superfícies per a l’explotació d’unes 
determinades espècies vegetals.  

 
A Blanes hi trobem tant conreus en règim de regadiu com de secà, encara que els 

primers són els més habituals i ocupen major superfície. Dels primers, els més 
abundants són els conreus herbacis i l’horta, seguits a força distància dels fruiters en 
regadiu.  

 
En aquests ambients creats per l’home és on s’hi pot trobar una vegetació 

espontània que competeix amb les espècies que són objecte de cultiu. Aquestes 
comunitats arvenses constitueixen un conjunt original i notable, del tot lligat a l’activitat 
agrària. Algunes de les espècies característiques de la vegetació arvense dels 
sembrats són: la rosella (Papaver rhoeas), la corretjola (Convolvulus arvensis), les 
agulles de pastor (Scandix pecten-veneris), les bosses de pastor (Capsella bursa-
pastoris), la castanyola (Cyperus rotundus), la verdolaga (Portulaca oleracea), els 
conillets de camp (Antirrhinum orontium), el peu de gall (Lamium amplexicaule), la 
veça (Vicia sativa), i un llarg etcètera.  

 
Però, tot s’ha de dir, aquestes comunitats arvenses o segetals cada vegada són 

menys abundants, car des del punt de vista del pagès, no són més que “males herbes” 
i les combat amb tota mena d’herbicides. Així, la típica imatge dels camps de blat 
farcits de vermelloses roselles comença a ser una imatge de temps passats. 
D’aquestes comunitats, però, n’hi ha una que encara és freqüent, es tracta del canyar 
(Arundini-Convolvuletum sepium) que apareix en alguns recs o sèquies agrícoles, en 
molts marges separadors de camps i, fins i tot, en alguns cursos fluvials. 
Florísticament, el canyar és molt pobre, format monoespecificament per la canya 
(Arundo donax) i acompanyat de vegades per la corretjola gran (Convolvulus sepium), 
la corretjola borda (Cynanchum acutum) i alguna planta nitròfila que hi malviu.  

 
També en aquestes zones de conreus, però sobretot als camins i a les perifèries 

urbanes, hi apareix un altre tipus de vegetació: es tracta de les comunitats ruderals i 
nitròfiles. Aquest tipus de vegetació comparteix alguns dels trets característics de les 
comunitats arvenses, com són la diversitat i plasticitat de la comunitats, com a 
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conseqüència de les nombroses alteracions a què les sotmet l’home per tal d’eliminar-
les. Algunes d’aquestes plantes són: els blets (Chenopodium album, Ch. muralis), els 
margalls (Hordeum murinum, Bromus rubens, B. madritensis), l’ortiga gran (Urtica 
dioica), el cardó (Dipsacus sativus), el card marià (Silybum marianum), la calcida 
blanca (Galactites tomentosa), etc. 

 
 

- Les comunitats animals 
Aquest apartat s’ha elaborat sense fer un treball de camp exhaustiu de la fauna 

present a en el municipi, car no és el propòsit d’aquest estudi. És per això que només 
es fa referència a algunes espècies concretes, encara que amb les dades de què 
disposem i amb alguns atles de distribució la informació és força completa. 

 
En qualsevol cas, com a primera aproximació, si un consulta el Banc de Dades de 

la Biodiversitat de Catalunya (BioCat) s’observa com les quadrícules en les quals es 
troba inclòs Blanes hi són present un nombre de taxons de vertebrats dels més 
importants de Catalunya. 

 
Figura 19. Nombre de taxons per quadrícula UTM de la BDBC 

 

 
Font: Banc de dades de la biodiversitat de Catalunya. 2005 

 
• Peixos 

Les principals espècies que podem trobar a Blanes són:  
 
L’anguila (Anguilla anguilla): espècie migradora que remunta els cursos fluvials de 

les conques del Ter i la Tordera. 
 
El barb de muntanya (Barbus Meridionalis): Viu a la part alta, mitja i baixa dels 

cursos d’aigua, preferentment als trams encalmats. És bàsicament bentònic, és a dir, 
propi dels fons, tant pedregosos i sorrencs com fangosos. Potencialment, aquest barb 
s’estén per la pràctica totalitat dels trams fluvials de les conques que ocupa, fins i tot 
als torrents de cabal molt reduït, que no són acceptats pels altres peixos. 

 
La llissa (Liza ramada): Peix que habita tota la costa catalana. Es caracteritzen per 

la seva capacitat d’adaptació a aigües de salinitat variable, això fa que puguin trobar-



 56 

se a la llacuna interior de la Tordera, on entren per alimentar-se d’algues, invertebrats i 
altres productes residuals que poden arribar a retenir gràcies al seu sistema branquial.  

 
La bagra (Squalius cephalus): ciprínid prou comú a la comarca, car es troba present 

a la conca del Ter, a l’Onyar i a la Tordera i els seus afluents (rieres de Santa Coloma i 
Arbúcies). 

 
També cal esmentar que, a més a més d’aquestes espècies autòctones, hi són 

presents algunes de foranies com la gambúsia (Gambusia affinis), la carpa (Cyprinius 
carpio), etc. 

 
• Amfibis 

De les 14 espècies d’amfibis presents al territori català només 1 no ha estat 
localitzada a la comarca de la Selva, tot i així, la manca de cossos d’aigua permanents 
a Blanes fa que la seva presència sigui reduïda. 

 
 

Taula 9. Amfibis presents a la Selva i la seva relació amb diferents 
documents legislatius de conservació1 

Nom comú Denominació 
científica CNEA Llei 

3/88 
Directiva 
hàbitats 

Salamandra Salamandra salamandra   D   
Tritó palmat Triturus helveticus D'interès especial D   
Tritó verd Triturus marmoratus D'interès especial D Annex IV 
Tòtil Alytes obstetricans D'interès especial D Annex IV 
Gripau 
d'esperons Pelobates cultripes D'interès especial D Annex IV 

Granoteta de 
punts Pelodytes punctatus D'interès especial D   

Gripau comú Bufo bufo   D   
Gripau corredor Bufo calamita D'interès especial D Annex IV 
Reineta Hyla meridionalis D'interès especial D Annex IV 
Granota verda Rana perezi     Annex V 
1CNEA: Real Decreto 439/90 sobre "Catálogo Nacional de Especies Amenazadas". Llei 3/1988 de 4 de març, 
de protecció dels animals. Directiva d’hàbitats 92/43/CEE de la Comunitat Europea.          
Font: Dades pròpies i de l'atles dels amfibis i rèptils de Catalunya i Andorra 

 
• Rèptils 

A la Selva han estat citades 24 de les 30 espècies identificades a Catalunya fins 
l’any 1995, exceptuant-ne les tortugues marines; hi trobem 3 espècies de quelonis, 11 
espècies de saures i 10 espècies d’ofidis. 

 
Taula 10. Rèptils presents a la Selva i la seva relació amb diferents 

documents legislatius de conservació1 

Nom comú Denominació científica CNEA Llei 
3/88 

Directiva 
hàbitats 

Tortuga d'estany Emys orbicularis D'interès especial C Annex II,IV 
Tortuga de rierol Mauremys leprosa  C Annex II,IV 

Tortuga de Florida  Trachemys scripta 
subsp. elegans Introduïda   
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Dragó rosat Hemidactylus turcicus D'interès especial D  
Dragó comú Tarentola mauritanica D'interès especial D  
Vidriol Anguis fragilis D'interès especial D Annex IV 
Llangardaix ocel·lat Lacerta lepida  C  
Sargantana ibèrica Podarcis hispanica D'interès especial C  
Sargantana 
roquera Podarcis muralis D'interès especial D Annex IV 

Sargantaner gros Psammodromus algirus D'interès especial D  

Sargantaner petit Psammodromus 
hispanicus D'interès especial D  

Serp llisa 
meridional Coronella girondica D'interès especial D  

Serp d'esculapi Elaphe longissima D'interès especial D Annex IV 
Serp blanca Elaphe scalaris D'interès especial D  

Serp verda Malpolon 
monspessulanus D'interès especial D  

Serp d'aigua Natrix maura D'interès especial D  
Serp de collaret Natrix natrix D'interès especial D  
Escurçó pirinenc Vipera aspis    
Escurçó ibèric Vipera latasti    
1CNEA: Real Decreto 439/90 sobre "Catálogo Nacional de Especies Amenazadas". Llei 
3/1988 de 4 de març, de protecció dels animals. Directiva d’hàbitats 92/43/CEE de la 
Comunitat Europea.         (Font: Dades pròpies i de l'atles dels amfibis i rèptils de 
Catalunya i Andorra) 
 
Per la fragilitat de les seves poblacions o per la seva distribució a Catalunya, 

destacaríem de la taula anterior les següents espècies que podríem trobar a Blanes: 
 
La tortuga d’estany (Emys orbicularis): Espècie que presenta poblacions disperses i 

amb densitats baixes o moderades a tot Catalunya. A la comarca es troba a la plana 
de la Selva i en algun indret proper a la costa. El mal estat en què es troben les 
poblacions d’aquest queloni es degut, principalment, a la destrucció del seu hàbitat i a 
la recol·lecció d’exemplars.  

 
La tortuga de rierol (Mauremys leprosa): De distribució semblant a l’espècie 

anterior, encara que més abundant, en no trobar-se tant localitzada a la zona central 
de la plana de la Selva. Tot i això, l’estat de les poblacions també és molt precari.  

 
El dragó rosat (Hemidactylus turcicus): Gecònid molt termòfil que només el trobem 

a la comarca en punts dispersos de la costa, coincidint amb indrets amb un clima càlid 
i amb una vegetació típicament mediterrània. 

 
El sargantaner petit (Psammodromus hispanicus): Espècie termòfila molt escassa a 

la comarca, només apareix en alguns punts localitzats de la costa. 
 
L’escurçó ibèric (V. latasti). 
 

• Ocells 

La situació de Blanes en la comarca de la Selva i les seves condicions climàtiques, 
entre d’altres coses, ens ofereixen la possibilitat de trobar-hi espècies sedentàries, que 
hi resideixen tot l’any, espècies migradores, unes com a nidificants a l’estiu i d’altres 
com a hivernants durant els mesos més freds, però a més, algunes espècies de pas, 
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que segueixen les rutes migratòries que les porten als seus respectius llocs de 
nidificació o d’hivernada segons l’època de l’any. Tot plegat, fa que s’hagin arribat a 
citar més de 260 espècies d’aus a Blanes i el seu entorn immediat. 

 
De les aus presents a la comarca de la Selva, ja siguin sedentàries o migradores, 

voldríem destacar les espècies que poden ser observades a Blanes: 
 
Els ardèids i les cigonyes: bitó comú (Botaurus stellaris), martinet menut 

(Ixobrychus minutus), martinet de nit (Nycticorax nycticorax), bernat pescaire (Ardea 
cinerea), agró roig (A. purpurea), martinet blanc (Egretta garzetta), esplugabous 
(Bubulcus ibis), cigonya blanca (Ciconia ciconia). 

 
Els rapinyaires diurns: arpella vulgar (Circus aeruginosus), arpella pàl·lida (C. 

cyaneus), esparver cendrós (C. pygargus), milà negre (Milvus migrans), milà reial (M. 
milvus), aligot comú (Buteo buteo), aligot vesper (Pernis apivorus), esparver vulgar 
(Accipiter nisus), astor (A. gentilis), àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus), àguila 
calçada (H. pennatus), àguila marcenca (Circaetus gallicus), àguila pescadora 
(Pandion haliaetus), xoriguer comú (Falco tinnunculus), esmerla (F. columbarius), falcó 
pelegrí (F. peregrinus), falcó mostatxut (F. subbuteo). 

 
Els rapinyaires nocturns: òliba (Tyto alba), mussol banyut (Asio otus), duc (Bubo 

bubo), gamarús (Strix aluco), xot (Otus scops), mussol comú (Athene noctua). 
 
Els ocells aquàtics: ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), ànec griset (A. strepera), 

ànec xiulador (A. penelope), ànec cullerot (A. clypeata), xarxet comú (A. crecca), 
xarrasclet (A. querquedula), morell cap-roig (Aythya ferina), rascló (Rallus aquaticus), 
rasclet (Porzana pusilla), polla d’aigua (Gallinula chloropus), corriol petit (Charadrius 
dubius), cames llargues (Himantopus himantopus), becadell comú (Gallinago 
gallinago), gamba roja pintada (Tringa erythropus), xivitona (Actitis hypoleucos), etc. 

 
Per la seva banda mereix una menció especial el corb marí emplomallat 

(Phalacrocorax aristotelis), més petit i de bec més fi i ganxut, habita tot l’any i cria als 
penya-segats de Pinya de Rosa i se’l pot veure fàcilment fins i tot a Sa Palomera. Es 
tracta d’una espècie autòctona protegida per la Llei 22/2003 de protecció dels animals. 

 
Així mateix, són moltes les espècies de gavines que es poden veure a Blanes grans 

bandades de gavina riallera (Larus ridibundus) i en menor mesura gavià de potes 
grogues (Larus michahellis. Així mateix, es poden observar ocasionalment la gavina 
capnegra (Larus melanocephalus) i el gavià fosc (Larus fuscus). L’abundància de 
gavines, que arriben a aquesta zona atretes per la proximitat de l’abocador de Lloret 
de Mar ha arribat a ser problemàtica fins al punt que el Port ha hagut d’instal·lar 
canons de so per espantar les gavines, acció que ha motivat les protestes dels veïns. 

 
Els nidificants africans: tòrtora (Streptopelia turtur), abellerol (Merops apiaster), 

puput (Upupa eops), cucut (Cuculus canorus), cucut reial (Clamator glandarius), 
enganyapastors (Caprimulgus europaeus), siboc (C. Ruficollis), falciot negre (Apus 
apus), oreneta vulgar (Hirundo rustica), oreneta cuablanca (Delichon urbica), oriol 
(Oriolus oriolus), etc. 

 
Els picots: Picot garser gros (Dendrocopus major), picot garser petit (D. minor), 

colltort (Jynx torquilla). 
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A més, en els boscos típicament mediterranis hi trobem el tudó (Columba 
palumbus), el gaig (Garrulus glandarius), el gamarús (Strix aluco), el pit-roig (Erithacus 
rubecula), la merla (Turdus merula), diverses mallerengues (Parus spp.) i tallarols 
(Sylvia spp.), etc. 

 
També creiem que val la pena comentar que a Blanes i el seu entorn hi són 

presents algunes espècies introduïdes, generalment en zones força humanitzades, tals 
com la cotorra de Kramer (Psittacula krameri) i la cotorreta de pit gris (Myiopsitta 
monachus). 

 
• Mamífers 

De nou, la presència d’ambients molt diversos provoca que la diversitat d’espècies 
de mamífers a la comarca de la Selva sigui prou remarcable. Tot i això, algunes d’elles 
han desaparegut o es troben en regressió com a conseqüència de l’acció de l’home, ja 
sigui per eliminació directa o per la destrucció dels seus hàbitats. Però alhora, l’home 
també és el responsable de la proliferació d’algunes espècies, com per exemple, els 
rosegadors i la gran abundància de senglar (Sus scrofa) a la comarca. 

 
De les espècies de mamífers presents a la Selva en destacaríem alguns que es 

poden trobar a Blanes: 
 
Dels insectívors: l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus), la musaranya mediterrània 

d’aigua (Neomys anomalus), la musaranya comú (Crocidura russula), la musaranya 
nana (Suncus etruscus), etc. 

 
Dels rat-penats: el rat-penat de ferradura gran (R. ferrum-equinum), la rata-pinyada 

comuna (Pipistrellus pipistrellus), el rat-penat de cova (Miniopterus schreibersi), el rat-
penat d’orelles dentades (Myotis emarginatus), etc. 

 
Dels lagomorfs només n’hi ha dues espècies, el conill de bosc (Oryctolagus 

cuniculus) i la llebre (Lepus europaeus). 
 
Dels rosegadors només farem esment de les espècies més importants: l’esquirol 

comú (Sciurus vulgaris), la rata cellarda (Elyomis quercinus), la rata d’aigua (Arvicola 
sapidus), el talpó roig (Clethrionomys glareolus), el talpó comú (Microtus 
duodecimcostatus), el ratolí de bosc (Apodemus flavicollis), etc. 

 
Dels carnívors, hi són presents a la comarca, encara que algunes espècies amb 

poblacions molt reduïdes: la guilla o guineu (Vulpes vulpes), el teixó (Meles meles), la 
mostela (Mustela nivalis), el gorja blanc (Martes foina), la geneta (Genetta genetta), 
etc. 

 
Dels ungulats artiodàctils tan sols hi són presents el senglar (Sus scrofa) i el cabirol 

(Capreolus capreolus). 
 
 
Dues de les espècies citades són presents a zones properes per reintroduccions 

que s’han fet a d’altres indrets. Aquestes espècies són el cabirol, que prové dels 
alliberaments que s’han dut a terme a les serres del Montnegre-Corredor i al Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa; i la llúdriga, espècie que va desaparèixer 
de la comarca a finals del s. XX i que recentment s’ha tornat a trobar, provinent 
segurament de la reintroducció feta a l’Alt Empordà (conques de la Muga i el Fluvià). 
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També hem de citar la presència d’un carnívor al·lòcton, el visó americà (Mustela 
vison), espècie escapada de granges i que representa un greu perjudici per a la fauna 
autòctona. 

 
• 2.2.1.10. El paisatge 

Segons el conveni europeu del paisatge, aquest és una àrea, tal com la percep la 
població, el caràcter de la qual és resultat de la interacció de factors naturals i/o 
humans. 

 
En el següent apartat s’analitza el paisatge que hom observa des de fora i des de 

dins del propi municipi. Allò que s’observa des de fora del municipi es pot definir com 
l’aparador exterior del municipi als habitants dels nuclis perifèrics i als diversos 
transeünts. El que hi ha dins el municipi, a nivell de paisatge, s’anomenarà aparador 
interior, i esdevindrà en gran part el que determinarà la qualitat paisatgística pels 
habitants de Blanes que, alhora vindrà en part determinada per la qualitat i la varietat 
de paisatges presents.  

 
L’aparador exterior de Blanes ve marcat en bona mesura per la relació que 

s’estableix entre la plana i el Delta de la Tordera, com a escenari sobre el que 
s’assenta la ciutat; i el teló de fons que representa el Turó de Sant Joan i les 
elevacions dels tres Turons envers el nucli urbà. Aquest contrast és encara més 
evident per als que observen el municipi des del mar, des d’on, a més, hom pot 
observar la forta articulació de la seva costa, amb el pas de llargues platges 
maresmenques a la successió de penya-segats i platges de la Costa Brava. 

 
Així mateix l’entrada al nucli urbà pot oferir dues visions ben distintes si es realitza a 

través de les planes agrícoles que donen la benvinguda des de l’oest i el nord; o si 
s’entra des de Lloret, on es transcorre a través d’un corredor entorn al qual hi haurien 
de predominar els usos forestals. 

 
El que hi ha dins el municipi, a nivell de paisatge, s’anomenarà aparador interior, i 

esdevindrà en gran part el que determinarà la qualitat paisatgística pels habitants de 
Blanes que, alhora vindrà en part determinada per la qualitat i la varietat de paisatges 
presents. En aquest sentit la diversitat paisatgística de Blanes posseeix atractius 
gràcies en gran mesura, novament, al contrast que es dona entre la plana agrícola i el 
delta de la Tordera envers el Turó de Sant Joan que sembla dominar les principals 
vistes des de l’interior. 

 
Així mateix, els salts topogràfics dels Padrets també representen una de les 

principals característiques paisatgístiques interiors del municipi, marcant un desnivell 
que, d’alguna manera sembla protegir la ciutat i que esdevé un punt especialment 
atractiu per als transeünts interiors.  

 
Finalment, no es pot oblidar un dels principals aparadors interiors del municipi: el 

mar, cap a on s’hi aboquen diversos miradors i la visió del qual esdevé un factor tan 
valorat que fins i tot té incidència en la valoració immobiliària. 

 
- Unitats de paisatge 

A Blanes, a grans trets es poden distingir tres unitats paisatgístiques:  
 
La plana i el delta de la Tordera 
Els Tres Turons 
Sant Francesc-Santa Cristina i Valldolig 
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Figura 20. Unitats de paisatge 

 

 
Font: Elaboració pròpia 

 
La Plana i el delta de la Tordera: Com el seu nom indica es tracta d’una àrea 

pràcticament sense desnivells rellevants, amb una orientació predominant E i SE, que 
s’estén des dels peus del turó de Montells fins pràcticament la desembocadura de la 
riera. Bàsicament es tracta d’una matriu agrícola, dominada per una successió de 
petits conreus intensius, en parcel·les de forma allargada, amb una component 
predominantment perpendicular al curs del riu i unes dimensions que solen variar entre 
els 1.000 i els 2.000 metres quadrats. Els cultius predominants són els conreus 
herbacis de regadiu combinats amb horta i algunes petites taques d’arbres fruiters, 
situades sobretot a l’extrem nord de la unitat. Les edificacions són escasses i 
disperses, corresponent-se principalment amb edificacions agrícoles, ja siguin 
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granges, habitatges associats o barraques (aquestes últimes essent més comunes al 
sud de la línia de ferrocarril. Així mateix, el paisatge es veu travessat per diferents 
rieres i canals de rec –entre els que destaca el canal de Gelpí- sovint amb vegetació 
associada, i per marjals i camins d’accés a les parcel·les, etc. 

 
Els Tres Turons: Aquesta unitat es caracteritza pel predomini d’un relleu més 

accidentat conformat per carenes amb predomini de la component ENE-OSO i una 
sèrie de microvalls sobre els que s’assenta una matriu forestal densa. La tipologia dels 
forests va variant en sentit nord-sud de forma que al nord predominen les alzines i 
sureres, amb alguna taca de pinastre; i cap al sud comença el predomini de les 
pinedes de pi pinyer. Aquesta matriu pràcticament no es veu alterada per cap element 
extern, a excepció d’uns pocs habitatges aïllats i el llogaret de Les Planes. 

 
Sant Francesc-Santa Cristina i Valldolig: La part més ben conservada s’estén des 

de la carretera GI-682 fins als penya-segats situats entre la Punta de Santa Anna i la 
Platja de Treumal tot i que la zona de Valldolig podria entendres com una versió més 
degrada d’aquesta mateixa unitat per la desaparició d’una art de la coberta forestal. 
Tot i que es troba força alterada, es caracteritza per l’alternança de masses boscoses 
sobre un relleu ondulat que s’aboca sobtadament al mar. La proximitat al mar, així com 
la presència evident de zones urbanitzacions és el que diferencia bàsicament aquesta 
unitat de la dels Tres Turons. Es podria diferenciar una subunitat composada per la 
franja litoral de penya-segats i cales intercalades. 

 
 

- Isovistes, conques visuals i àrees d’interès paisatgístic 
A l’interior del municipi el paisatge es divideix en conques visuals, isovistes i àrees 

d’interès paisatgístic. La delimitació d’aquests diferents tipus d’elements paisatgístics 
permetrà analitzar quins són els referents paisatgístics del municipi i actuar per a 
conservar-los. 

 
Conques visuals: són les fraccions del territori de característiques més o menys 

homogènies i delimitades per carenes. L’observació de les conques pot donar-se tant 
des de l’interior del municipi, des de punts elevats i oferint diferents punts de vista del 
territori circumdant, com des de l’exterior per constituir enclavaments que formen una 
unitat apreciable des de distàncies no molt llunyanes. 

 
En aquest sentit, l’orografia de Blanes no afavoreix la creació de conques visuals, ja 

que la disposició i orientació de les carenes dirigeix la visibilitat envers les planes 
agrícoles de la marge dreta de la Tordera. 

 
 
Isovistes estàtiques interiors: Cims i punts elevats des dels quals s’obté una visió 

panoràmica. Aquestes imatges del paisatge a gran escala poden diferir entre aquelles 
que ofereixen una gran vista exterior que copsa la totalitat del paisatge circumdant i les 
que donen perspectives de l’interior del municipi. 

 
Donat que es tracta d’un municipi turístic les visions panoràmiques del territori tenen 

una especial rellevància. Així, una de les imatges més populars de Blanes és la 
panoràmica que s’obté des del Castell de Sant Joan. En aquesta mateixa línia, 
l’Ajuntament està creant un nou punt panoràmic des del salt topogràfic dels Padrets. 

 
A banda d’aquest dos miradors “oficials”, també existeixen altres punts molt més 

elevats en el municipi, que coincideixen amb els principals cims de la zona dels Tres 
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Turons (Turons d’en Gall, del Vilar, d’en Trompa, de, des d’on s’obtenen grans 
panoràmiques del territori circumdant, tot i que aquestes atalaies no són tan 
accessibles com els miradors urbans. 

 
Figura 21. Principals miradors de Blanes 

 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Pel que fa als miradors urbans, l’abast visual del Castell de Sant Joan és molt més 
ampli que el de els Padrets. Aquest últim pràcticament es limita a la desembocadura 
de la Tordera, la qual, a més, es troba força desvirtuada paisatgísticament per la gran 
presència de càmpings. Quan al mirador de Sant Joan, aquest té bones vistes sobre la 
ciutat i el seu front litoral, així com sobre la plana agrícola de la Tordera, però cap al 
nord i cap al est també son perfectament visibles totes les urbanitzacions (de segona i 
primera línia) que esquitxen les vessants orientades a mar. 

 
Quan a les visions que s’obtenen des de les principals elevacions de l’interior, el 

Turó de Montells, que seria el més proper al nucli urbà, la seva rellevància bé donada 
per la panoràmica que ofereix sobre el Pla de Gelpí, el Pla de Palafolls i la part dreta 
del delta de la Tordera. Aquí des de la distància encara es percep una predominant 
matriu agrícola que li dona una especial qualitat paisatgística. 

 
Quan a la resta d’elevacions, Turó d’en Trompa, d’en Vilar, del Pi Gros, d’en Gall o 

Montbarbat, aquests ofereixen condicions paisatgístiques interessants en oferir 
panoràmiques escalonades i successives de les diferents elevacions que, així mateix, 
els envolten. En qualsevol cas, la seva visibilitat és major cap a la vall de la Tordera i 
les planes agrícoles que la ressegueixen. 

 
 
 

Figura 22. Zones visibles des dels miradors i punts elevats de Blanes 
 

Castell de Sant Joan Turó de Montells 
 

 
 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 23. Grau de visibilitat del territori des dels miradors de Blanes 
 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 
Isovistes dinàmiques interiors: són les anomenades vies panoràmiques. Poden ser 

de naturalesa local, és a dir mostrant una porció interna del municipi, o de gran escala, 
que donen una visió a diferent escala del paisatge interior de tot el municipi, com 
també els punts claus per a obtenir imatges panoràmiques de l’espai amb el territori 
que l’envolta. Les principals carreteres i vies de comunicació que travessen el municipi 
constitueixen les isovistes dinàmiques de major rellevància.  

 
Les vies panoràmiques del municipi coincideixen amb les principals vies d’accés al 

municipi: la carretera de Tordera (GI-600) la carretera d’accés a la costa Brava (GI-
682) i la carretera de Malgrat (GIP-6831). Així mateix, donada la condició de vila 
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costanera de Blanes i la creixent importància de la nàutica recreativa, també s’hauria 
de considerar com a via panoràmica la hipotètica ruta marítima que transcorre 
paral·lela a la línia de la costa i que és la visió que tenen molts turistes i visitants de la 
Costa Brava envers el municipi. 

 
Tornant a les vies de comunicació, en general es tracta de vies poc integrades, des 

del punt de vista que existeix poc control de les instal·lacions i edificacions que es 
situen en el primer pla respecte del viatger (depuradora, dessaladora, kàrting, 
barraques, camps abandonats, i cada cop més hivernacles). Tot i així, donades les 
reduïdes dimensions del terme municipal, el recorregut d’aquestes vies abans d’entrar 
en el nucli urbà és força curt. 

 
En qualsevol cas, la via més ben conservada des del punt de vista paisatgístic sigui 

la GI-600 un cop passada la rotonda de Mas Cremat, ja que permet una bona visió de 
la plana agrícola circumdant, tot i que aquesta visió segurament es veurà afectada per 
la construcció de la Ciutat Esportiva. 

 
Pel que fa a la GI-682 i la GIP-6831, en el seu accés des de Malgrat les seves 

condicions panoràmiques són similars ja que permeten una bona visibilitat del seu 
entorn agrícola, però en ambdós casos també es percep clarament la pèrdua de les 
qualitats paisatgístiques d’un entorn agrícola que es veu distorsionat per la implantació 
d’hivernacles i altres infraestructures alienes a la funció agrària. Així mateix, en les 
dues carreteres, un punt especialment rellevant des del punt de vista paisatgístic és 
allà on la carretera creua per sobre de la Tordera, especialment quan aquesta baixa 
plena d’aigua, ja que representa un canvi sobtat i fugaç respecte del paisatge 
predominant anteriorment. Malgrat tot, aquest paisatge fluvial, actualment encara 
presenta més potencialitats que realitats ja que l’estat de conservació del paisatge 
fluvial es troba força degradat. 

 
En el cas concret de la GI-682, un cop superat el nucli urbà i en direcció a Lloret, les 

seves condicions paisatgístiques canvien força, ja que en aquest cas el paisatge passa 
a ser d’una matriu forestal degradada, de nou, per la implantació d’activitats diverses, 
sovint amb la percepció de força desordre, als marges de la carretera. En altres trams, 
la carretera travessa entre talussos nus.  
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Figura 24. Zones visibles des de les diferents vies escèniques 
 

GI-600 GI-682 GIP-6837 
 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

Àrees d’interès paisatgístic: Recentment, l’Ajuntament de Blanes va aprovar 
inicialment el Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, 
arquitectònic i historicoartístic. Aquest pla especial determina 6 àmbits i 14 àrees que 
són destacables pel seu interès paisatgístic: 

 
A1: Àmbit paisatgístic de Sant Joan 
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Entorn del Castell 
Jardí botànic Mar i Murtra 
Vessant Rocós de Sant Joan 
Punta de Santa Anna 
Entorn de la Cala Sa Forcanera 
 
A2: Paratge Natural de Pinya de Rosa 
Àrea boscosa 
 
A3: Salt topogràfic dels Padrets – La Plantera alta 
Promontori dels Padrets 
Salt topogràfic 
Parc urbà 
Entorn del Mas Ferrer i Puig 
Parc de límit 
 
A4: Desembocadura del riu Tordera 
Pinedes 
Franja litoral 
Desembocadura 
 
A6: Promontori de Santa Bàrbara 
 

Figura 25. Àmbits amb valor paisatgístic del Catàleg de patrimoni de Blanes 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Catàleg de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic, 
historicartístic i el seu catàleg de Blanes. 
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Així mateix, hi ha altres elements que també són valorats des del punt de vista de la 
seva qualitat paisatgística o estètica pel propi Pla especial de protecció del patrimoni 
de Blanes. Aquest és el cas, per exemple, de la roca de Sa Palomera, que a més de 
ser una de les imatges més reconegudes del municipi, disposa a la seva part alta d’un 
mirador que permet obtenir una àmplia perspectiva de la població, la platja de 
S’Abanell i la desembocadura de la Tordera. Igualment, es reconeix el valor de les 
panoràmiques i perspectives que s’obtenen des del camí vell de Sant Joan. 

 
- Classificació de les diferents unitats paisatgístiques 

 
Si adoptem la terminologia del Conveni Europeu del Paisatge del Consell d’Europa 

(Carta de Florència, octubre de 2000) i la metodologia de formulació dels estudis de 
base de paisatge del Pla territorial parcial de les comarques Gironines, basada en 
l’anàlisi morfològic del territori i la identificació d’unitats paisatgístiques, en el municipi 
de Blanes s’estableixen tres categories de classificació del paisatge: paisatges 
d’excel·lència, paisatges quotidians i paisatges exposats i sobreexposats.  

 
S’entén per paisatges d’excel·lència aquells en què conflueixen les màximes 

aptituds i que esdevenen referència inalterable, inqüestionable i inequívoca del medi 
paisatgístic del municipi. Són els escenaris paisatgístics rellevants i trobats per 
superposició d’atributs positius o potencials. Així doncs, en aquestes àrees 
d’excel·lència s’haurien de protegir i gestionar de manera sostenible els seus recursos.  

 
Els paisatges d’excel·lència de Blanes es podrien limitar a punts molt concrets de la 

costa (les cales i penya-segats) especialment reconeguts per la seva qualitat estètica i 
identificativa del municipi. Així mateix, per la seva poca alteració seria el cas de les 
zones més septentrionals dels Tres Turons. 

  
Els paisatges quotidians són aquells que constitueixen el suport físic del territori. 

Són els paisatges usuals, és a dir, els de cada dia o els paisatges base. Són els 
paisatges que més es troben a la comarca i no tenen especificitat o atributs gaire 
remarcables o potencials. Ara bé, aquests no són però, paisatges neutres o blancs, 
sinó que són l’autentica fonamentació del territori i allà on hi ha arrelada la identitat 
comarcal.  

 
Entre aquests s’haurien de considerar les planes agrícoles del marge de la Tordera 

i les àrees forestals més o menys alterades que envolten el nucli urbà, amb l’excepció 
de determinades zones especialment degradades. 

 
Els paisatges exposats i sobreexposats són aquells que la degradació amenaça de 

convertir en irrecuperables. Es tracta de paisatges que han estat molt explotats per 
l’home o que la suma d’atributs negatius és molt desproporcionada. Es tracta de zones 
on actuar-hi des del punt de vista estratègic, de restauració o transformació per tal de 
resoldre i/o millorar una situació i posar en valor el lloc o el seu entorn.      

 
En aquest cas cal esmentar específicament l’entorn de determinats vials, 

especialment el tram més proper a Lloret de la carretera d’accés a la Costa Brava, així 
com determinades àrees envoltant el polígon industrial Carretera de l’estació i a la 
desembocadura de la Tordera, on la presència dels càmpings suposa una alteració 
important del paisatge. 

 
 

• 2.2.1.11. Espais naturals protegits 
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- Pla d’espais d’interès naturals 
 

En el municipi de Blanes, fins fa poc, no hi havia cap àrea pertanyent al Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Únicament existia un espai qualificat com a Paratge 
Natural d’Interès Nacional (PNIN) corresponent a la finca de Pinya de Rosa. Però 
recentment la Generalitat va anunciar la seva inclusió mitjançant l’ampliació de la 
superfície protegida al seu entorn immediat2. Val a dir, que el PNIN és una figura de 
protecció de grau superior a la del propi PEIN. 

 
Tal i com estableix la Llei 12/1985, d’espais naturals, són paratges naturals d’interès 

nacional els espais o els elements naturals d’àmbit mitjà o reduït que presenten 
característiques singulars atès llur interès científic, paisatgístic i educatiu, amb 
l’objectiu de garantir-ne la protecció i la de l’entorn. La declaració d’un PNIN estableix 
un règim jurídic destinat a garantir la conservació dels valors d’interès de l’espai 
enfront de les causes de degradació potencials que poden afectar-los significativament 
(urbanitzacions, pedreres, infraestructures, grans variacions de l’ús del sòl, abandó...). 
És doncs, una reserva del sòl amb valors naturals remarcables que així queda exclòs 
de transformacions importants.  

 
En els PNIN les activitats s’han de limitar als usos tradicionals agrícoles, ramaders i 

silvícoles compatibles amb els objectius concrets de la protecció i a les altres activitats 
pròpies de la gestió de l’espai protegit. 

 
El PNIN de Pinya de Rosa va ser aprovat per la Llei 25/2003, de 4 de juliol i, segons 

el preàmbul de la pròpia Llei, es tracta d’una finca de més de 500.000 metres quadrats 
que inclou un jardí botànic únic a Europa i representa el darrer pulmó verd que queda 
entre les poblacions de Blanes i Lloret de Mar. La pressió de la ciutadania va tenir un 
paper molt rellevant per preservar aquest espai de la pressió urbanística va tenir un 
paper fonamental en la seva declaració com a PNIN. 

 
Els terrenys declarats paratge natural d’interès nacional es classifiquen amb 

caràcter general com a sòl no urbanitzable sotmès a protecció especial i el Govern 
hauria d’haver aprovat i publicat el Pla rector d’ús, gestió i protecció del paratge de la 
finca Pinya de Rosa. 

 
Recentment però, tal i com s’ha dit, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha 

posat a informació pública el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 
328/1992, de 14 de desembre pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural, es 
delimita el PNIN de Pinya de Rosa i s’amplia l’espai del PEIN en el seu entorn 
immediat. 

 
La proposta d’espai PEIN-PNIN de Pinya de Rosa consta de 101,05 ha repartides 

entre els municipis de Blanes I Lloret de Mar, tot i que la major part (73,65 ha) 
correspon al terme municipal de Blanes. 

 

                                                
2 Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, es delimita el PNIN de Pinya de Rosa i s'amplia l'espai 
del PEIN en el seu entorn immediat. 
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Figura 26. Proposta de delimitació del PEIN i PNIN de Pinya de Rosa 

 

  
Font: Projecte de Decret de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre pel 
qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, i es delimita el PNIN de Pinya de Rosa i 
s’amplia l’espai del PEIN en el seu entorn immediat. 

 
 

Taula 11. Superfícies del projecte de PEIN i PNIN de Pinya de Rosa 
 

Superfície (ha) PNIN PEIN Total 
Blanes 49,29 24,36 73,65 
Lloret 0 10,49 10,49 
Àmbit marítim 0 16,91 16,91 

Total 49,29 51,76 101,05 
 Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 
 
La vegetació dominant en l’àrea protegida està constituïda per un conjunt de boscos 

mixtos de pins, suros i alzines i bosquines amb brolles, bardisses i comunitats 
herbàcies en contínua evolució, resultat de l’abandonament dels antics camps de 
conreu i vinyes existents a principis del segle passat. Aquest usos agrícoles, 
actualment abandonats, es troben en fase de reconstitució del bosc potencial en un 
procés de successió secundària3, en aquest cas la sureda i l’alzinar. Precisament 

                                                
3 El biotop havia estat ocupat anteriorment per una altra comunitat que va ser destruïda (foc, 
cultius, tales, etc); sempre queden però, llavors o formes de resistència que regeneren 
l'ecosistema. 
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perquè encara no s’ha arribat a la situació de clímax4, la major part de la finca està 
ocupada en l’actualitat per boscos on domina el pi blanc.  

 
Són destacables també la vegetació del cinyell litoral que creix sobre roques del 

penya-segat (amb Limonium endèmics), declarada hàbitat d’interès comunitari (codi 
1240), i la vegetació arvense dels camps de S’Agüia, així com altres hàbitats d’interès 
comunitari segons la Directiva d’Hàbitats. És el cas de les suredes (codi 9330) i les 
pinedes mediterrànies, naturals o antigues, de pi blanc (Pinus hapelensis) i pi pinyer 
(Pinus pinea) (codi 9540). Cap de les categories esmentades, però, és prioritària. 

 
Pel que fa l’apartat de fauna i destaca la presència del corb marí emplomallat. 

Mentre que pel que fa a elements destacats del patrimoni arquitectònic i cultural, cal 
remarcar la presència del jardí Botànic Pinya de Rosa i de l’Ermita de Santa Cristina 
(aquesta última en terme de Lloret). 

 
- Xarxa Natura 2000 

Natura 2000 és una xarxa d’espais naturals protegits a escala de la Unió Europea 
creada en virtut de la Directiva d’Hàbitats amb l’objectiu de salvaguardar els paratges 
silvestres més importants d’Europa, garantint la supervivència a llarg termini de les 
espècies i hàbitats europeus més valuosos i amenaçats. 

 
Natura 2000 no és un sistema de reserves naturals subjectes a una protecció 

estricta en les que està prohibida tota l’activitat humana. Tot i que aquest tipus de 
reserves poden formar part de la Xarxa, la major part de la superfície estarà 
composada per terrenys de propietat privada. Amb això es pretén que la seva gestió 
sigui sostenible des del punt de vista ecològic però també des del punt de vista 
econòmic i social. Correspon als Estats el decidir la millor manera de conservar 
aquestos espais, respectant sempre els objectius de la Directiva. 

 
Els espais de Xarxa Natura 2000 que estan inclosos, parcialment, en el municipi de 

Blanes són dos. Ambdós formen part de la proposta actual d’ampliació de la Xarxa i 
són considerats Lloc d’Interès Comunitari en la Regió Mediterrània. Es tracta dels 
següents espais: 

 
Riu Tordera (codi ES5110007-1)5: Ocupa la major part del tram final del riu fins a la 

desembocadura al mar, concretament, 26 ha. 
 
Costes del Maresme i La Selva-Malgrat de Mar (codi ES5110017-1): D’àmbit marí, 

s’estén davant les costes de Malgrat i de Blanes. El tram just davant les costes de 
Blanes representa aproximadament unes 86 ha de les 200,7 ha totals de l’àmbit. 

 

                                                
4 Etapa final estable vers la qual tendeixen a evolucionar la vegetació i el sòl sotmesos a uns 
determinats factors ambientals. 
5 Codi oficial comunitari de l'espai (codi Natura 2000). 
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Figura 27. Espais de Xarxa Natura 2000 presents a Blanes 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web 
de Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 
Val a dir que properament es preveu l’aprovació d’una nova proposta d’ampliació de 

la Xarxa natura 2000 per part del Dept. De Medi Ambient, de la qual caldrà veure si 
s’hi inclouen nous espais naturals de Blanes. 

 
- Inventari de zones humides de Catalunya 

Les zones humides són uns dels ecosistemes més diversos i rics biològicament 
però, alhora, particularment fràgils i vulnerables. En aquest context, la Direcció 
General de Boscos i Biodiversitat ha elaborat un Inventari de les zones humides de 
Catalunya per tal de facilitar l’aplicació i el compliment del que disposa l’article 11.1 de 
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la Llei 12/1985, d’espais naturals, en relació a la protecció de les zones humides i 
constituir la base per a la redacció dels futurs Plans sectorials de zones humides 
corresponents a les conques internes de Catalunya, a la conca de l’Ebre i a la del 
Xúquer.  

 
A tal efecte, l’Inventari ha identificat i delimitat 202 zones humides de Catalunya, 

que han estat objecte d’una caracterització ecològica, d’una avaluació de l’interès i 
problemàtica de conservació i també s’han definit criteris i recomanacions per a la 
gestió de cada una d’elles. 

 
A cavall entre les comarques del Maresme i la Selva s’hi identifica la zona humida 

costanera més important d’aquestes dues comarques: la desembocadura de la 
Tordera. Abasta una àrea de 14’5 ha compartida pels municipi de Blanes i Malgrat de 
Mar. El riu Tordera forma una llacuna aïllada del mar per una barra de sorra i còdols i 
en ella es troben relictes de boscos de ribera declarats hàbitats d’interès comunitari i, 
com s’ha dit, també està inclosa en la Xarxa Natura 2000. Tot i així, de totes les zones 
humides del tram final del riu Tordera, la desembocadura d’aquest riu és l’única que no 
pertany al PEIN. 

 
Figura 28.   Zones humides del tram baix de la Tordera 

 

 
Font: Inventari de zones humides de Catalunya 
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L’estat de conservació no és gaire bo, però per la seva entitat presenta algunes 
condicions i potencialitats que la fan remarcable. 

 
Figura 29.   Zona humida de la desembocadura de la Tordera 

 

 
Font: Ortofotomapa 1:5.000 de l’ICC i Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
Aquest espai permetria acollir desenes d’ocells en migració o nidificants pel fet de 

situar-se en plena ruta d’ocells d’Europa occidental a l’Àfrica, però veu molt reduït el 
seu potencial ecològic pels factors esmentats. Així, cal destacar la situació crítica del 
corriol camanegre (Gharadrius alexandrinus), la terrerola vulgar (Calandrella 
brachydactyla), el trobat (Anthus campestris) i la cuereta groga (Motacilla flava), 
espècies en forta regressió a Catalunya i que pràcticament s’han extingit a la zona 
degut a la pèrdua d’hàbitat. 

 
 

• 2.2.1.12. La connectivitat ecològica, social i paisatgística 
Tradicionalment la connectivitat s’ha entès com la possible connexió entre els 

espais naturals protegits. Aquests es consideren com uns reservoris de natura, i per 
garantir-ne la conservació calen uns connectors entre ells. Si això no es dóna, la 
biodiversitat d’aquests espais disminueix segons el procés conegut com a “efecte illa”. 

 
En aquest document s’entén però la connectivitat en un sentit més ampli. Allò que 

cal garantir és la connectivitat dels paisatges identitaris de cada espai. Un cop 
aconseguit això es permetrà l’adequada dispersió de la fauna, però també una millor 
articulació del territori per a les persones. 

 
La connectivitat, d’aquesta manera, es pot dividir en diversos factors: 
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Connectivitat ecològica, que és la que s’ha estudiat en l’apartat anterior, consisteix 
en l’adequada connexió dels espais naturals per garantir la dispersió de les espècies 
de fauna i evitar l’aïllament de les poblacions. 

 
Connectivitat paisatgística, que es refereix a la continuïtat dels paisatges propis i de 

qualitat d’un municipi, una vall, una regió... Els espais agrícoles, forestals i fluvials 
haurien d’estar lligats i no envoltats completament per àrees urbanitzades, o veure’s 
separats per grans barreres. 

 
Connectivitat social, que es refereix al grau de conservació de les vies de connexió 

tradicional d’un territori. Malgrat existeixin les modernes infraestructures, és 
fonamental el manteniment d’aquestes xarxes de camins veïnals, ramaders i lúdics, 
normalment usats per anar a peu, i que amb els seus paisatges del voltant ajuden a 
l’articulació de l’àrea. 

 
Només garantint aquests tres factors es produirà un correcte funcionament del 

territori: protegint la biodiversitat, mantenint uns paisatges propis i millorant la qualitat 
de vida de les persones. 

 
La Diputació de Girona ha publicat una Guia metodològica per a la millora de la 

connectivitat a la demarcació de Girona en la qual es descriu, entre d’altres 
instruments, una metodologia per a la selecció d’aquells espais a preservar i gestionar 
per tal de garantir la connectivitat del territori. L’anàlisi que a continuació es 
desenvolupa es basa en aquesta metodologia, sense ajustar-s’hi plenament, donat 
que en la majoria dels casos no s’ha pogut disposar de la informació necessària o la 
seva disponibilitat escapa a l’abast d’aquest treball. 

 
- Connectivitat ecològica 

Com ja s’ha dit en diverses ocasions, Blanes es troba situat a la franja costanera de 
la Selva. La forma allargada i perpendicular a la costa del seu terme municipal 
presenta una ocupació del territori que té una incidència especial en els fluxos 
ecològics en sentit terra-mar. Aquesta penetració cap a l’interior fa que el terme 
municipal arribi fins als estreps de la serralada litoral, formada per un conjunt de poca 
alçada que es succeeixen en sentit est-oest, i que formen un continu forestal entre el 
Massís de Cadiretes, a la comarca del Gironès, i el Parc Natural del Montnegre – 
Corredor, ja al Maresme, tots protegits pel PEIN. 
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Figura 30. Principals espais naturals a l’entorn de Blanes 

 

 
Nota: El PEIN de Pinya de Rosa no apareix a la cartografia doncs encara no sha aprovat definitivament el decret de 
delimitació. 
Font: Departament de Medi Ambienti Habitatge. Generalitat de Catalunya. 

 
 
D’aquesta manera, es configura un eix terra-mar d’una important funcionalitat 

ecològica en una zona tan antropitzada com és el litoral selvatà, i que a més, es veu 
reforçat per la presència del curs de la Tordera i el sistema de rieres afluents 
(especialment les rieres d’Arbúcies i de Santa Coloma) i zones humides associades, 
que accentuen les potencialitats connectores d’aquest espai. Cal dir, però, que es 
tracta d’una àrea molt alterada per la presència d’urbanitzacions i la forta pressió 
antròpica de municipis com Blanes, Lloret i Tossa, que s’estructuren com un dels punts 
turístics amb més afluència de la Costa Brava. 

 
Per tal d’identificar i potenciar els espais naturals no inclosos en el PEIN però que 

mereixen igualment considerar la seva conservació, així com aquells igualment 
necessaris per a mantenir una vertadera connectivitat funcional entre tots aquests 
espais, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va elaborar tota una 
sèrie d’estudis de base per a la definició d’un sistema de protecció territorial. En el cas 
de la comarca de la Selva s’identificaven els espais que es mostren a la figura següent 
com a Espais d’Interés Natural (EIN) o espais connectors: 
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Figura 31. Sistema de protecció territorial de la Selva 

 
Font: Estudi de base del planejament territorial per a la definició d’un Sistema de Protecció Territorial a la Selva. DPTOP, 
2004  

 
En el cas concret de Blanes, observem que s’identifiquen dues àrees d’interès des 

del punt de vista natural i paisatgístic i sense cap dubte amb funcions de connectivitat 
ecològica: 

 
Montbarbat – els Tres Turons – Torrent de les Cigonyes 
Curs baix i delta del Tordera 
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Figura 32. Espais del SPT de la Selva a Blanes 

 

 
Font: Estudi de base del planejament territorial per a la definició d’un Sistema de Protecció Territorial a la Selva. DPTOP, 
2004.  

 
Aquestes dues àrees són qualitativament i quantitativament molt diferents. Mentre 

una és una gran àrea forestal vinculada a les zones altes i muntanyoses del municipi, 
que correspon a la Serralada litoral i s’estén fins al Massís de Cadiretes i penetra cap 
a l’interior de la comarca de la Selva; la segona està directament vinculada a un eix 
fluvial i la seva àrea deltaica, en un entorn d’intensa activitat agrícola i àrees humides –
litorals i interiors- d’alt interès. 

 
En una visió més aprofundida, les característiques més rellevants de cada espai 

són les següents: 
 
Montbarbat - els Tres Turons - Torrent de les Cigonyes 
Es tracta d’un espai de la Serralada Litoral format per turons de poca alçada que 

conformen la part més meridional del massís de Cadiretes i que, en el cas de Blanes, 
ocupa la totalitat del seu extrem septentrional. 

 
És una zona bàsicament forestal, bastant densa i atapeïda, on la comunitat 

predominant és la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum), ja sigui en 
estat força pur o formant boscos amb pi pinyer (Pinus pinea). També hi trobem 
suredes degradades cap a brolles d’estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum 
catalauinici) amb forta presència arbrada de suro (Quercus suber). A les fondalades, i 
sobretot a les valls que miren cap al nord, hi trobem un bosc mixt de suro i roure 
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martinenc (Quercus humilis) amb gran quantitat d’alzina (Quercus ilex), que a les 
zones més obagues pot arribar a formar petits retalls d’alzinar litoral (Quercetum ilicis 
galloprovinciale pistacietosum). En aquests fondals també s’hi troba, a la zona de 
Montbarbat, retalls de castanyeda acidòfila de terra baixa catalana. Als petits cursos 
d’aigua s’hi fa la verneda (Lamio-Alnetum glutinosae) i la salzeda (Salicion triandrae-
fragilis), que en alguns trams es troben ben constituïdes. 

 
L’espai presenta, doncs, una vessant amb un conjunt d’espècies més termòfiles, 

com la murtra (Myrtus communis), el càdec (Juniperus oxicedrus) o Genista linifolia 
(protegida a l’EIN de les Gavarres); i una altra més humida, més pròpia de la 
muntanya mitjana plujosa submediterrània, amb espècies de càrex de boscos humits 
(Carex sylvatica, C. pallescens) i espècies eurosiberianes típiques, com el lligabosc 
atlàntic (Lonicera peryclimenum). Als petits cursos d’aigua i torrents presents s’hi fa la 
verneda (Lamio-Alnetum glutinosae) i la salzeda (Salicion triandrae-fragilis), que en 
alguns trams es troben ben constituïdes. Completarien el llistat de comunitats vegetals 
algunes plantacions de coníferes, bàsicament de pi pinastre (Pinus pinaster), i 
eucapliptus (Eucalyptus globulus), i una petita zona abandonada de conreus de secà. 

 
En tractar-se d’un espai eminentment forestal, la fauna associada és força típica: 

tudó (Columba palumbus), merla (Turdus merula), gamarús (Strix aluco), pit-roig 
(Erithacus rubecula), raspinell comú (Certhia brachydactyla), diverses mallerengues 
(Paridae), senglar (Sus scrofa), esquirol (Sciurus vulgaris), etc. 

 
A més, a la zona dels Tres Turons hi trobem algunes construccions singulars com 

l’Ermita de la Mare de Déu del Vilar, el monòlit del turó de l’Àngel i Sant Pere del Bosc, 
construccions de caràcter noucentista/modernista que atorguen una certa singularitat 
paisatgística a l’entorn. Cal dir que l’espai inclou algunes masies disperses i una petita 
zona urbanitzada, Les Planes que, en tractar-se d’un conjunt de poques cases, l’únic 
perill que representa és el propi dels indrets amb una elevada afluència de persones 
(degradació de l’entorn, risc d’incendi forestal...). 

 
L’estat de conservació de l’espai el podem considerar com a bo, fins i tot molt bo en 

alguns dels seus trams, si el comparem amb d’altres de propers. En qualsevol cas, la 
freqüentació elevada de visitants provoca una degradació de l’ecosistema, sobretot a 
la zona de Sant Pere del Bosc i a les parts perifèriques de les urbanitzacions que 
l’envolten, així com un increment del risc d’incendi forestal, ja prou elevat de manera 
natural. 

 
Curs baix i delta de la Tordera 
Aquest és un espai litoral de caràcter deltaic que inclou la gola de la Tordera, amb 

els dipòsits al·luvials de la platja i de la barra, parcialment inclòs en el catàleg de 
Zones Humides de Catalunya (DMA). El tram baix del riu funciona també com a zona 
tampó de la zona humida de la desembocadura. Presenta uns valors naturals, florístics 
i faunístics rellevants i d’extrema fragilitat. Es troba ubicat en una zona amb una 
elevada pressió antròpica. Malgrat les seves dimensions reduïdes, a l’espai hi són 
presents diversos ambients: la platja deltaica (tot i la poca representació dels ambients 
dunars), boscos de ribera (amb retalls d’albereda litoral), ambients fluvials, zones 
agrícoles i aiguamolls, destacant aquests darrers per la seva importància com a punt 
migratori per a l’ornitofauna.  

 
Des del punt de vista de la vegetació, la desembocadura de la Tordera i el darrer 

tram del curs fluvial presenten molt poques comunitats de les què li serien pròpies, i el 
seu estat de conservació és força dolent. La comunitat més ben representada és el 
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canyissar (Typho-Schoenoplectetum glauci) amb el canyís (Phragmites australis) com 
a espècie dominant, mentre que altres espècies potencials, com la boga (Typha 
angustipholia), apareixen de forma merament testimonial. Ocupant les motes del riu 
trobem comunitats de caràcter antropòfil, dominades per la canya (Arundo donax) i 
altres espècies herbàcies de marcat caràcter nitròfil, a més de gespes vivaces 
decumbents (hàbitat d’interès comunitari), sobretot a la llera del riu. Les zones on 
teòricament hauríem de trobar bosquetons de ribera apareixen poblades per robínies 
(Robinia pseudoacacia). Amb tot, encara hi son presents alguns exemplars esparsos i 
de talla mitjana-gran de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i d’om (Ulmus 
minor). A la riba sud (comarca del Maresme) cal destacar un bosquet de àlbers 
(Populus alba) i una taca d’albereda litoral (Vinco-Populetum albae) com a darrer retall 
dels antics poblaments de la desembocadura del riu. Finalment, a la zona del delta, als 
sorrals de la platja i a les dunes incipients, la vegetació psammòfila climàcica ha 
desaparegut, tot i que encara apareix algun petit retall de salat blanc (Atriplex helimus). 
A causa de la forta pressió antròpica i a la presència dels jardins dels càmpings, a 
l’àrea hi dominen les catifes de bàlsam (Carpobrotus edulis), planta crassa introduïda 
d’origen sud-africà i amb gran capacitat invasora. 

 
Des del punt de vista faunístic, la zona d’aiguamolls litorals presenta un notable 

interès, pel fet de situar-se en plena ruta de migració d’ocells entre Europa occidental i 
Àfrica. Sense ser abundants, l’espai presenta una gran diversitat d’espècies en 
migració o hivernada: repicatalons (Emberiza schoeniclus), anàtides, ardèides, 
limícoles, etc. La recuperació d’aquesta zona deltaica permetria la presència 
d’espècies com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), inclosa a l’annex II de la 
Directiva Hàbitats, i a les zones de boscos i bosquetons de ribera, del xot (Otus scops) 
i del tòtil (Alytes obstetricans). A més, la connexió de la Tordera amb el mar permet la 
penetració a les aigües dolces de la llissa llobarrera (Mugil cephalus) que remunta el 
riu fins per sobre del municipi de Tordera, o de l’anguila (Anguilla anguilla).  

 
Tot i estar parcialment inclosa en l’Inventari de Zones Humides del DMAH, com ja 

s’ha dit, la desembocadura de la Tordera és un espai molt alterat. Així, el curs del riu 
es troba flanquejat per motes que condicionen la dinàmica fluvial; mentre que els 
voltants presenten un elevat i divers grau d’antropització: infraestructures de 
comunicació, hortes, polígons industrials, càmpings i nuclis urbans. Aquesta ocupació 
de la plana deltaica ha portat a una progressiva i pràcticament absoluta desaparició de 
la major part de les comunitats pròpies de ribera, i la major part de la vegetació 
existent està formada per comunitats ruderals i nitròfiles d’origen antròpic, com el 
canyar o exemplars dispersos de robínia (Robinia pseudoacacia). La forta pressió 
antròpica es materialitza també en una excessiva freqüentació de l’espai, especialment 
a l’estiu, a causa dels usos agrícoles i a la presència de càmpings prop de la gola, un a 
cada riba; en la presència d’abocaments incontrolats puntuals (de runes, residus 
urbans, d’aigües residuals industrials...).  

 
Finalment, dir que, tot i que a la part del delta hi ha una llacuna més o menys 

permanent al llarg de l’any, la Tordera presenta un cabal molt variable a causa del seu 
caràcter mediterrani. Així, a l’època estival presenta uns cabals mínims, arribant a 
eixugar-se tot el tram baix durant els mesos de màxima calor. Aquesta situació es veu 
agreujada per la sobreexplotació dels aqüífers superficials i profunds per a usos 
agrícoles, industrials i urbans, així com per a l’embotellament d’aigua per part de les 
plantes existents al llarg de tot el curs del riu. 

 
Tot i això, cal dir que la recent construcció de la planta dessaladora de Blanes i de 

les conduccions associades ha suposat la restauració parcial de la zona de la mota per 
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on passen les conduccions d’aigua, amb la plantació d’espècies arbòries de ribera 
litoral típiques, presents antigament a l’àrea i de les quals encara en queda algun petit 
retall o exemplars dispersos, com l’àlber (Populus alba), el freixe de fulla petita 
(Fraxinus angustifolia), l’om (Ulmus minor) i el salze (Salix alba). 

 
La conservació d’aquest espai dependrà, fonamentalment, del projecte que s’hi 

desenvolupi, que en cap cas hauria de suposar la seva urbanització ni una excessiva 
freqüentació humana de la zona més litoral.  

 
El sistema connector de Blanes 
Un sistema connector és un conjunt d’espais delimitats territorialment que enllacen 

físicament els espais naturals que són objecte de la connexió. Idealment són 
necessàries bandes de contacte el més gran possibles, on hi hagi representats tots els 
nivells de l’escala tròfica i frueixin d’una continuïtat natural connector-espai. Tot i així, 
en territoris molt antropitzats pot incloure tan sòls no urbanitzables d’interès ecològic 
com zones urbanes de baixa densitat i les mateixes barreres lineals que fragmenten el 
territori. El sistema de xarxa natural (espais connectats entre ells) ha de permetre una 
adequada circulació d’organismes, material i energia que garanteixi, en última 
instància, la preservació la biodiversitat. 

 
En el cas de Blanes, si als dos espais del Sistema de Protecció Territorial de la 

Selva abans esmentats (Montbarbat – els Tres Turons – Torrent de les Cigonyes; i 
Curs baix i delta del Tordera) s’hi afegeix el PEIN-PNIN de Pinya de Rosa, situat a 
l’extrem oriental de la costa municipal, aleshores ens apareixen tres espais aïllats, 
situats en els tres vèrtex d’un triangle imaginari que es correspon aproximadament 
amb la forma del terme municipal de Blanes. Dos d’aquests espais tenen, a més, una 
rellevància connectora a nivell supramunicipal: La Tordera és sense dubte un corredor 
ecològic amb unes grans potencialitats envers els grans espais PEIN de l’interior 
(Montseny i Guilleries) i les serres del Montnegre i el Corredor. Per la seva banda, el 
continu forestal de Montbarbat-els Tres Turons-Torrent de les Cigonyes s’estén fins a 
Cadiretes, tot superant el nucli urbanitzat de Lloret. 

 
Així doncs, cal recordar que la funcionalitat ecològica d’aquests espais –al menys a 

nivell municipal- mai serà completa si entre aquests ells no s’assegura una correcta 
connectivitat.  

 
Aquests tres espais es troben, com s’ha vist, en extrems oposats del terme 

municipal. Per tant, la correcta gestió de la zona central del municipi adquireix una 
rellevància determinant a l’hora d’afavorir els mecanismes de connexió ecològica, 
actualment força compromesos. Així mateix, s’han de considerar aquelles àrees que 
funcionen com a zones d’amortiment o tampó de la pressió que els dos espais naturals 
esmentats poguessin rebre de les zones circumdants més antropitzades. 
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Figura 33. Els espais d’interès natural a Blanes 

 
 

 
Font: Estudi de base del planejament territorial per a la definició d’un Sistema de Protecció 
Territorial a la Selva. DPTOP, 2004. 

 
 
Els espais connectors s’hauran de buscar necessàriament en els espais que 

queden entre les àrees d’interès identificades prèviament, descartant, en principi, els 
nuclis urbanitzats i els indrets altament artificialitzats. 
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Figura 34. Espais rellevants per a la connectivitat ecològica 

 

 
Font: Mapa de Cobertes del Sol de Catalunya 
 
D’aquesta manera, apareixen dos corredors potencials que permetrien connectar 

els tres espais als que es feia referència. Aquesta àrea, en forma de “Y” invertida, 
voreja el nucli urbà a dreta i esquerra, mantenint-lo en el centre de la façana marítima 
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del municipi, tot permetent els fluxos ecològics en sentit terra – mar a ambdues bandes 
d’aquest.  

 
Figura 35. Proposta de connectors ecològics 

 

 
Font: elaboració pròpia. 
 
Aquests dos corredors laterals, a més, es veuen reforçats per la funció connectora 

que encara exerceixen els trams alts –més ben conservats- de les rieres locals. Així, 
son especialment remarcables en aquest sentit les rieres del sistema de Val de Burg 
envers el tram final de la Tordera; i les rieres del sistema de la riera de Blanes per 
sobre de la carretera Gi-682 envers Pinya de Rosa. 

 
El corredor occidental, es fonamenta bàsicament, a banda d’en les rieres de la Vall 

de Burg, en una matriu preeminentment agrícola i relativament ben conservada, que 
s’estén des de les últimes masses forestals situades al peu dels turons. Per la seva 
banda, el corredor oriental es sustenta en les àrees forestals i de matollar que 
s’estenen de nord a sud fins a els boscos de Pinya de Rosa. 

 
Principals barreres ecològiques 
Tot i així, la identificació d’aquests connectors ecològics no garanteix per si sola el 

flux de biodiversitat a través d’ells, ja que s’hi troben tot un seguit de barreres que en 
dificulten o fins i tot impedeixen el trànsit per a determinades espècies. 
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Així doncs, en el cas de Blanes, l’elevada urbanització de la primera i segona línia 
de costa i la presència de zones de càmping a la desembocadura de la Tordera, així 
com la presència de la carretera GI-682, paral·lela a la costa, i que entre Palafolls i 
Blanes té una IMD de 23.000 vehicles, són els principals obstacles per a la continuïtat 
ecològica des de les zones de serralada fins al litoral. Sortosament, hi ha alguns 
aspectes que suavitzen l’impacte d’aquestes “barreres”: La molt baixa densitat 
d’algunes de les urbanitzacions, el fet que els càmpings siguin instal·lacions no 
permanents i el perfil força planer (sense grans talussos), almenys en l’entrada des de 
Palafolls, de la GI-682 fan que amb una gestió adequada aquests espai encara pugui 
mantenir i potenciar el seu paper dintre de la matriu no urbanitzada del municipi i 
l’entorn immediat. 

 
A tot això, cal afegir-hi el projecte de prolongació de l’autopista C-32, l’autopista de 

la costa, de Palafolls fins a Tossa de Mar que pot tenir un impacte molt important en la 
connectivitat, no sols a nivell local sinó també a nivell territorial. 
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Figura 36.  Infraestructures i assentaments urbans amb efecte sobre la 

connectivitat ecològica 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir del Gran Atles de Carreteres de 

l’ICC. 

 
 

Futura 
C-32 

GI-682 

GI-600

GIP-6831 

FFCC 
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Tenint en compte l’apartat anterior, hi ha diversos punts crítics que afecten 
directament a la permeabilitat dels connectors proposats: 

 
Figura 37. Barreres ecològiques locals 

 

 
Font: elaboració pròpia. 
 
 
1,2,3 i 4- A causa de l’estructura radial de la xarxa viària i ferroviària d’accés a 

Blanes, el corredor occidental es tallat successivament per diverses infraestructures 
viàries: GI-600, ferrocarril, GI-682 i GIP-6831. Cada una d’aquestes infraestructures 
representa una barrera més o menys importants en funció de la seva intensitat de 
trànsit i del tipus de tancaments o d’activitats que hi hagi als seus marges. Així per 
exemple, destaca la GI-682 per la gran quantitat de vehicles que hi circulen diàriament 
i per la presència d’un karting i la dessaladora en un dels seus marges. Per la seva 
banda, la carretera de Malgrat transcorre paral·lela a la línia de ferrocarril, pel que 
l’efecte de barrera es dobla. A més, en aquest punt el corredor ecològic s’estreny per 
l’efecte de les construccions industrials i residencials que “s’estiren” cap a la Tordera. 

5 

8 
1 

2 

3 

6 7 

4 
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La xarxa de riera i la presència de la pròpia Tordera permeten en alguns casos superar 
aquestes barreres, però en molts altres el pas de les rieres és massa estret, o 
directament aquesta està entubada amb la qual cosa es posa en entredit la seva 
funció connectora i ecològica. 

 
5- A la zona de la desembocadura de la Tordera, la gran implantació de càmpings i 

de les seves edificacions associades afecta seriosament l’obertura final del corredor 
cara al mar i la línia de costa. Com ja s’ha dit, aquests assentaments són de caire 
temporal, pel que el seu impacte es pot considerar igualment reversible. 

 
6- Es tracta d’una zona d’intensa pressió urbanística. La gestió correcta dels 

conreus abandonats, les zones de matollar i els espais periurbans tenen un paper 
importantíssim en la consolidació de la zona com a espai connector. Puix que estan 
alternats amb pinedes de pi pinyer, creen un mosaic paisatgístic amb bones 
perspectives de recuperació. 

 
7- A l’altra extrem del nucli urbà sorgeix de nou la carretera GI-682. Aquí l’existència 

de talussos així com la major secció i major intensitat de trànsit, juntament amb la gran 
quantitat d’activitats que trobem a ambdós marges de la carretera incrementen encara 
més l’efecte barrera d’aquesta infraestructura. 

 
8- A l’entorn de la finca de Pinya de Rosa, la urbanització de Cala de Sant 

Francesc, Serrallarga, Corona Santa Cristina i Residencial Santa Cristina gairebé han 
ofegat el pas cap al mar. La figura del PNIN de Pinya de Rosa i la seva incorporació al 
PEIN donen estabilitat a aquesta zona natural. 

 
A aquestes barreres, encara s’hi podria afegir en un futur, com s’ha dit anteriorment, 

l’impacte que pugui tenir el nou traçat de la prolongació de l’autopista C-32 a través de 
la zona de les Planes. 

 
- Connectivitat social 

Pel que fa a aquesta metodologia, la connectivitat se centrarà en la xarxa de camins 
ja que han estat i són els mitjans tradicionals de transport, generadors de paisatge, 
integrats amb l’entorn i multifuncionals. 

La connectivitat social que s’analitzarà és aquella que transcorre pels camins que 
tenen una component de titularitat pública, són camins rurals tradicionals i tenen un 
valor patrimonial destacat. 

La informació disponible sobre la xarxa de camins rurals prové de l’inventari de 
camins que actualment està elaborant el Consell Comarcal de la Selva. Tot i així, cal 
dir que les dades de que disposa aquesta administració es refereixen a l’any 1998 i 
encara no han estat validats a través del treball de camp corresponent ni aprovades 
per l’Ajuntament. Tot i així, s’entén que es tracta d’una aproximació prou vàlida a la 
realitat territorial. 

Així mateix, s’ha fet servir la informació continguda en la cartografia de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC, Informació corresponent a les capes 45, 46 i 47) per tal 
de completar-la. 

Segons la informació subministrada pel Consell Comarcal els camins rurals 
inventariats a Blanes sumen una longitud total de 19.649 metres, concentrant-se en la 
seva majoria a la meitat nord del municipi, per sobre de les urbanitzacions Valldolig i 
Residencial Blanes. Són els que es mostren a continuació: 

 



 90 

Taula 12. Camins rurals a Blanes. Inventari CC de la Selva 
 

Nom del camí Longitud 
CAMÍ DE LA GI-600 898 m 
CAMÍ DE LES MIMOSES 1.491 m 
CAMÍ DE LES PLANES 3.763 m 
CAMÍ DE VALLDOLITG AL CAMÍ DELS DIPÒSITS 1 963 m 
CAMÍ DE VALLDOLITG AL CAMÍ DELS DIPÒSITS 2 1.536 m 
CAMÍ DEL CAMÍ DEL VILAR ALS DIPÒSITS 857 m 
CAMÍ DEL MAS BORINOT AL CAMÍ DELS DIPÒSITS 1.779 m 
CAMÍ DEL TURÓ DE MONTELLS 1.200 m 
CAMÍ DEL VILAR 2.110 m 
CAMÍ DELS DIPÒSITS 3.255 m 
CAMÍ ENLLAÇ CAMÍ LES PLANES I CAMÍ DEL VILAR 1.257 m 
DRESSERA CAMÍ DEL VILAR 541 m 

Font: Consell Comarcal de la Selva 

 
 
En canvi, si considerem la informació corresponent al mapa topogràfic de l’ICC el 

nombre, grau de cobertura i longitud dels camins rurals és molt més gran, arribant als 
400 km (400.458.450 m) entre camins, corriols i enllaços. 
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Figura 38.     Xarxa de camins rurals de Blanes 

 
Font: Consell comarcal de la Selva i Institut Cartogràfic. 
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Igualment, tot i que no reben la consideració de camí rural però els ressegueixen, 

podem destacar d’entre els camins que recorren el sòl no urbanitzable del municipi un 
tram del sender de gran recorregut GR-92, concretament el que va de Lloret de Mar a 
Tordera (tram 12). En aquest sentit, s’han identificat tota una sèrie d’itineraris turístics 
o rutes a peu senyalitzades, creades pel Consell Comarcal de la Selva per a potenciar 
el turisme actiu. Les que tenen pas per Blanes són les següents: 

 
La ruta de les ermites de Blanes (19,3 km) 
El Vilar – Sant Pere i tres turons (7,9 km) 
Ruta de la costa (5,1 km) 
Casa de la Vila – Castell de Sant Joan (7,05 km) 
Tossa de Mar – Lloret de Mar – Blanes (18,85 km) 

 
Figura 39. Itineraris senyalitzats a Blanes 
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Font: Consell Comarcal de la Selva 
 
Igualment el Consell Comarcal, conjuntament amb els Centres BTT/FCC han creat 

tota una sèrie de rutes per a bicicletes tot terreny (BTT), de les quals les rutes 4 (Sant 
Pere del Bosc, 13,21 km), 6 (El Vilar, 8,20 km) i 7 (Blanes, 4,46 km) transcorren en 
major o menor mesura pel TM de Blanes. 

 
Figura 40. Itineraris en BTT pel TM de Blanes 

 

 
Font: Consell Comarcal de la Selva 
 
El fet que el Consell Comarcal hagi posat en marxa tota una sèrie d’itineraris 

senyalitzats en el nucli de Blanes, els qual bàsicament aprofiten la xarxa de camins ja 
existents, garanteix en certa manera la funcionalitat i connectivitat d’aquests senders, 
ja que generalment es tracta de recorreguts circulars o amb inici o final en el nucli 
urbà. 

 
Tot i així, l’expansió de les urbanitzacions a afectat en alguns casos aquest camins 

convertint-los en vies asfaltades. Així per exemple, ens trobem amb que degut a la 
manca de manteniment, el camí de ronda que anava pel litoral del municipi actualment 
es troba impracticable, i l’itinerari senyalitzat que ve des de Lloret de Mar a de passar 
pel carrers de la urbanització de Cala Sant Francesc. En el cas del nou sector de 
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Valldolig, s’ha incorporat el traçat del camí de Sant Pere del Bosc a la nova traça 
urbana. 

 
Per altra banda, és evident l’efecte de barrera que exerceixen determinades 

infraestructures sobre la xarxa de camins, especialment la carretera d’accés a la Costa 
Brava, la qual només disposa d’un pas a distint nivell, alguns creuaments regulats amb 
semàfor que coincideixen amb els trams més urbans i altres passos a nivell sense 
senyalització específica. Tot i així, també són nombrosos els punts on un camí 
s’interromp bruscament en arribar a aquesta infraestructura. 

 
Quan a l’accés a la zona agrícola situada al sud de la GI-682, aquí s’ha de destacar 

la barrera que suposa el traçat de la via del ferrocarril, que provoca que l’únic accés a 
l’espai que queda entre la GI-682 i la carretera de Malgrat sigui un pas soterrani situat 
a l’extrem SE d’aquesta àrea o des de la carretera Gi-682 a l’alçada del karting. Pel 
que fa a la part que queda per sota de la carretera de Malgrat, tot i que l’accés aquí és 
més senzill i existeix una densa xarxa de camins agrícoles, prenen especial rellevància 
el camí que es prolonga des del final del carrer Mallorca fins al camí de la Mota del riu, 
el qual constitueix una de les principals zones de passejada pels Blanencs i principal 
via d’accés a la llera del riu. 

 
A la zona de Cala Sant Francesc i Santa Cristina, cal remarcar que tot i existir una 

xarxa de camins important a l’entorn de Pinya de Rosa, l’accés fins a aquests es 
realitza necessàriament a través de les carreteres asfaltades que connecten amb les 
urbanitzacions. Així mateix, el Pla especial de protecció del patrimoni de Blanes 
reconeix la importància històrica i social del camí vell de Sant Joan. 

 
- Qualitat agrícola 

Així com els paràmetres ecològics permeten avaluar la qualitat dels terrenys 
forestals, és convenient fer el mateix per aquells que són agrícoles. 

 
Aquest paràmetre considera que els espais agrícoles amb una gestió tradicional i 

unes dimensions reduïdes poden ser permeables per la fauna, a més de ser 
importants reservoris de biodiversitat. 

 
En canvi, aquelles grans àrees de conreu que han eliminat els marges (amb 

vegetació arbòria o arbustiva), i que usen abundants pesticides, no són adequades per 
a la connectivitat. 

 
Tot i que una part dels cultius del delta de la Tordera varen ser abandonats en el 

últims anys, aquesta zona, que s’estén per tot el marge esquerra de la Tordera fins 
pràcticament arribar a l’àrea urbanitzada, encara conserva una activitat agrícola 
important. Cap al nord aquesta àrea s’estén pel municipi de Tordera i a l’altra costat 
del riu per Malgrat. 

 
La rellevància d’aquest espai ve donada pel fet de tractar-se d’un mosaic de petits 

camps de conreu on hi predominen els conreus herbacis amb les hortes i algunes 
zones molt concretes on s’hi conreen arbres fruiters. 

 
Tot i així, val a dir que ja es comencen a veure nombrosos hivernacles que 

esquitxen el paisatge agrícola. Aquests, tot i tenir una elevada productivitat, eliminen 
totalment la funció ecològica i paisatgística que compleixen les àrees agrícoles 
tradicionals. 
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Pel que fa als marges arbrats o arbustius dels camins i les parcel·les agrícoles 
aquests són més be escassos, sobretot per sota de la carretera GI-682, donada la 
intensitat amb que es conrea un espai tan reduït. Així i tot, sí que es detecten encara 
importants franges de penetració de la vegetació coincidents amb les rieres de la Vall 
de burg, així com algun que altra canal de reg i nombrosos arbres aïllats generalment 
lligats a les masies existents o altres construccions agrícoles. Destaca especialment el 
reg de Gelpí que connecta bona part dels municipis de la part baixa de la Tordera. 

 
A mesura que om es va enfilant pels turons situats a la meitat nord del municipi, els 

camps de conreu comencen a aparèixer envoltats de masses forestals, la qual cosa 
els dona un valor especial, en esdevenir també àrees d’alimentació per a 
determinades espècies alhora que introdueix una major diversitat d’ambients dintre de 
la matriu forestal. 

 
Figura 41. Principals àrees agrícoles a Blanes 

 

 
Font: Mapa de cobertes del sòl de Catalunya. CREAF 

 
- Qualitat paisatgística 
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Valorar la qualitat paisatgística d’una àrea és segurament la tasca més subjectiva 
de les que es poden dur a terme en un estudi de caire ambiental. 

 
Per això, tal i com es proposa en la metodologia establerta per la Diputació de 

Girona, el que s’avaluarà és el grau de visibilitat dels elements impactants del territori: 
aquells espais des d’on es vegi una infraestructura viària o una cantera, per posar dos 
exemples, seran menys adequats per ser seleccionats com a connectors. 

 
En el cas de Blanes, no es pot dir que hi hagi infraestructures o activitats 

especialment impactants, com podria ser una pedrera de grans dimensions o una 
autopista de gran capacitat sobre un viaducte, així s’han considerat com a 
infraestructures o activitats més rellevants les carreteres GI-682 i Gi-600, així com la 
proposta de traçat de la prolongació de l’autopista C-32 fins a Lloret de Mar. Així 
mateix, es calcularà la visibilitat respecte d’algunes de les principals urbanitzacions del 
municipi. 

 
Aquests càlculs de visibilitats s’han realitzat a partir del model digital del terreny 

derivat de les corbes de nivell, així doncs no deixa de tractar-se d’una modelització de 
la realitat, pel que els resultats s’han de prendre com a indicatius. 

 
En el cas de les infraestructures existents, la GI-682, en quan és la que té major 

longitud dintre del terme municipal i el creua transversalment a través d’un corredor, és 
la infraestructura de major visibilitat, especialment des de les planes agrícoles i des de 
les vessants orientades a nord de Santa Bàrbara i Serrallarga. 

 
Figura 42. Mapes de visibilitat de diferents infraestructures a Blanes 

 
GI-682 GI-600 C-32 

  
En color verd es marquen les àrees des d’on és visible la infraestructura o les urbanitzacions. 
Font: Elaboració pròpia a partir del model digital del terreny. 
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Pel que fa a les urbanitzacions, s’observa com les urbanitzacions de la primera 
línea de la costa són menys visibles des de la resta del municipi que les urbanitzacions 
de la segona fila -Blanes Vistamar, Residencial Blanes i Valldolig 2- degut en bona part 
a la seva orientació. Tot i així, donat que Serralarga salta la carena sí que és visible 
des de la part nord del municipi. En qualsevol cas, aquestes urbanitzacions són 
especialment visibles des de la costa i per part dels navegants que recorren el litoral 
blanenc i que en bona part creen la seva imatge del municipi –i del seu grau de 
saturació- en funció de la visió que en tenen des de el mar. 

 
Figura 43. Mapes de visibilitat de diferents urbanitzacions a Blanes 

 
 
Residencial Blanes – Blanes Vistamar Valldolig 
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Santa Cristina - Serrallarga Cala Sant Francesc 

 
 
 
A partir d’aquests mapes, si els superposem mitjançant anàlisi geogràfica obtenim 

quins són els punts de màxima visibilitat del municipi. En el següent mapa, les zones 
més clares són les que queden més amagades i les més fosques són les que queden 
més exposades visualment respecte de les vies de comunicació i les urbanitzacions. 
Però també es pot interpretar a l’inversa, les zones més clares són aquelles des d’on 
és més difícil visualitzar alguna de les infraestructures o urbanitzacions analitzades.  

 
Així doncs, s’observa com el sector nord del terme municipal és el que presenta una 

major qualitat paisatgística des del punt de vista que menys elements aliens hi 
interfereixen. Quelcom similar passa a les parts més baixes del delta. Per contra, les 
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zones des d’on es percep més clarament la presència de les infraestructures o 
l’ocupació de les urbanitzacions és des de punts alts com el Castell de Sant Joan, Els 
Padrets o Mas Guelo. 

 
 
Figura 44. Mapa de visibilitats conjunta de diferents elements a Blanes. 

 

 
Els colors més foscos marquen les àrees des d’on són més visibles les infraestructures o les urbanitzacions. 
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Font: Elaboració pròpia a partir del model digital del terreny. 

 
• 2.2.1.13. Riscos naturals 

Els riscos ambientals d’origen natural solen ser motivats generalment per fenòmens 
atmosfèrics puntualment excepcionals –que generen inundacions i/o avingudes– i per 
fenòmens dels anomenats riscos geològics –risc sísmic, volcànic, de moviments 
gravitacionals, d’erosió de sòls,... 

 
- Risc sísmic i volcànic 

Catalunya, i la Mediterrània Occidental, es troba ubicada en una zona de col·lisió 
entre les plaques tectòniques d’Europa i Àfrica. La taxa de convergència d’ambdues 
plaques és moderada i els terratrèmols resultants d’aquest moviment es produeixen 
amb poca freqüència i solen ser d’una intensitat moderada. 

 
El plànol de Zones Sísmiques per a un sòl mitjà a Catalunya (ICC, 1997) té en 

compte el conjunt de Catalunya i divideix el territori en cinc zones segons la seva 
intensitat sísmica (SMK). La magnitud sísmica (escala Richter) mesura la grandària de 
la font del terratrèmol i es calcula a partir del logaritme de l’amplitud del sismograma. 
Per conèixer els efectes produïts per un sisme d’una magnitud determinada existeix 
una correspondència amb la intensitat màxima epicentral (MSK): 

 
Taula 13. Relació entre magnitud i intensitat màxima epicentral d’un 

terratrèmol. 
 

Magnitud Intensitat màxima epicentral 
(MSK) Descripció 

3,0-4,0 IV Oscil·lació d’objectes penjants 
4,0-4,5 V Desplaçament d’objectes lleugers 
4,5-5,0 VI Danys lleugers 
5,0-5,5 VII Danys moderats 
5,5-6,0 VIII Danys greus 
6,0-7,0 IX Danys greus generalitzats 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 
Blanes es troba inclòs dins la zona Z2, d’intensitat VI-VII (MSK) del mapa de Zones 

Sísmiques de Catalunya. Cal tenir en compte però que aquest mapa preveu unes 
correccions en base al sòl de les àrees habitades dels 944 municipis de Catalunya. La 
tipologia del sòl s’ha diferenciat degut al seu diferent comportament en front del 
fenomen sísmic com segueix: 

 
Taula 14. Classificació geotècnica simplificada de sòls. 

 
Tipus Tret característic 

R roca dura 
A roca compacta 
B materials semi-compactats 
C materials cohesionats 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 
 

En base a la tipologia del sòl de les zones habitades/construïdes (nuclis urbans) es 
preveuen unes correccions als valors definits per a cada territori en el Mapa de Zones 
Sísmiques per a un sòl mitjà: 
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Taula 15. Correccions del Mapa de Zones Sísmiques de Catalunya en funció 

del sòl dels nuclis urbans 
 

Tipus Tret característic Correcció en nucli urbà 
R roca dura 0 
A roca compacta 0 
B materials semi-compactats +0,5 
C materials cohesionats +0,5 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 
Així, el nucli urbà de Blanes es trobaria en una zona d’intensitat VI-VII (Zona 2), que 

amb la correcció deguda a les característiques del subsòl del municipi: 
 
Majoritàriament granits i granodiorites (roca dura tipus R), i 
Parcialment materials al·luvials quaternaris (materials cohesionats tipus C), es 

mantindria a la zona 2 amb intensitat VI-VII. 
 

 
Figura 45. Zones Sísmiques per a un sòl mitjà a Catalunya. 

 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
Tot i que Blanes es troba en una zona d’intensitat 2 (les zones van des de la 0 a la 

4), no hi ha constància històrica de terratrèmols que l’hagin afectat. 
 
Els riscos que es poden derivar d’un fenomen sísmic es preveuen baixos podent 

afectar lleugerament les edificacions. Cal recordar que les noves construccions han de 
complir amb les normes NCSE-02 (Norma de Construcción Sismoresistente. Parte 
general y edificación) en vigor des del 12 d’octubre de 2002, i la NBE-CPI/96 (Norma 
bàsica de l’edificació). 

 
- Risc geològic i d’erosió de sòls 

Els anomenats riscos geològics solen trobar-se fortament condicionats per tres 
característiques bàsiques del territori: 

Blanes 
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a- per la litologia dominant en aquella determinada àrea, 
b- per la morfologia de la regió en concret, i 
c- per les característiques climàtiques locals que poden afectar o alterar les 

condicions físiques dels materials (rocosos o no) que constitueixen el subsòl. 
 
Les litologies que propicien amb més facilitat els processos gravitacionals qualificats 

com a riscos geològics són les de domini argilós i els dominis rocosos fortament 
fracturats (amb presència de diaclasses o clivatge, …) o amb cabussaments tendents 
a la verticalitat. Per altra banda, la morfologia que facilita el desenvolupament d’aquest 
tipus de fenòmens es caracteritza per ser accidentada, amb talussos, pendents 
pronunciats i/o amb relleus elevats. Finalment, els factors climàtics representen el 
motor d’aquest tipus de processos geològics i solen estar caracteritzats per canvis de 
temperatura (amb gel-desgel) i per pluviometries elevades o caracteritzades per la 
seva irregularitat. Aquesta variabilitat climàtica propicia canvis en les condicions dels 
materials que constitueixen el subsòl i, si els altres tres condicionants són favorables, 
permeten el desenvolupament d’aquesta tipologia de processos. 

 
La caracterització geològica, morfològica i 

climàtica de Blanes posa de manifest que de 
forma natural no es donen de forma acusada 
el conjunt de condicions necessàries per tal 
que s’hi desencadenin processos 
gravitacionals de cap de les tipologies més 
generals: colades fangoses, lliscaments 
rotacionals, lliscaments translacionals,… tret 
del fenomen de despreniments o bolcaments 
en les àrees pròpiament costaneres. En 
aquestes àrees el predomini de materials 
fortament fracturats –com és el cas dels 
granits de la Serralada Litoral– juntament 

amb l’acció de processos erosius externs fa que es pugui desencadenar la formació 
d’aquests tipus d’inestabilitats. En aquest sentit cal destacar els problemes d’estabilitat 
en indrets puntuals del municipi com ara el carrer Vidal i Barraquer, la plaça Catalunya 
i el carrer S’Auguer (àrea del Fortí), el Racó d’en en Portes i recentment, a l’estiu de 
2005, a la cala de Sa Palomera on han tingut lloc esllavissades. A Sa Palomera s’han 
incrustat entre 15 i 20 bulons fins a 3 m com a mesura de contenció. En aquest sentit 
és important destacar que l’Ajuntament de Blanes té elaborada una cartografia en la 
que es reflecteixen totes les àrees problemàtiques que s’han detectat en el municipi. I 
arrel d’aquesta problemàtica el Consistori ha encarregat un estudi de tota la seva 
façana litoral  en relació a risc geològic. 
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Figura 46.   Zones amb risc de desprendiments 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’informacions de l’Ajuntament 
 
 
En un clima com el de Blanes el risc d’erosió de sòls no és destacable si no és 

propiciat per accions antròpiques, i d’aquesta manera sempre restarà circumscrit a les 
immediacions de les infraestructures lineals, amb motiu d’excavacions i de formació de 
morfologies de fort pendent. A la zona muntanyosa, on els sòls es troben generalment 
poc desenvolupats, el risc d’erosió augmentaria notòriament en el cas que un incendi 
forestal reduís la coberta vegetal. En aquest cas, l’evident desprotecció en què restaria 
el sòl unit al seu poc desenvolupament i als destacats pendents es combinarien de 
manera que en moments de pluja –i principalment de pluja forta– l’escolament 
superficial tindria un fort efecte d’erosió i transport del material edàfic i del substrat cap 
a les rieres que solquen el territori. 

 
- Risc d’inundació 

El risc de pluges intenses que puguin originar inundacions i avingudes afecten 
qualsevol territori proper a un curs d’aigua superficial. Aquesta situació és destacable 
sobretot al sector oest del municipi de Blanes, per on discorren diverses rieres i 
torrents, algunes de les quals –per bé que d’ordre menor– travessen més o menys 
protegides el mateix nucli del municipi. 

 
La conca de les rieres que creuen Blanes no està regulada per cap embassament; 

per aquest motiu el seu règim de funcionament és natural i els efectes de pluges 
importants són els que de forma natural s’hauran donat històricament en el terme 
municipal. 

 
Segons l’INUNCAT es defineix una àrea catalogada com de risc alt per la seva 

possible afectació als càmpings de la desembocadura de la Tordera; així com una 
zona de risc mitjà, pel que fa a les infraestructures antròpiques, corresponent a un 
sector del nucli urbà. 
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Taula 16. Zones de risc d’inundació relacionades amb infraestructures 
antròpiques. 

 
Riu Conca Perill Codi Observacions 

Tordera Tordera Alt TDBL01 Afeccions a càmpings als dos marges, més importants al marge 
dret a causa del tram rectificat de desguàs del riu. 

Riera 
Blanes 

Litorals Mig BLBL01 La riera de Blanes està coberta al nucli urbà amb secció 
insuficient. 

Font: Inuncat. Agència Catalana de l’Aigua. 

 
La informació proporcionada per la Regió d’Emergències de Girona (Bombers) posa 

de manifest que el municipi de Blanes és considerat –a nivell de tot el terme– com de 
risc mitjà pel que fa a les inundacions. 

 
Figura 47. Zones potencialment inundables en el municipi de Blanes. 

 

 
Font: INUNCAT. Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Val a dir que el grau de detall de l’INUNCAT no és massa precís i per aquest motiu 

s’ha consultat l’estudi de Planificació de l’Espai Fluvial de la Tordera (PEF) realitzat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua l’any 2002. La finalitat d’aquest estudi ha estat fer una 
anàlisi detallada de l’estat del riu a partir de criteris hidrològics, hidràulics, 
geomorfològics i ambientals per tal d’oferir possibles alternatives d’actuació o de 
prevenció en aquelles àrees susceptibles a resultar afectades per inundacions. En 
aquest sentit s’ha elaborat una delimitació molt més detallada de les àrees inundables 
que no pas en l’INUNCAT. Les principals conclusions que s’extreuen i que fan 
referència al territori que ens ocupa es resumeixen tot seguit. 

 
Abans de 1960 la Tordera presentava un règim trenat amb una gran mobilitat i amb 

freqüents desbordaments que inundaven la plana de la baixa Tordera. Posteriorment 



 

 105 

al 1960 el riu comença a patir un acusat procés de degradació motivat per la 
canalització del riu i especialment per les extraccions d’àrids. Això va provocar l’inici 
d’un procés d’encaixament del riu amb la conseqüent desconnexió entre el canal 
principal i la plana al·luvial a la part baixa de la conca. A partir dels anys vuitanta les 
àrees més problemàtiques es localitzen a la seva desembocadura, en el terme 
municipal de Blanes. 

 
En relació a les riuades que han afectat al municipi de Blanes cal destacar les del 

12 i 13 de desembre de 1902, que va afectar la part baixa de la conca fins al pont del 
ferrocarril de Barcelona i Portbou; les de l’11 al 13 d’octubre de 1962, que va assolir 3 
m d’alçada a la part baixa de la conca a Blanes, i a l’octubre de 1994 va inundar la 
zona dels càmpings. 

 
En l’estudi del PEF de la Tordera s’ha elaborat una cartografia referent a la 

zonificació de l’espai fluvial. Aquests mapes s’obtenen a partir de la valoració del tipus 
de risc (determinat a partir de les variables de calat i velocitat) i dels períodes de retorn 
de 10, 100 i 500 anys. Així doncs es diferencien dues zones: una d’inundació 
moderada (color groc) i una altra d’inundació greu (color vermell).  
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Figura 48. Zonificació de l’espai fluvial en el municipi de Blanes. 

 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 
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Les zones amb afecció greu abracen bona part de la plana al·luvial de la Tordera. 
Els seus límits són aproximadament de N a S els següents: per sota Can Palau i 
seguint el límit O de la urbanització Mas Cremat (sense afecció a les edificacions) fins 
al Pla d’en Roig, tot afectant part del traçat de la línia del ferrocarril Barcelona-Portbou. 
Continua cap a l’estació del ferrocarril (sense afecció) i més al S a la zona de la 
Plantera, pla de Can Ferrer i la Ribera fins a la carretera de la Costa Brava, l’avinguda 
Madrid i l’àrea dels càmpings. 

 
Pel que fa a les zones d’inundació moderada s’inclouen una part de la línia 

ferroviària (zona estació), el karting de la carretera de Blanes a Malgrat, l’Horta d’en 
Ferrer i sectors puntuals de la zona dels Pins (vegeu figura 3.3.2). 

 
Finalment remarcar que l’Agència Catalana de l’Aigua ha fixat uns criteris i una 

terminologia en relació amb la llera i amb el seu àmbit d’influència, que s’han de tenir 
en compte en la tramitació de diferents instruments del planejament urbanístic. 

 
Zona fluvial (ZF): Ve definit per la franja delimitada per la línia de cota d’inundació 

de l’avinguda de període de retorn 10 anys. Aquesta definició vol superar l’ambigüitat 
de la definició legal del Domini Públic Hidràulic per la via d’englobar tant la llera legal 
com la seva zona d’influència immediata que podríem catalogar de llera a efectes 
ecosistèmics. L’ambigüitat ve donada per la diferent torrencialitat dels diversos rius a 
considerar, torrencialitat que amb la definició del cabal de període de retorn 10 anys 
(Q10) resta acotada a un nivell superior. 

 
Figura 49. Sistema fluvial 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 
En la franja o franges així determinades no és aconsellable permetre cap ús. Es 

considera que només podrien dur-se a terme tasques de manteniment de la vegetació 
destinades a afavorir-ne un creixement equilibrat i alhora, mantenir una capacitat 
hidràulica mínima.  

 
Quant a les infraestructures canalitzades, s’evitarà sempre que sigui possible el 

traçat per la zona fluvial. Cal apropar així la idea de què el domini públic hidràulic és 
una franja vital a respectar, allunyant la percepció del mateix com una franja verge 
susceptible d’actuar com a galeria de serveis. 

 
 
Sistema hídric (SH): Sota aquest concepte es pretén integrar l’ordenació de la llera i 

de la seva àrea d’influència dintre del procés de planificació territorial i urbana. 
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Aquest “sistema hídric” de protecció fluvial, s’haurà de definir a partir de criteris 
basats en la consideració de valors ecològics, naturals i espacials associats als cursos 
fluvials, observant alhora determinades normes i recomanacions tècniques 
hidràuliques de prevenció, definides en la planificació hidrològica i concretades sobre 
el territori per la planificació territorial, dintre de les quals es considerarà el risc 
d’inundació com a factor clau per a la reserva de sòl. 

 
Mentre aquesta planificació no estigui disponible i per tal de no hipotecar-la, es 

proposa adoptar el criteri de considerar el SH com la zona ocupada pel cabal de 100 
anys de període de retorn. Aquest criteri es complementarà també amb consideracions 
de caràcter històric, geomorfològic i biològic. 
 

Figura 50. Sistema hídric 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 
 
 
En tant no hi hagi una definició des del planejament urbanístic, els usos permesos 

en el SH, fora de la Zona fluvial, serien els següents, restant expressament 
desaconsellat, per a l’establiment d’aquests usos, qualsevol construcció o moviment 
de terres que modifiquin sensiblement el perfil natural del terreny: 

 
Ús agrícola: terres de conreu, pastura, horticultura, viticultura, gespa, silvicultura, 

vivers a l’aire lliure i conreus silvestres. No es permetran els hivernacles ni tancaments 
de cap classe entre parcel·les. 

Ús industrial-comercial: zones verdes.  
Usos residencials: gespa, jardins, zones de joc degudament senyalitzades. 
Usos recreatius públics i privats: camps de golf, pistes esportives a l’aire lliure, 

zones de descans, zones de natació, reserves naturals i de caça, parcs, vedats de 
caça i pesca, circuits d’excursionisme o d’equitació. La implantació d’aquestes 
activitats recreatives no haurà de suposar, en cap cas, l’alteració significativa de les 
condicions naturals dels terrenys afectats. 

Les estacions de bombament, tant d’aigües residuals com potables, es podran 
situar en el SH, sempre que els accessos es localitzin a una cota en la que no es 
produeixi la condició d’inundació greu per a l’avinguda de 500 anys de període de 
retorn. 

Les infraestructures canalitzades soterrades degudament protegides front a l’erosió 
en avinguda, només podrien autoritzar-se de forma excepcional i prèvia justificació 
com a única alternativa viable. No s’haurien d’autoritzar en cap cas, instal·lacions per 
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al transport de productes que puguin representar un risc de contaminació del Domini 
Públic Hidràulic 

   
Zona inundable (ZI): Es defineix per la franja delimitada per la línia de cota 

d’inundació de l’avinguda de període de retorn 500 anys. 
 

Figura 51. Zona inundable 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 
 
 
A més, en l’estudi de definició de la zona inundable del riu cal considerar igualment 

aspectes de caràcter històric, geomorfològic i biològics per tal de complementar la 
seva definició. L’estudi d’aquests aspectes determinarà avingudes històriques i la seva 
afecció, característiques geomorfològiques de les planes d’inundació, característiques 
de la flora i fauna de la zona i altres trets determinants de la zona inundable. 

 
Els usos que es proposen siguin permesos en la ZI, fora del SH, no van encaminats 

a preservar el règim de corrents, sinó a evitar danys importants. Concretament, es 
prenen les següents limitacions: 

 
Les futures edificacions de caràcter residencial haurien de situar-se a una cota tal 

que no es produeixi la condició d’inundació moderada amb l’avinguda de 500 anys de 
període de retorn. Subratllar que la zona d’acampada de càmpings restarà fora de la 
zona d’inundació de l’avinguda de  període de retorn 500 anys. 

Les futures edificacions de caràcter comercial-industrial haurien de situar-se a una 
cota tal que no es produeixi la condició d’inundació greu amb l’avinguda de 500 anys 
de període de retorn. Aquestes mateixes condicions caldria aplicar-les a les estacions 
depuradores d’aigües residuals (EDAR) de caràcter convencional i a les instal·lacions 
associades a estacions de tractament d’aigües potables (ETAP). En canvi, per a les 
EDAR de tipologia verda, l’únic condicionant serà el de situar-se fora del SH. A la zona 
inundable caldria prohibir  instal·lació d’abocadors de qualsevol tipus. 

 
Les tres zones definides com a zona fluvial (ZF), sistema hídric (SH) i zona 

inundable (ZI) es superposen, quedant sempre compreses una dins l’altra. Els usos 
permesos proposats en cada cas serien sempre els corresponents a la limitació més 
restrictiva. 
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- Risc d’incendis forestals 
Tot i que segons la terminologia del Departament d’interior de la Generalitat els 

incendis forestals no es consideren riscos naturals, per bé que la majoria d’ells tenen 
origen antròpic, donat que la principal conseqüència de la seva incidència és la crema 
de la coberta forestal –sense menysprear del risc que pugui suposar per a 
urbanitzacions emplaçades en el medi natural- s’ha decidit incloure’ls en aquest 
apartat i no en el de riscos antròpics d’aquest informe, ja que aquests es refereixen 
principalment als riscos que tenen lloc en el medi construït o que es deriven 
directament d’activitats humanes. 

 
La informació recavada6 indica que el territori que ocupa el municipi de Blanes és 

declarat de baix risc d’incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre, segons el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 
Tot i així, segons dades de la Regió d’Emergències de Girona, Blanes és un 

municipi que per les seves característiques pròpies es considera d’alt risc d’incendi així 
com tanmateix ho contempla el pla INFOCAT. Com a principals punts de risc hi ha 
catalogats:  

diverses urbanitzacions: les Planes, Blanes Vistamar, Ca n’Illes, La Corona de 
Santa Cristina, Mas Borinot, Mas Guelo, Mas Cremat i Cala Sant Francesc, 

i una sèrie d’elements vulnerables no associats a urbanitzacions però situats enmig 
de masses forestals, com ara masos aïllats, restaurants, benzineres, càmpings, zones 
d’acampada –com la situada a prop de l’ermita de Santa Bàrbara–, cases de colònies, 
etc.   

 
Una de les observacions realitzades per la Regió d’Emergències de Girona és que 

cap de les urbanitzacions situades en zona forestal estan dotades de franges 
perimetrals de protecció de 25 m d’amplada tal i com estableix del Decret 64/1995. Ara 
bé, l’Ajuntament actualment està treballant en aquest sentit ja que està elaborant una 
ordenança municipal reguladora de l’execució de les franges exteriors de protecció de 
25 m d’amplada en urbanitzacions situades a menys de 500 m de terrenys forestals i 
en edificacions i instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals. 

 
Segons les dades bàsiques del municipi rebudes del Servei de Prevenció d’Incendis 

Forestals en relació a la prevenció d’incendis, hi ha registrats dos punts d’aigua en el 
municipi: 

 
Coordenades Nom punt Tipus  Any 

X Y 
Turó d’en Trompes 2000 482.622 4.617.118 

Turó d’en Galí 
Dipòsit xapa 

2004 480.730 4.619.616 
 
Tanmateix, a les urbanitzacions s’incompleix la normativa pel que fa a la xarxa 

d’hidrants. En el municipi s’han comptabilitzat un total de 266 hidrants, però aquests no 
sempre compleixen la distància reglamentària de 200 m ja que la seva instal·lació es 
troba condicionada totalment per la distribució de la xarxa. Tanmateix el conjunt 
d’urbanitzacions presents en el municipi estan dotades de les seves respectives 
xarxes d’hidrants, malgrat que en alguns casos aquesta no és completa segons 
informació facilitada. 

                                                
6 Servei de Prevenció d’Incendis Forestals i per la Regió d’Emergències de Girona de la 
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil 



 

 111 

Combustibilitat i inflamabilitat del territori 
La zonificació del municipi de Blanes pel que fa a combustibilitat i inflamabilitat, és a 

dir capacitat de propagació del foc i capacitat d’encendre’s respectivament, posa de 
manifest la diferenciació de dues àrees principals: (1) un sector nord oriental  amb 
presència de matollar amb un important grau de combustibilitat i (2) un sector sud-
occidental caracteritzat per àrees de conreus i matollars menys inflamables. 

 
Figura 52. Mapa de combustibilitat del municipi de Blanes 

 
Font: Departament de medi ambient i habitatge 
 

Àrea 
Model 

combustible 
Descripció 

Mare de Déu del 
Vilar i Mas Bonic 

4 Focs ràpids i intensos que es propaguen per les capçades del matollar. 

Sant Joan 5 
El foc es propaga pel sòl cremant la fullaraca i la pastura. Focs pocs 
intensos. 

Turó d’en Galí 6 
El foc es propaga pel matollar (més inflamable) amb vents moderats. Si no hi 
ha vent el foc pot baixar a ran de terra. 

Les Planes i turó 
d’en Trompa, 

Monferran, 
càmping el Pinar 

7 
El foc es propaga pel matollar i per la fullaraca. El matollar més inflamable 
que en el cas anterior propaga el foc encara que estigui verd. 

Turó del Vilar i els 
tres turons 

8 
Propagació del foc per la fullaraca molt compacta. Focs superficials amb 
alçades de flama baixes. 
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Figura 53. Mapa d’inflamabilitat de Blanes 
 

 
Font: Departament de medi ambient i habitatge 

 
Àrea 

Model 
combustible 

Descripció 

Sant Joan 5 
Recobriment més gran que el 10% d’espècies tipus 1 i 2 i major del 75% 
d’espècies de tipus 3. 

Turó d’en Galí 7 Recobriment més gran que el 50% d’espècies de tipus 1 i 2. 

Les Planes 8 Recobriment més gran que el 75% d’espècies de tipus 1 i 2. 
Turó del Pi Gros,  turó d’en 

Trompa, Mare de Déu del Vilar, 
Monferran i càmping el Pinar 

9 Recobriment més gran que el 100% d’espècies tipus 1 i 2. 

Turons de Sant Pere i el Vilar 10 Recobriment més gran que el 150% d’espècies tipus 1 i 2. 
Les espècies de tipus 1 corresponen a aquelles que són inflamables tot l’any, les de tipus 2 són altament inflamables 
durant l’estiu i finalment les de tipus 3 són moderadament inflamables. 

 
Així, a partir de mapa de models d’inflamabilitat, el mapa de models de combustible, 

el model d’elevacions del terreny, el mapa de dèficit hídric anual, i les sèries 
meteorològiques del període 1980-2001, es genera el mapa de perill bàsic d’incendi 
forestal, que defineix un estat del territori estimatiu de la freqüència i la intensitat en 
que si pot produir el perill d’incendi. 

 
D’aquesta manera, observem que el territori de Blanes es divideix bàsicament en 

dues àrees, una meitat sud-occidental, on el perill d’incendi es baix –degut a que és 
una àrea dominada per camps de conreu i zones urbanes-, i una meitat nord-oriental 
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on la presència de sòls forestals fa que el perill d’incendi sigui elevat. Cal remarcar que 
la majoria de les urbanitzacions del municipi es troben en aquesta zona qualificada 
com de risc alt i que cap d’elles disposa de les corresponents franges de protecció. 

 
Figura 54.  Mapa de perill bàsic d’incendi forestal 

 

 
Font: Departament de Medi Ambient i habitatge. 2002 
 
L’àrea més afectada, quant a nombre d’incendis, ha estat l’àrea del turó de Montells 

amb 6 incendis, seguit de l’àrea de la Plantera amb 4 incendis. En canvi, els incendis 
més greus –en relació a superfície afectada– van ser els que s’iniciaren a Can 
Rabassa al 1983 i 1986 amb 4,5 i 1,5 hectàrees respectivament. Més recentment, el 
més remarcable ha estat el de Vall d’Oli, iniciat el dia 21 de febrer de 2000, on es van 
cremar un total 0,92 Ha.  

 
Pel que fa a les causes que han originat els incendis cal destacar que la meitat dels 

incendis han estat intencionats, un 20% causats per negligències, un 20% per accident 
i en un 10% es desconeix la causa.  

 
 

2.2.2. Aspectes de sostenibilitat urbana 

• 2.2.2.1. Estructura urbana: Compacitat, complexitat i diversitat 
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Actualment és comunament acceptat que el model de ciutat compacta i complexa té 
uns requeriments i costos ambientals molt inferiors als de la ciutat difusa, a més 
d’implicacions positives sobre la qualitat de vida de les persones i la intensificació de 
les relacions socials; tot i que també es cert que aquests dos models de ciutat 
rarament els trobarem en estat pur. 

 
Tal i com diu Rueda (2004), en el model de ciutat difusa el consum de materials 

extrets dels sistemes de suport per a mantenir el tipus d’organització urbana, és major 
al corresponent al model de ciutat compacta. El mateix succeeix en relació als fluxos 
de contaminants projectats sobre els sistemes de suport d’ambdós tipus de ciutat, 
degut als models de mobilitat, edificació i serves associats a cada model urbà. Així 
mateix, es veu com la complexitat dels diferents teixits de la ciutat difusa és 
vertaderament reduïda, mentre que és elevada en la major part de la ciutat compacta. 

 
De fet, el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya atén a aquesta 

constatació i en el seu article 3, on s’estableix el concepte de desenvolupament 
urbanístic sostenible, es diu que “...el desenvolupament urbanístic sostenible, atès que 
el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl 
que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en sòl urbà [...] i consolidin un model de territori globalment 
eficient.”. Així, la llei estableix que pels nous creixements urbanístics es podran assolir 
densitats de fins 100 habitatges per hectàrea, que és la ràtio en la qual es considera 
que es poden donar en plenitud totes les funcions urbanes típiques de la ciutat 
compacta i complexa. 

 
Pel que fa a Blanes i la seva estructura urbana, es distingeix clarament entre el 

nucli urbà i les urbanitzacions. En el primer, és on en general es donen les majors 
densitats, mentre que en les segones –localitzades principalment per sobre de la 
carretera d’accés a la Costa Brava i a les zones elevades del litoral oriental del 
municipi- es donen les densitats típicament baixes d’aquest model d’ocupació del sòl. 

 
A diferència de les urbanitzacions, que més o menys, segueixen un mateix patró pel 

que fa a la seva forma i tipologies edificatòries, no succeeix el mateix en el cas del 
nucli urbà, on els diferents períodes històrics, amb els seus conseqüents models de 
ciutat, es solapen els uns amb els altres donant lloc a textures urbanes ben 
diferenciades i a formes edificatòries diverses: el casc antic i la façana marítima 
afegida, els barris dormitori lligats al creixement industrial del municipi, els barris 
vacacionals, els nous eixamples, etc. 

 
- Tipologies edificatòries i habitatge 

A nivell esquemàtic, les tipologies edificatòries es poden agrupar en tres categories 
en funció de la seva relació amb la via i la parcel·la, cada una d’elles amb unes 
implicacions ambientals diferents: 

 
Edificació amb alineació de vial: Es caracteritza per la disposició de façanes formant 

línia contínua marcant l’alineació del carrer. La seva unitat bàsica d’ordenació urbana 
és l’illa, encara que no necessàriament construïda en edificació entre mitgeres. 
Correspon a la concepció de ciutat en que predomina la configuració d’una imatge 
tradicional de carrer com a canal delimitat per edificacions. 

 
Edificació aïllada: En aquest sistema d’ordenació les façanes dels edificis no es 

situen ni sobre l’alineació del carrer ni sobre altres límits de parcel·la, tot i que 
eventualment pugui donar-se aquesta situació. Formalment, el carrer es configura 
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mitjançant el diferent tractament dels espais de les seves vores, o per les tanques de 
les propietats. L’ordenació es realitza a través de les relacions entre l’edificació i la 
parcel·la, i entre cada edifici i els del seu entorn. Aquest model correspon a la 
morfologia urbana en la qual, la situació dominant és l’existència d’espais lliures 
exteriors a la construcció, sigui públics o privats i amb independència del seu 
tractament. El carrer perd rellevància, tot i que en última instància segueix present. 

 
Edificació amb volumetria específica: El sistema d’ordenació per volumetria 

específica correspon a les situacions morfològiques en que els conceptes formals 
perden protagonisme, en termes relatius, ordenant-se l’edificació basant-se 
fonamentalment en criteris funcionals derivats de les seves pròpies necessitats. Les 
ordenacions d’aquest tipus, tot i podent compartir amb el sistemes precedents alguna 
connotació formal, es caracteritzen per que l’edificació s’organitza en relació a la seva 
parcel·la. 

 
 
Les edificacions aïllades, són generalment les que tenen un impacte major sobre el 

medi ambient i donen lloc a models de menor densitat. Els principals impactes derivats 
de la generalització d’aquest tipus d’edificacions rauen en el fet que requereixen d’un 
major consum d’aigua, derivat del reg de les zones enjardinades privades i piscines 
que hi sovintegen; són menys eficients des del punt de vista energètic donat que la 
superfície exposada és molt major i, per tant, requereixen d’un major consum energètic 
per a climatització. A més, la baixa densitat urbana derivada de la repetició en el 
territori d’aquest model d’edificació genera problemes per a fer viable la implantació de 
sistemes de transport públic així com per al subministrament d’altres serveis públics 
que requereixen d’una determinada concentració de població. Finalment, allà on 
predomina aquest model, la diversitat d’usos (residencial, comercial, administratiu, 
etc.) i la disponibilitat de serveis sol ser sensiblement menor que en zones on trobem 
altres tipologies edificatòries. 

 
En el cas de Blanes, aquest model d’edificació es troba principalment a les 

urbanitzacions que envolten el nucli urbà, però també en alguns barris que tenen el 
seu origen en els primers desenvolupaments residencials de la primera meitat del 
segle passat com Els Pins, o de més recents com Els Pavos o Mas Marull. En el cas 
concret del districte 1.2, que coincideix amb les urbanitzacions de Mas Terrats, Sant 
Joan Sud, Cala Sant Francesc, Santa Cristina i Serrallarga, el 72% dels edificis 
corresponen a habitatges unifamiliars i el 96% a edificis dedicats únicament a 
habitatges, la qual cosa dona una idea de la manca de serveis d’aquestes 
urbanitzacions. 

 
A l’altre extrem, les edificacions amb alineació de vial i les de volumetria específica 

reverteixen en la constitució d’un model de ciutat més compacte i complex, des del 
punt de vista que permeten assolir majors densitats i acollir una diversitat d’usos, 
activitats i serveis molt major que altres models d’urbanització. A més, aquest tipus 
d’edificacions, sobretot quan aquestes es troben entre mitgeres o en blocs de certa 
alçada i volum, que fan que la relació superfície/volum es redueixi, impliquen un 
consum energètic més baix degut a que la despesa en climatització és menor. 
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Figura 55. Comparació de l’eficiència energètica segons la tipologia de 

l’habitatge 
 

 
Font: Extret de “Guia bàsica de la sostenibilidad”, B. 
Edwards. Ed. Gustavo Gili, 2004 

 
Les edificacions amb alineació de vial, generalment entre mitgeres predominen a la 

ciutat original i a la construïda al llarg dels últims cinquanta anys, destacant 
especialment la casa de cos entre mitgeres. En els nous creixements i en la zona 
turística són més comuns els blocs d’edificis en illa oberta o amb volumetria específica. 
Val a dir, que aquests últims, en poder orientar-se lliurement dintre de la parcel·la 
permeten majors possibilitat d’aprofitament bioclimàtic. 
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Figura 56. Morfologies urbanes 

 

 
Font: Refós del PGOU de Blanes. 
 
 
Així doncs, en bona part degut al llegat edificat de la ciutat, però també als 

habitatges unifamiliars construïts més recentment, la majoria dels edificis (63%) tenen 
una (37,7%) o dues (25,3) plantes sobre rasant. 
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Figura 57. Distribució dels habitatges per nombre de plantes sobre rasant en 

el municipi, per districtes i seccions. 2001. 
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Font: Cens de Població i habitatges 2001. Institut Nacional d’Estadística. 
 
Grau d’ocupació del parc d’habitatges 
En bona part degut a la seva condició de municipi turístic, el nivell d’ocupació del 

parc d’habitatges de Blanes presenta característiques destacables que tenen una clara 
incidència ambiental. 
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Així, únicament el 48,7% dels 22.987 habitatges de Blanes són habitatges 
principals7. El 51,3% restant són bàsicament habitatges secundaris8 (40,7%), però 
també existeix un remanent important d’habitatges buits9 (10,2%). Això significa que 
més de la meitat dels habitatges del municipi es troben desocupats la major part de 
l’any, amb el conseqüent dispendi de recursos que això suposa. 

 
 

Figura 58. Ocupació dels habitatges per districtes i seccions censals 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatges 2001. 
 
 
Entre d’altres aspectes, pel que fa a la distribució dels habitatges secundaris i buits, 

s’ha de destacar l’elevat nombre d’habitatges que estan buits la major part de l’any a 
dintre vila i el seu entorn, ja que es tracta del centre econòmic i social del municipi. 

 
Una situació especialment destacada és la de la secció 1.6, corresponent a 

S’Abanell, on prop del 84% dels habitatges són secundaris. Així mateix, a els Pins i la 
secció 1.2 (que abarca des de Mas Terrats fins a Santa Cristina) aquest índex arriba al 
50% del total. 

 
Igualment es registra un percentatge molt elevat d’habitatges secundaris entorn 

dels Pavos o Mas Enlaire. 
 
Quan als habitatges desocupats, hom troba que a Dintre Vila i S’Auguer aquests 

arriben a representar el 39% del total d’habitatges. En la secció 2.2 (entre els carrers 
Riera Alta i Santa Bàrbara) aquest percentatge arriba al 26,7% i en les seccions 2.8 i 
2.10 aquest és superior al 19%. 

 

                                                
7 Un habitatge familiar es considera principal quan és utilitzat tota o la major 
part de l’any com a residència habitual d’una o més persones. 
8 Un habitatge familiar es considera secundari quan és utilitzada només una part de l’any, de 
forma estacional, periòdica o esporàdica i no constitueix la residència habitual d’una o vàries 
persones.  
9 Un habitatge familiar es considera desocupat o buit quan, sense trobar-se en cap de les 
situacions anteriors, habitualment es considera deshabitat. 
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Taula 17. Ocupació dels habitatges per districtes i seccions censals 

 

 
Núm. 
Hatges. 

%  
Principals 

% 
Secundaries 

%  
Buits 

%  
Altres 

TOTAL BLANES:  22.987 48,7 40,7 10,2 0,5 
TOTAL 8.925 28,0 60,2 11,2 0,7 
Secció 1 1.590 28,7 32,1 39,1 0,0 
Secció 2 2.228 38,6 50,2 9,9 1,3 
Secció 4 1.670 38,0 52,0 9,1 0,9 

Districte 1 

Secció 6 3.437 15,9 83,6 0,1 0,5 
TOTAL 11.537 58,9 30,5 10,6 0,1 
Secció 1 1.504 51,3 42,4 6,1 0,3 
Secció 2 851 51,1 22,2 26,7 0,0 
Secció 3 883 62,5 28,9 8,6 0,0 
Secció 4 1.141 56,0 34,8 9,1 0,1 
Secció 5 1.092 62,5 23,0 14,6 0,0 
Secció 6 1.042 75,1 24,9 0,0 0,0 
Secció 7 1.329 58,9 40,4 0,7 0,0 
Secció 8 1.112 60,5 19,4 19,9 0,2 
Secció 9 487 66,9 31,0 2,1 0,0 
Secció 10 1.459 48,5 32,0 19,5 0,1 

Districte 2 

Secció 11 637 69,2 24,6 6,1 0,0 
TOTAL 2.525 75,1 18,7 4,6 1,7 
Secció 1 640 73,8 17,0 3,3 5,9 
Secció 2 539 78,1 21,9 0,0 0,0 
Secció 3 601 79,7 18,5 1,8 0,0 

Districte 3 

Secció 4 745 70,3 17,9 11,3 0,5 
Font: Cens de població i habitatges 2001. Institut nacional d’estadística. 

 
 
Així doncs, a Blanes existeixen un total de 11.691 habitatges no principals, els 

quals, considerant una ocupació mitjana per habitatge al municipi de 2,74, podrien 
acollir entorn a 32.000 habitants, és a dir que gairebé es podria duplicar la població 
actual únicament amb els habitatges existents. 

 
En el cas concret dels habitatges desocupats, aquests tenen capacitat per a acollir 

a més de 6.000 habitants addicionals. 
 

- Grau de dispersió en SNU 
A l’hora de valorar el grau de dispersió del territori s’ha de tenir en compte que no 

totes les edificacions en SNU es poden considerar de la mateixa manera. Així, el fet 
que existeixin edificacions en sòl no urbanitzable o rústic no ha de ser necessàriament 
negatiu, ja que en zones rurals amb una important activitat agrícola i ramadera aquest 
és, de fet, el tipus d’ocupació del sòl històricament més comú. El problema es dona 
quan aquestes edificacions es multipliquen en el territori, destinant-se únicament a 
residència no lligada a cap activitat agrícola concreta. Aleshores es generen tota una 
sèrie de problemàtiques  paisatgístiques i lligades a un increment de la mobilitat –per a 
la qual no estan dissenyada la vialitat rural– i a una demanda de serveis “urbans” per 
part dels residents: subministrament d’aigua potable, sanejament, recollida 
d’escombreries, transport públic, manteniment de carrers, etc. Tot plegat representa 
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una degradació del paisatge rústec i un increment dels costos de subministrament de 
serveis per part de l’ajuntament, sense comptar amb que aquest tipus d’urbanització 
és la menys eficient des del punt de vista de l’aprofitament de recursos. 

 
Si atenem a la nomenclatura del Cens de persones i habitatges de 200110 el grau 

de dispersió de l’edificació de Blanes és molt baix, ja que únicament registre 73 
habitatges familiars disseminats; i d’aquests, únicament 6 no són habitatges principals. 

 
Segons el glossari del Cens, es considera nucli a un conjunt d’almenys deu 

edificacions que es troben formant carrers, places i altres vies urbanes, així com 
edificacions aïllades que distin menys de 200 metres de dit conjunt. Per tant, es 
considera “disseminat” tota entitat que no pertanyi a un nucli segons la definició 
anterior. 

 
Una altra estimació del nombre d’edificacions en sol no urbanitzable es pot 

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

 
Igualment, no s’ha d’oblidar l’impacte dels càmpings, situats en SNU, que es troben 

a mig camí, per la seva condició d’assentament temporal, entre la urbanització difusa i 
la de baixa densitat 

. 

                                                
10 Institut Nacional d’Estadística (INE) 
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Figura 59. Construccions en SNU a Blanes 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
 

 
- Compacitat 

Quan a les densitats urbanes, si la calculem en funció de la superfície total de sòl 
urbà (383,1 Ha), es veu com aquesta es situa en els 60 habitatges per hectàrea. Es 
tracta d’una densitat moderadament alta, d’acord amb els paràmetres de la ciutat 
mediterrània i el model de ciutat densa.  
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Però evidentment aquesta densitat es distribueix de forma desigual en el territori. 
Així, per exemple, en les zones centrals –i amb més història- aquesta densitat 
d’habitatges arriba a superar els 100 hatges./Ha. A la zona situada a l’oest de la 
Rambla Joaquim Ruyra, aquesta densitat s’incrementa fins als 146 hatges/Ha. 

 
Però en canvi, a l’altra extrem hi ha zones amb una densitat molt menor, 

especialment en aquelles on s’ha potenciat el model d’urbanització difusa o de molt 
baixa densitat, característic de les urbanitzacions orientals del municipi. Així, per 
exemple, ens trobem que a la urbanització de Cala Sant Francesc, la densitat 
d’habitatges és d’aproximadament 5 hatges/Ha. 
 
 

Figura 60. Densitat d’habitatges per seccions a Blanes 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Institut Nacional d’Estadística. 2001 
 
 
Tot i així, degut al caràcter marcadament estacional dels nuclis de la costa, les 

xifres varien molt si el que mesurem és la densitat d’habitants censats i no 
d’habitatges. Així, la densitat neta de població (habitants per superfície de sòl urbà) es 
situa, de mitjana en 95,8 hab./Ha, en canvi, si consideréssim la població mitjana anual, 
que s’estima en 44.887 persones, aleshores la densitat s’incrementa fins a 117,2 
hab./Ha. 

 
Però encara es pot donar un pas més enllà, si en lloc de la població mitjana, 

considerem la capacitat màxima del municipi, considerant, les persones residents 
(36.711), els habitants potencials en funció del nombre d’habitatges secundaris 
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(32.000), i el nombre de places hoteleres (4.431 places) i de càmping (9.278 places). 
Aleshores, sumem una capacitat d’allotjament de 82.420 persones, o dit en termes de 
densitat neta, 215,1 hab./Ha. 

 
Tenint en compte la distribució dels habitatges secundaris abans observada, 

aleshores no sorprèn que les àrees amb major densitat d’habitatges, no tinguin per 
que ser les de major densitat d’habitants. Això ho observem, per exemple a Dintre Vila, 
on tot i la gran densitat d’habitatges, molts d’ells són secundaris, la qual cosa fa que la 
densitat d’habitants del barri es situï per sota de la mitjana del municipi. 

 
 

- Complexitat 
L’anàlisi de la diversitat d’un territori determinat ens permet realitzar una 

aproximació a la idea de misticitat i densitat d’usos i funcions d’aquest territori, és a dir, 
de la seva complexitat. 

 
Les estructures complexes i diverses pel que fa a la residència, els serveis i les 

activitats econòmiques, els equipaments, etc. (típiques del model de ciutat compacta 
mediterrània) permeten crear una ciutat generadora d’oportunitats i de creativitat, amb 
una major estabilitat i majors possibilitats d’intercanvi d’informació la qual cosa es 
tradueix en major cohesió social, densificació del teixit associatiu i una reducció del 
consum d’energia per a desplaçaments.   

 
En canvi, els espais amb una funció o ús predominant queden desertes i sense vida 

en períodes temporals amplis (per exemple: ciutats dormitori), al mateix temps que la 
separació física dels espais provoca segregació social. A més, requereixen importants 
aportacions d’energia per a mantenir l’estructura (sobretot energia per al 
desplaçament) la qual cosa implica que és força inestable. (Rueda. 2004). 

 
En termes generals, es pot dir que les urbanitzacions de baixa densitat solen ser 

molt menys complexes des del punt de vista dels usos i grups socials que acullen. En 
canvi, la ciutat tradicional presenta una major heterogeneïtat en tots els sentits: major 
activitat comercial, diversitat d’activitats econòmiques, grups socials, etc. 

 
En els nous creixements, caracteritzats per la urbanització en illa oberta, tancada o 

en eixample, això en bona part dependrà de l’ús que es doni a les plantes a nivell de 
carrer i als entresòls. 

 
Així mateix, en cada àrea dependrà molt dels usos admesos per la normativa 

urbanística. 
 
Val la pena destacar a Blanes determinades zones que es caracteritzen per tractar-

se de monocultius d’activitat: 
 
- Polígon industrial Carretera de l’Estació: aquesta operació que pretén crear una 

nova àrea de centralitat s’ha enfocat directament a l’activitat econòmica i de 
consum, amb total absència d’habitatges. Moltes de les activitats que s’hi ha 
localitzat (centres comercials, restaurants, ...) són totalment compatibles amb 
l’ús residencial. És més són importants  àrees d’atracció que per la seva 
localització pràcticament obliguen a tothom que hi vulgui acudir a desplaçar-se 
en vehicle privat. 
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- Urbanitzacions de baixa densitat: Com ja s’ha esmentat, aquestes àrees són un  
monocultiu residencial on fins i tot existeix heterogeneïtat en les classes socials 
i les tipologies arquitectòniques. 

- Ciutat vacacional: La podríem localitzar a la zona de S’Abanell i en part a tota 
l’àrea dels càmpings. Aquí hi predominen bàsicament les activitats 
d’allotjament, oci i de serveis  associats. Precisament aquests serveis lligats al 
turisme podrien dir que fan incrementar la complexitat del conjunt, però 
precisament aquesta especialització turística fa que àrees senceres de la ciutat 
depenguin d’un únic sector econòmic que, a més, és marcadament estacional, 
la qual cosa fa que durant bona part de l’any pràcticament no hi existeix 
activitat. 

 
 
• 2.2.2.2. Espai lliure i verd urbà 

Els parcs i jardins urbans juguen un paper molt important tant a nivell de qualitat 
ambiental com de benestar pels habitants de la ciutat. 

 
S’ha comprovat que l’existència d’espais enjardinats o amb vegetació dins la ciutat, 

que en major o menor grau introdueixin elements “naturals” en entorns urbans, millora 
la qualitat de vida i percepció dels ciutadans envers el medi urbà, alhora que 
acompleix una funció ambiental (creació d’ombres, apantallament acústic, retenció de 
la contaminació atmosfèrica, etc.) i social  (efecte psicològic positiu, espais per al 
repòs i la convivència, etc.) destacable. 

 
Així, s’entén per “verd urbà” el conjunt d’espais de la ciutat on es produeix aquesta 

penetració d’elements naturals, ja sigui en forma de parcs o jardins, o amb la 
presència d’arbrat o elements de jardineria en els carrers. 

 
Per a la mesura del verd urbà és comunament acceptat el càlcul de la superfície 

enjardinada per cada habitant i pot ser acceptat en quant a mesura objectiva. També 
s’ha de contemplar la potencialitat dels carrers arbrats i la generalització de les fonts i 
elements de jardineria entre el mobiliari urbà. El “verd” no ha d’estar reclòs dins els 
parcs i jardins, sinó que s’ha d’intentar generalitzar la seva presència, en la mesura del 
possible, en tot l’àmbit de l’espai públic. 

 
Altres aspectes a considerar, han de ser com es distribueixen els metres quadrats 

totals de verd per habitant, la connectivitat interna entre els espais verds urbans i 
d’aquests amb les àrees naturals exteriors. 

 
 

- Zones verdes 
L’Ajuntament actualment no disposa d’una cartografia actualitzada ni d’un inventari 

de les zones verdes existents al municipi, per tant les dades a que es fa referència en 
aquest apartat corresponen a aproximacions a partir d’adaptacions de la cartografia 
existent i al treball de camp realitzat per a l’elaboració d’aquest document. 

 
La superfície total de zones verdes a Blanes és de 317.541 m2 (31,7 Ha). Aquesta 

xifra inclou tant els parcs i jardins com altra tipus d’enjardinament en la via pública com 
puguin ser parterres, mitjanes enjardinades, rotondes, etc. Si només considerem els 
parcs i jardins, aleshores la superfície és de 236.865 m2 (23,7 Ha). 
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En canvi, si es té en compte allò que preveu el planejament vigent, la superfície de 
sòl classificada com a “Parcs i jardins urbans” en sòl urbà és de 460.046 m2 (46 Ha). 
Així mateix, es contemplen 129.644 m2 de sòl addicional classificat també com a 
Parcs i Jardins però en sòl urbanitzable. D’aquesta manera, la xifra total de zones 
verdes que preveu el planejament vigent és de 589.691 m2 (59 Ha). 

 
A partir d’aquestes xifres s’obtenen les següents ràtios: 
 

Taula 18. Ràtios de zones verdes a Blanes 
 

 m2 m2/hab. m2/m2 sòl 
Total zones verdes 317.541 8,65 0,083 Zones verdes 

existents Parcs i jardins 236.865 6,45 0,062 
Urbà 460.046 12,53 1,201 
Urbanitzable 129.644 - 0,092 

Segons 
qualificació 
urbanística Total PGOU 589.691 - 0,330 

Habitants (2005): 36.711 hab. 
Superfície SU: 38.31 Ha 
Superfície SUble: 140,5 Ha. 
Font: Elaboració pròpia 

 
Es considera11 que una bona ràtio de zones verdes per habitant es situa al voltant 

dels 10 m2/hab., per tant, si considerem tant els jardins i parcs com la resta d’elements 
“verds” existents Blanes es situaria propera a aquesta xifra. Tot i així, allò ideal és que 
aquesta ràtio s’assoleixi mitjançant els parcs i jardins, als quals la ciutadania hi pot 
accedir i gaudir-ne de tots els beneficis ambientals i de salut que se’n deriven. 
Tanmateix, s’ha de dir que en ser Blanes una ciutat oberta al mar i amb uns 3 km de 
platges urbanes, aquest dèficit es veu esmortit de manera sensible, ja que la proximitat 
al mar i la presència de les platges tenen uns impactes positius sobre la ciutat i els 
seus ciutadans similars al de les zones verdes. 

 
En el cas de les previsions que fa el planejament vigent, si s’executessin totes les 

àrees contemplades, aleshores la ràtio, contant únicament parcs i jardins, es a dir, 
sense contar rotondes, mitjanes enjardinades..., superaria aquest mínim de 10m2/hab, 
situant-se en 12,5 m2/hab. 

 
Per altra banda, Blanes encara és una ciutat de dimensions moderades i amb un 

entorn natural relativament ben conservat i pròxim, pel que cal valorar també l’impacte 
positiu de la perifèria agrícola i forestal que arriba fins al mateix límit urbà en alguns 
punts de la ciutat. 

 
Aquestes dimensions reduïdes de la ciutat impliquen, també, que les distàncies a 

recorre són curtes, inclosos els desplaçament fins a algun dels espais verds de la 
ciutat. Així, si es genera un radi de 250 metres –que és la distància aproximada que 
recorre en 4 minuts una persona a peu12- al voltant dels parcs i jardins de la ciutat, 
aleshores obtenim que la totalitat dels habitants del nucli urbà disposen d’un espai 
verd a menys de 5 minuts caminant de casa seva. Resultats similars obtenim si 

                                                
11 Organització Mundial de la Salut 
12 En general, s’estima que una persona es desplaça per la ciutat a una 
velocitat d’1,2 m/s, o el que és el mateix, a 4,3 km/h. 
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considerem aquells parcs de més d’una hectàrea i establint un radi d’influència de 500 
metres (temps de desplaçament aproximat de 8 minuts). 

 
 

Figura 61. Zones verdes existents a Blanes 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Blanes 
 
 
Tot i així, observant el mapa de zones verdes del municipi, es fa evident que hi ha 

una important manca d’espais verds a la part central del nucli urbà. Val a dir que a les 
parts més properes al mar es pot considerar que la proximitat a la platja mitiga en part 
aquest dèficit. 

 
- Arbrat viari 

A banda de l’efecte estètic de la presència d’arbrat en les places i carrers de les 
ciutats, aquests també tenen altres efectes positius com poden ser la creació de zones 
d’ombra a l’estiu, l’absorció de contaminants atmosfèrics, la regulació del microclima 
local, la reducció de la contaminació acústica pel seu efecte d’apantallament o la de 
servir de refugi o cau a diverses espècies de fauna. 

 
Com a criteri estàndard s’estableix que un carrer és potencialment “arbrable” si té 

com a mínim uns 9 metres d’amplada entre façanes. Amb aquest espai, es considera 
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que es poden mantenir unes voreres d’entre 2,5 i 3 metres d’amplada i mantenir lliure 
un espai suficient per a la circulació dels vehicles per la calçada. Tot i així, amb 
aquesta distribució òptima no resta espai per a l’estacionament en superfície de 
vehicles. En qualsevol cas es poden fer tantes variacions del model com es desitgi 
sempre i quan es garanteixi una amplada lliure d’obstacles suficient en la vorera. 

 
En el cas de Blanes, a partir de la cartografia subministrada per l’Ajuntament, els 

trams de carrer arbrats sumen uns 10 km de longitud, però la seva distribució és força 
desigual tal i com es mostra en la figura següent: 

 
Figura 62. Carrers arbrats a Blanes 

 

 
Font: Ajuntament de Blanes. 2005 
 
Així, observem que els carrers arbrats es concentren en uns eixos molt determinats 

com són el C. Ample, el Passeig de Dintre, el Pg. Cortils i Vieta i Pg. Pau Casals, el 

Els Pavos 

S’Abanell 

Mas Enlaire 

Port 

Mont-Ferrant 

Els Olivers 
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Pg. de Catalunya, la zona de Mas Torrents (Av. d’Europa), la ctra. de Malgrat (Mas 
Borrell), a Mas Florit, C. Ansel Clavé – Ctra. de Tordera, C. Penedés – Jaume Arcelós, 
Joan Carles I, C. Mas Terrats, i alguns carrers de S’Abanell. 

 
En qualsevol cas, si ens atenem al criteri genèric d’amplada mínima de 9 metres 

per tal que un carrer pugui disposar d’arbrat, serien molts més els carrers que podrien 
acollir-ne. Tot i així, s’ha de recordar que la capacitat dels carrers per a suportar tots 
els usos a que és sotmet (voreres per als vianants, trànsit de vehicles, estacionament 
en calçada de vehicles, parades d’autobús, papereres, etc.) és limitada i generalment, 
excepte en vies de gran amplada, s’ha de prioritzar unes sobre les altres. 

 
- Altres espais lliures i espais periurbans 

Com ja s’ha esmentat abans, no únicament els parcs i jardins tenen la funció 
d’esbarjo i alleugeriment de la duresa de l’entorn urbà, sinó que hi ha tot un seguit 
d’altres espais propers a la ciutat, com zones rurals, platges, etc. que també 
compleixen funcions similars. 

 
Les platges i el litoral de Blanes, a més de ser un dels principals atractius turístics 

del municipi, exerceixen altres funcions ben rellevants. Així, les platges de Blanes i 
S’Abanell representen un espai obert al mar de gairebé tres quilòmetres de longitud 
amb el qual fa façana bona part del nucli antic i els barris de S’Auguer, els Pins i 
S’Abanell, a banda de constituir, conjuntament amb el passeig marítim paral·lel, una de 
les zones de passeig més populars de la vila. No cal dir, que durant els mesos d’estiu, 
també constitueixen la principal zona d’esbarjo i repòs per a bona part de la població. 

 
A banda dels parc i jardins públics, Blanes disposa de dos importants jardins 

botànics, creats en la primera meitat del segle XX i actualment protegits ambdós pel 
Pla Especial de protecció del patrimoni de Blanes: Jardí Botànic Mar i Murtra i Jardí 
Botànic Pinya de Rosa. 

 
Així mateix, existeixen determinats espais fora del nucli urbà, però a tocar d’aquest, 

que també són utilitzats sovint pels ciutadans de Blanes com a zones de passeig i 
d’esbarjo. Entre aquests espais es poden destacar els següents: 

 
Delta de la Tordera i camins dels pagesos i de la mota: A més dels camins d’accés 

a les parcel·les agrícoles, són especialment freqüentats els dos camins paral·lels a la 
riera. El camí dels pagesos és el camí original, mentre que el de la mota és la via de 
serveis de la dessaladora que s’ha adequat específicament per a la circulació a peu o 
en bicicleta. 

 
Boscos situats entre Cala Sant Francesc i Santa Cristina: 
 
Camí del Vilar 
 

- Funcionalitat del verd urbà 
Pel que fa a la connectivitat entre els diferents espais verds de la ciutat, i entre 

aquests i els espais lliures exteriors, no s’aprecien corredors definits ni àrees de 
transició clares entre les zones verdes previstes pel planejament vigent i el medi 
natural que l’envolta. 

 
En qualsevol cas s’intueixen uns eixos de penetració vinculats a carrers arbrats o 

amb enjardinament que van des de les corones exteriors de la ciutat cap al centre. Sí 
que es destacable, en aquest sentit, la zona verda que es desplega resseguint els 
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salts topogràfics de els Padrets i Mas Marull, que vinculen en certa manera les ribes 
de la Tordera amb el centre de la ciutat. Tot i que aquesta connectivitat segurament es 
vegi interrompuda pels propers desenvolupaments urbanístics en l’extrem occidental 
de la ciutat. 

 
D’altra banda, també cal remarcar la qualificació dels boscos de Sant Joan com a 

zona verda, en aquest cas, actuant com a barrera al creixement de la ciutat cap a la 
zona de Pinya de Rosa.  

 
Figura 63. Connectivitat entre el verd urbà i els espais lliures 

 

 
Font: Refós del PGOU de Blanes 
 
 
Pel que fa a la funcionalitat de les zones verdes com a zones de tampó, separació 

d’usos incompatibles o franges de protecció (visual, acústica,...) El disseny de les 
zones verdes previstes en el Pla no sembla contemplar aquesta funció, ja que no es 
preveuen zones verdes que separin les àrees residencials de les zones residencials o 
de les infraestructures amb major intensitat de trànsit. Únicament s’aprecia aquesta 
voluntat en el disseny del verd viari en del nou polígon de la carretera de l’Estació. 

 
 

• 2.2.2.3. Mobilitat i accessibilitat 
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Garantir una mobilitat fluïda de les persones i de les mercaderies, evitant els 
conflictes derivats per l’ocupació de l’espai públic, de l’emissió excessiva de soroll o de 
contaminants atmosfèrics, assegurant l’accessibilitat a tothom i permetent la 
convivència dels diferents modes de transport, és un dels principals reptes de les 
ciutats dels països desenvolupats. El planejament urbanístic és un bon punt de partida 
per tal de començar a incidir en aquests aspectes, per no agreujar determinades 
situacions en la ciutat construïda, i per evitar que la nova ciutat repeteixi els patrons 
del passat. 

 
A continuació realitzarem un repàs de quina és la situació actual a Blanes pel que fa 

a la mobilitat. 
 

- Xarxa territorial de transports 
El terme municipal de Blanes es troba en la façana litoral de la comarca de la Selva 

i limitant amb el Maresme, per tant es beneficia directa o indirectament d’una potent 
xarxa de transport que es materialitza principalment en l’autopista AP-7 pel que fa a 
les connexions entre Barcelona i la frontera francesa; i per l’autopista C-32 en les 
connexions de les poblacions de la costa amb Barcelona. Així mateix, també i te una 
importància destacada la carretera A-2 (abans N-II), que transcorre paral·lela a la C-32 
fins arribar a la Selva, on s’incorpora a la AP-7 cap a França. Aquestes carreteres 
compondrien la xarxa bàsica a l’entorn de Blanes. 

 
Pel que fa a la xarxa comarcal, aquesta es compon de la Gi-600, que enllaça la 

població amb la carretera A-2 a Tordera; la Gi-682 o carretera d’accés a la Costa 
Brava, que enllaça, pel sud, amb les poblacions de Palafolls i Malgrat de Mar, direcció 
Barcelona, i pel nord amb la població de Lloret de Mar. 

 
La connexió amb la xarxa principal es realitza principalment per la sortida 9-

Hostalric de la AP-7 a través de la carretera GI-512; i a l’alçada de Palafolls a través 
de la B-682 amb la C-32. 

 
Pel que fa al ferrocarril, Blanes disposa d’una estació de ferrocarril –situada a una 2 

km del centre urbà- de la línia que va de Massanet-Massanes fins a l’aeroport del Prat 
recorrent tota la línia de la costa entre Malgrat de Mar i Barcelona. Precisament a 
l’alçada de Blanes, aquest eix ferroviari gira cap al nord per connectar a Maçanet-
Massanes, on a més enllaça amb la línia de trens que connecten Barcelona amb 
Girona, Figueres i la frontera francesa. A més, en un traçat paral·lel al d’aquesta línia 
de trens regionals i grans línies actualment s’està construint el tren d’alta velocitat que 
haurà de connectar Madrid amb Barcelona i la frontera francesa. 

 
- Trama urbana 

Pel que fa a la xarxa urbana, es distingeix entre accessos i vies interurbanes, vies 
de pas interiors i vies d’estar. 

 
Les vies accés o interurbanes són les que connecten el nucli urbà amb la xarxa 

territorial de transport i les poblacions exteriors i que constitueixen les principals vies 
d’entrada i sortida del nucli. Es tracta bàsicament dels següents eixos: 

 
Carretera de Malgrat 
Carretera d’accés a la Costa Brava (Gi-682 
Carretera de la Tordera (Gi-600 
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Aquestes vies d’accés enllacen amb la trama urbana i les vies de trànsit interior, 
que són les que connecten les diferents zones del nucli urbà, així com aquestes amb 
l’exterior. Es distingeix entre vies que circulen en sentit paral·lel a la costa, i les que 
van de mar a muntanya. A més hi  ha un eix perimetral del nucli antic format per 
alguns trams dels eixos Malgrat-Lloret i Mar Muntaya. 

 
- Eixos Malgrat – Lloret 
Avinguda de l’Estació 
Eix Pep Ventura – Sebastià Llorens – Tarragona – Provença 
Eix Ruben Dario – Penedès – Jaume Arcelós – Tordera 
Eix S’Abanell – Marina – Cortils i Vieta – Pau Casals – Mestrança – Esplanada del 

Port 
Carrer de Santa Bàrbara 
Eix Jaume I el Conqueridor – Joan Carles I 
 
- Eixos mar – muntanya 
Eix Anselm Clavé – Sebastià Llorenç – Joaquim Ruyra – Cortils i Vieta – Ample 
Avinguda de Catalunya 
Eix Avinguda d’Europa – Plantera – Mallorca – Mediterrani 
Eix Avinguda del Pavos – Maresme 
 
- Eix perimetral del nucli antic 
Així doncs, la “ronda” del nucli antic està composada pel passeig Cortils i Vieta, el 

carrer Ample i la rambla Joaquim Ruyra entre les places de Catalunya i de la 
Solidaritat. 

 
Figura 64. Esquema bàsic de la xarxa viària de Blanes 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi de mobilitat. 

 
 
Les vies d’aproximació connecten les vies de passar amb les destinacions incloses 

dins la zona delimitada per la xarxa bàsica. La resta de vies no incloses en cap 
categoria anterior és el que anomenen vies d’estar.  

 
- L’estacionament 

 
Les dades d’aquest apartat provenen principalment de l’estudi de mobilitat a Blanes 

(2003) i es complementen o corregeixen amb el treball de camp i les entrevistes amb 
els responsables municipals. 

 
Així doncs, segons aquest document, dintre de l’àrea d’estudi existeixen 

aproximadament unes 19.600 places d’aparcament, de les quals un 53% es troben 
fora de la calçada. 

 
Demanda residencial d’aparcament 
L’oferta residencial és aquella destinada a cobrir les necessitats d’aparcament de la 

demanda residencial. Per tant, contempla la totalitat de les 19.600 places de la zona. 
 
En termes globals, el municipi presenta un dèficit d’aproximadament 450 places, 

que es concentren principalment en el nucli antic (Dintre Vila, Sa Carbonera i el Raval). 
Per contra, en altres zones (Els Pins, Els Olivers o La Plantera) existeixen uns nivells 
d’oferta molt elevats per causa, principalment, de les 820 places no regulades 
existents a l’aparcament de la zona esportiva. 
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En algunes zones l’oferta d’estacionament en calçada és molt reduïda. En el cas de 
Dintre Vila, Sa Massaneda o el Port degut a la presència de pàrkings públics; i en el 
cas del Mas Moixa per l’elevat nombre de garatges privats. 

 
Pel que fa l’estacionament fora de calçada, en funció de l’oferta existent, es calcula 

que hi ha uns 4.000 vehicles que han d’estacionar al carrer. Tot i així, hi ha zones com 
S’Abanell i La Plantera on l’oferta fora de calçada supera al nombre de turismes 
censats. En canvi, Dintre Vila, Els Pins, Mont Ferrant i Mas Florit aquesta oferta no 
arriba al 20% dels vehicles censats. 

 
Una de les principals conclusions de l’estudi pel que fa a la demanda i oferta 

d’estacionament per a residents, podríem dir que és que l’estacionament és suficient 
però està mal repartit. Així, en zones com S’Auguer, S’Abanell, La Plantera, Mas 
Marull, Mas Moixa i Mas Florit només s’ocupa un 50% de l’oferta legal; mentre que a 
Sa Carbonera, el Raval, Mont Ferrant i els Olivers l’indisciplina en l’estacionament 
arriba al 10%. 

 
Demanda forana d’estacionament 
La demanda forana és la d’aquells vehicles no comercials que tenen com a 

destinació l’àmbit d’estudi analitzat, amb un motiu de viatge diferent al residencial. 
 
S’estima una oferta d’estacionament per a forans de 69.500 vehicles forans (els 

índex de rotació son molt majors en els estacionaments de forans que els 
residencials). 

 
La major demanda d’estacionaments forans es concentra a Dintre Vila, Sant Joan 

Sud, Els Pavos-La Perla i els Olivers, que concentren el 44% de la demanda. En el 
primer cas degut a tractar-se del centre terciari del municipi; i en el cas de Sant Joan 
per la presència de l’hospital. En els dos últims casos aquesta demanda és en bona 
part deguda a la presència de dos centres comercials. 

 
Tot i que existeixen importants diferències entre les diferents zones del municipi, en 

general s’observa que, pel que fa a la utilització de l’oferta d’estacionament per a 
forans existent, aquests només ocupen el 52% de l’oferta no regulada i el 75% de la 
zona blava. 

Són de remarcar els casos del nucli antic i l’eixample, on l’ocupació de forans es 
situa per sobre del 90%. 

 
Una part important dels estacionament forans (36%) són inferiors a 30 minuts. Això 

fa que si no troben aparcament en una àrea pròxima a la seva destinació opta per 
estacionar il·legalment. Així, per exemple, a la Carbonera el grau d’indisciplina és molt 
elevat, al igual que a Dintre Vila i els Olivers. Destaquen particularment pel seu grau 
d’indisciplina els carrers de l’Arquitecte Vives – dels Castells i Carrer d’en Veciana – de 
Maria Codina – del Priorat de Lledó. 

 
A banda d’això, existeixen unes 214 places d’estacionament en àrees de càrrega i 

descàrrega (C/D) 
 
 

- El paper del transport públic 
Les opcions de transport públic existents a Blanes són: 
 
El ferrocarril, a través de l’estació existent al nord-oest del nucli. 
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El bus interurbà. Blanes compta amb una terminal d’autobusos interurbans. 
El bus urbà. Actualment existeixen 6 línies de bus urbà en el municipi. 
 
 
El municipi disposa d’una estació de ferrocarrils de rodalies de la línia 1 de RENFE, 

que va de Massanet-Massanes fins a l’aeroport del Prat recorrent tota la línia de la 
costa entre Malgrat de Mar i Barcelona. En sentit contrari, aquesta mateixa línia de 
rodalies permet enllaçar a Maçanet-Massanes amb la línia 2 de rodalies (Maçanet-
Massanes – Sant Vicens de Calders), i amb la línia de trens regionals Ca2 que 
connecten Barcelona amb Girona, Figueres i la frontera francesa. 

 
El nombre mitjà de viatgers que fan servir l’estació de Blanes en un dia laborable va 

ser al 2004 de 3.502 viatgers, la qual cosa representa un increment mig anual del 8% 
anual des de 2001. 

 
Pel que fa al transport regular per carretera, són diverses les línies d’autobús 

interurbà, que tenen parada a la terminal d’autobusos (Blanes Terminal), ubicada en 
una parcel·la situada entre el passeig  de Catalunya i el carrer Lluís Companys. La 
majoria d’elles comuniquen el municipi amb les poblacions veïnes del Baix Empordà, 
tot i que també són rellevants les que arriben a Barcelona, Girona, l’aeroport de Girona 
i Figueres: 

 
Barcelona-Girona-Figures 
Blanes (estació)-Lloret de Mar 
Blanes-Lloret de Mar 
Blanes-Tossa de Mar 
Calella-Blanes-Hostalric 
Aeroport de Girona-Blanes 
Girona-Tossa de Mar 
 
Quan al servei d’autobús urbà, el municipi compta amb 6 línies, a les que s’hi 

afegeixen les dues que arriben fins a Lloret de Mar, pel que tindrien la consideració 
d’interurbanes. En conjunt, aquestes línies arriben a gairebé tots els barris del nucli 
urbà i a la majoria de les urbanitzacions. A més, funciona un trenet turístic que 
comunica els càmpings de l’oest del municipi amb el centre. 

 
- Caracterització de la mobilitat a Blanes 

A Blanes un 68% dels desplaçaments per mobilitat obligada (aquella que es realitza 
per raó de treball o d’estudi) tenen lloc dintre del propi municipi, i el 32% restant es 
mou diàriament cap a altres destinacions. Tot i així, la diferència entre aquests dos 
percentatges s’ha anat reduint de forma sensible en els últims 20 anys, de forma que 
cada cop són més els blanencs que s’han de desplaçar per treballar o estudiar fora del 
municipi, i cada cop o fan més lluny. 

 
La principal destinació dels habitants de Blanes cap a fora del municipi per raó de 

treball és Lloret de Mar, cap a on es dirigeixen el 25,5% dels residents que treballen 
fora del municipi. El segueixen Malgrat de Mar (8,2%), Barcelona (7,4%) i Tordera 
(7%). De fet, els municipis limítrofs amb Blanes concentren el 41% de les sortides per 
raó de treball. Igualment, les comarques més properes (34% la Selva; i 26% Maresme) 
concentren el gruix dels desplaçaments exteriors des de Blanes. 
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Pel que fa als punts d’origen dels desplaçaments per mobilitat obligada que tenen 
com a destí Blanes ens trobem, al igual que en el cas de la mobilitat cap a l’exterior, 
que les principals relacions es donen amb els municipis de l’entorn immediat. 

 
Un altra aspecte a considerar en l’anàlisi de la mobilitat obligada és la que no té 

origen ni destí en la localitat, sinó que simplement hi transita en desplaçaments entre 
municipis tercers. És el que s’anomena desplaçament de pas.  

 
Segons l’estudi de mobilitat elaborat per l’Ajuntament (2003) diàriament es realitzen 

una mitjana de 10.450 desplaçaments de pas per l’interior de Blanes bàsicament a 
través de la carretera d’accés a la Costa Brava. La majoria d’aquests viatges de pas  
tenen com a punt d’origen o de destinació Lloret de Mar (91%), destacant els 
desplaçaments entre el Maresme i Lloret (45%), entre el Barcelonès i Lloret (13%), 
entre Lloret i Tordera (11%); i entre Lloret i els municipis que connecten amb la AP-7 
(10%). Tots aquests viatges es realitzen principalment a través de la carretera d’accés 
a la Costa Brava. 
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El següent esquema resumeix la mobilitat obligada a Blanes: 
 

Esquema de la mobilitat obligada a Blanes. 2001 
 

 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Enquesta de Mobilitat obligada).  
 
Una altra dada interessant és la que es coneix com a grau d’autosuficiència laboral 

d’un municipi, que és la proporció de la població ocupada resident que treballa al 
mateix municipi. Així doncs, en el cas de Blanes el 61,6% dels treballadors majors de 
16 anys treballen en el propi municipi; xifra que s’ha anat reduint progressivament en 
els darrers anys. 

 
Pel que fa a la distribució modal de la mobilitat obligada, en els desplaçaments per 

raó de treball, tant en els interns com en els externs la majoria dels desplaçaments es 
realitzen en vehicle privat (principalment en cotxe), tot i que aquest predomini es fa 
menys evident en el cas dels desplaçaments dintre del propi de municipi, on les 
persones que van caminant al seu lloc de treball encara representen un percentatge 
remarcable. Pel que fa a la utilització del transport públic, la seva incidència és encara 
molt baixa, essent la seva utilització major en els desplaçaments interurbans que en 
els urbans. El grau d’utilització de la bicicleta és encara mínim. 

 
Pel que fa a la distribució modal de la mobilitat per raó d’estudi, donat que en l’últim 

cens de població només es va enquestar als estudiants majors de 15 anys, no hi ha 
informació disponible per al conjunt de la població estudiantil llevat de la de la darrera 
EMO de 1996. 

 
Així, pel que fa a la mobilitat dels estudiants de 16 anys o més (amb dades de 

2001) és pot destacar que es mouen principalment en vehicle privat més que en 
transport públic o caminant, tot i que en els desplaçaments interns els qui caminen i els 
que van en vehicle privat estan gairebé al mateix nivell. També destaca el fet que en 
aquest sector de població, la utilització del transport públic és molt més elevada que en 
el cas dels treballadors. S’ha de destacar el fet que dintre del grup dels que es mouen 
en vehicle privat són més els que ho fan en moto que en cotxe. Igual que en el cas 
anterior, la incidència dels desplaçaments en bicicleta és molt baixa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Desplaçaments generats per Blanes: 18.208 

Desplaçaments 
interns: 
12.364 

Treball: 7.917 
Estudi: 4.447 

Desplaçaments atrets 
cap a Blanes: 

2.649 
Treball: 2.291 
Estudi: 358 

Desplaçaments cap a 
fora des de Blanes: 

5.884 
Treball: 4.941 
Estudi: 903 

Diferència entrades-sortides: -3.195 
Treball: -2.650 
Estudi: -545 
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Figura 65.  Distribució modal de la mobilitat obligada per raó de treball 
generada a Blanes. 2001 
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Font: Cens 2001. INE. 

 
Figura 66. Distribució modal de la mobilitat obligada generada a Blanes pels 

estudiants >15 anys. 2001 
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Font: Cens 2001. INE. 
 
Quan a la mobilitat no obligada és aquella que no està motivada per raons de treball 

o estudi, sinó per altres raons com puguin ser oci i lleure, gestions administratives, 
relacions socials, visites al metge, etc. Donat que Blanes és un municipi amb un 
marcat caràcter turístic i terciari, la incidència de la mobilitat no obligada respecte de la 
mobilitat obligada pot ser molt elevada, degut al gran nombre de visitants que rep el 
municipi, sobretot durant els mesos d’estiu, però també els caps de setmana al llarg de 
tot l’any. 

 
Aquest fet es materialitza, per exemple, en variacions en la distribució del trànsit en 

el municipi. Així, durant els caps de setmana –segons l’Estudi de la mobilitat a Blanes 
(2003)- es detecta un increment de la circulació a les carreteres d’accés a la Costa 
Brava i de Tordera en sentit Lloret i sentit mar respectivament, que l’estudi relaciona 
amb les activitats d’oci i l’afluència de la població de segona residència. Per contra, en 
la resta de la xarxa viària local es detecta una disminució de la intensitat del trànsit. 

 
En els dies estivals, l’estudi abans esmentat va detectar que, excloent la tornada al 

domicili, un 24% dels desplaçaments tenien per motivació raons d’oci. 
 

Combinació cotxe+TP: 
0,75% 
Altres: 2,9% 
No aplicable: 8 75% 
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La intensitat d’ús del vehicle privat d’un municipi es mesura en funció del 
percentatge de desplaçaments en vehicle privat respecte del total de desplaçaments 
externs, i mesura el grau de dependència del municipi respecte del cotxe en les seves 
relacions cap a l’exterior. A Blanes, la intensitat d’ús del vehicle privat és del 65,7% pel 
que fa a mobilitat obligada per raó de treball i d’estudi en residents majors de 15 
anys13. Aquesta xifra és de les més elevades respecte dels municipis del seu entorn, 
tot i que es manté dintre d’uns rangs similars. 

 
En canvi, l’índex de motorització (623,81 vehicles/1.000 hab.) es situa per sota de 

les mitjanes de Catalunya, de la Selva i dels municipis del seu entorn immediat. Tot 
així, el nombre de vehicles és de gairebé 2 per cada habitatge de primera residència i 
el nombre total es ve incrementant en els últims anys una mitjana del 3,85% anual, 
una taxa similar a la de l’increment de la població en el mateix període.  

 
- Mobilitat per a vianants i en bicicleta 

Fins fa alguns anys, la mobilitat de les ciutats es pensava en termes de mobilitat 
motoritzada, de forma que el vianant quedava en un segon terme. Actualment, es veu 
com una mobilitat dissenyada per a les persones i no per als cotxes contribueix a fer 
una ciutat més habitable. 

 
Les dimensions de la ciutat de Blanes, sobretot del seu nucli central, fan que la 

majoria dels desplaçaments es puguin realitzar a peu, ja que en un radi de 500 metres 
des del centre de la ciutat, pràcticament s’abasta la totalitat de l’àrea residencial del 
municipi. Tot i així, també existeixen entrebancs que poden frenar una major 
generalització dels desplaçaments interns a peu, tals com: els elevats pendents 
d’alguns carrers del municipi o la insuficient amplada de les voreres en moltes zones 
de la ciutat.  

 
Pel que fa a les pendents, gairebé tots els barris del centre tenen pendent baixa, 

mentre que les urbanitzacions perifèriques al centre es caracteritzen per tenir pendents 
mitges i fortes. En el centre existeixen alguns punts on la topografia condiciona la 
pendent dels carrers com a la plaça de l’Esglèsia de Sa Carbonera, el barri de Mas 
Marull i alguns carrers entre les zones de Sa Massaneda i la Perla. Aquesta situació és 
intrínseca a la topografia del municipi, i únicament es pot tenir en compte alhora de 
planificar els nous creixements de la vila.  

 
En canvi, la problemàtica de l’amplada de les voreres correspon més a dèficits de 

disseny que es poden resoldre més fàcilment. L’amplada mínima per a les voreres 
establerta per la Llei és de 90 cm, que és el mínim per a que hi pugui circular una 
cadira de rodes o una persona amb un cotxet. Però a la pràctica, aquests voreres –fins 
i tot quan no hi ha obstacles addicionals com fanals, arbres o senyals de trànsit- són 
totalment insuficients ja que no permeten el creuament de dos vianants, per la qual 
cosa, la gent acaba circulant per la calçada. En termes generals, per tal de garantir la 
circulació de vianants en condicions de seguretat i comoditat, es recomana que 
l’amplada de les voreres no sigui inferior a 2 metres. 

 
Segons l’Estudi de Mobilitat a Blanes (2003), els carrers que presenten majors 

dèficits pel que fa a amplada de voreres, d’acord amb el seu nivell d’utilització, són els 
següents: 

                                                
13 No s’inclouen els menors de 16 anys per raons metodològiques en el cens 
de persones i habitatges de 2001. 
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Carrers del nucli antic 
C. Joaquim Ruyra 
Pg. De Carles Faust 
C. de l’Esperança 
C. Sebastià Llorenç 
Carrers Ripollès – Gironès – de la Selva – St. Pere Màrtir 
C. Ansel Clavé (entre Sta. Cecilia i Joaquim Ruyra) 
 
Igualment, en el treball de camp per aquest informe s’han detectat carrers amb 

voreres insuficients al barri de Els Pins, Mas Borinot-Ca n’Illes, Mas Guelo i Mas 
Carolet-Ca la Guidó. 

 
Un altra aspecte directament implicat amb les voreres i els vianants, i que afecta 

sobretot i de forma directa a les persones amb mobilitat reduïda (PMR), és el de 
l’accessibilitat al carrer. En aquest sentit, l’Ajuntament disposa d’un estudi 
d’accessibilitat14 (2001) que realitza una anàlisi molt profunda del municipi. Aquestes 
són els aspectes més destacats per cada uns dels barris que es recullen en l’estudi: 

 
ELS PINS: Es caracteritza per tenir carrers amb poca pendent, però un dels 

principals problemes són les voreres estretes en carrers de poca amplada. La millor 
solució passaria per fer plataforma única, ja que alguns d’aquests carrers estan tallats 
al trànsit rodat i les terrasses dels bars estan a la calçada. A tot això s’ha d’afegir que 
la disposició del mobiliari urbà fa encara més estret el pas per les voreres. A la plaça 
Mare de Deu del Vilar, s’haurien d’anivellar tots els paviments mitjançant una 
plataforma única. 

ELS OLIVERS: Es tracta d’un barri de poca pendent on el carrer Eivissa, en un dels 
trams, no té vorera a una de les bandes. 

LA PLANTERA: En aquest barri els edificis es pleguen formant petites places 
peatonals, que en alguns casos són com una petita rambla, i en altres fins i tot, s’hi 
disposen jocs infantils. 

RACÓ D’EN PORTES: Tots els carrers que es disposen en forma de pinta es 
caracteritzen per ser carrers de voreres molt estretes i de forta pendent. Cal destacar 
les escales urbanes que existeixen, on seria necessària la col·locació de passamans a 
les dues bandes. 

S’AUGUER: Es caracteritza per tenir carrers estrets, amb voreres molt estretes, i on 
apareixen elements de mobiliari urbà mal ubicats impedint el pas lliure de 0,90 m. 

SA MASSANEDA i LA PERLA: La característica general són les voreres estretes i 
carrers de fortes pendents. Cal destacar les escales urbanes existents, encara que 
tenen gairebé totes passamans als dos costats, són trams de molts graons seguits. 
D’altra banda, els pocs guals peatonals que existeixen estan mal ubicats o mal 
dissenyats. 

ELS PAVOS, QUATRE VENTS i CAN BORELL: Aquesta zona es caracteritza per 
grans illes, part de les quals encara no han estat construïdes, però les últimes 
actuacions ja contemplen voreres amples, amb elements ben ubicats, que conformen 
itineraris accessibles. Les zones més antigues, son les zones de més pendents, 
voreres més estretes i guals mal ubicats o mal dissenyats. 

MAS MOIXA: Es caracteritza per carrers de voreres molt estretes, i en ocasions 
inexistència de voreres. Cal destacar que les escales urbanes existents no tenen 

                                                
14 Pla d’Accessibilitat de Blanes. Juliol 2001. 
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passamans als dos costats. A la Plaça Mas Moixa, no existeix cap dels accessos 
pavimentat, tots són de sorra, i existeixen desnivells per tota la plaça. 

MAS FLORIT: La majoria dels carrers tenen pendents fortes o mitges, que 
provoquen l’aparició de graons en els accessos als locals comercials. Les voreres són 
estretes, en molts carrers i els elements de mobiliari urbà dificulten encara més el pas 
per les voreres. L’enllumenat públic està col·locat en les façanes, especialment en 
aquells carrers que tenen les voreres estretes. 

MAS CREMAT: La majoria de les voreres tenen una amplada superior a 0,90 m, 
però amb elements mal ubicats que impedeixen el pas per la vorera, com pals de llum 
o senyals de trànsit. Alguns dels guals peatonals tipus deprimit o barca estan ben 
dissenyats. La majoria de carrers tenen pendent. 

MAS CAROLET i CA LA GUIDÓ: La majoria de carrers tenen pendents mitges o 
fortes. Això provoca problemes d’accés als edificis. Les voreres, en general, tenen una 
amplada superior a 0,90 m, tot i que alguns carrers tenen voreres estretes, i els carrers 
més perimetrals no en tenen. Gairebé no hi ha guals peatonals. Cal destacar 
l’existència d’escales urbanes, degut a la pendent del terreny, algunes de les quals no 
tenen passamans. 

MAS ENLAIRE: En aquesta zona estan ubicats el mercat, l’ambulatori i el cementiri 
i, tot i així, es caracteritza per tenir les voreres estretes i carrers amb mitges i fortes 
pendents. 

MONT FERRANT: En aquest barri, la majoria de carrers tenen pendents mitges o 
fortes. La majoria de voreres son d’una amplada superior a 0,90 m, però molts 
elements de mobiliari urbà estan mal ubicats. 

LA PEDRERA: Els carrers que queden a banda i banda del carrer Joan Carles I, 
tenen les voreres estretes i no existeixen guals, i alguns dels carrers tenen pendent. 
En el carrer Vila de Lloret existeixen guals de vehicles que provoquen desnivells a les 
voreres, a més d’alguns elements mal ubicats. 

MAS BORINOT i CA N’ILLES: La majoria dels carrers tenen una pendent alta. En 
els dos casos, els carrers més perimetrals són els que no tenen voreres, i en alguns 
casos, hi ha carrers amb voreres estretes. 

VALLDOLIG: En general, tant a Valldolig 1 com a Valldolig 2, les voreres són molt 
estretes, i amb els bàculs i pals de llum i telèfon, col·locats al mig de les voreres. En el 
cas de Valldolig 1, gairebé a tots els carrers no existeixen voreres. La pendent elevada 
és una altra de les característiques principals. 

SA CARBONERA i PORT: La característica principal de tots els carrers de l’interior 
és la poca amplada, i com a conseqüència l’existència de voreres molt estretes en les 
que gairebé no existeixen elements de mobiliari urbà. 

DINTRE VILA: La característica principal de tots els carrers de l’interior, a l’igual que 
en el barri de sa Carbonera, és la poca amplada, i com a conseqüència l’existència de 
voreres molt estretes en les que gairebé no existeixen elements de mobiliari urbà. Cal 
destacar la transformació d’alguns d’aquests carrers estrets, en plataformes úniques 
ben resoltes, com el carrer Bellaire, o tots els carrers perpendiculars al Passeig Cortils 
i Vieta. 

RAVAL i MAS TERRATS: La majoria dels carrers són estrets amb voreres molt 
estretes i amb pendents mitges i fortes. No existeixen guals peatonals a les cruïlles. 

 
El mateix estudi també analitza les urbanitzacions del municipi de les quals, en 

termes generals, se’n conclou que es troben en zones d’elevat pendent i que en la 
majoria dels casos disposen de voreres molt estretes –quan no inexistents- i la manca 
de passos per a vianants. 

 
A banda de l’amplada suficient de les voreres, l’existència de rampes o passos a 

nivell és especialment rellevant per tal de superar els desnivells entre la vorera i la 
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calçada per a PMR. En aquest sentit, l’Ajuntament ve realitzant una campanya de 
supressió de barreres arquitectòniques mitjançant la construcció de rampes, passos 
elevats o deprimits... per tal de millorar l’accessibilitat dels carrers de Blanes. Tot i així, 
encara resta molta feina a fer per a aconseguir que tots els passos de vianants siguin 
accessibles. Fins ara, la majoria de les actuacions s’han centrat en les zones més 
properes al centre. 

 
Pel que fa a la priorització dels carrers envers el vianant, la major part dels carrers 

de prioritat per a vianants15 es localitzen a ambdós costats del carrer ample, coincidint 
bàsicament amb carrers massa estrets com per permetre la circulació simultània de 
persones i vehicles. Igualment, el carrer ample està dissenyat com un carrer de 
plataforma única, la qual no fa separació mitjançant diferents nivells entre vorera i 
calçada, obligant als vehicles a reduir la velocitat i que és una manera d’invertir la 
prioritat entre vianants i vehicles. 

 
Igualment, els carrers situats per sota del carrer Méndez Núñez, al barri de 

S’Auguer, són exclusius per a vianants. 
 
Finalment, trobem altres carrers i passatges puntualment dispersos per diferents 

zones del municipi, com el C. Vila de Paris a S’Abanell. En algunes ocasions aquests 
espais coincideixen amb passatges o espais situats entre blocs d’edificis. 

 
Xarxa de carrils bici 
Tal i com s’ha vist en l’anàlisi previ dels modes de transport en la mobilitat obligada 

del municipi, aquesta té una incidència molt baixa en el total de desplaçaments. Tot i 
així, l’enquesta d’on se’n va extreure la informació es va realitzar abans de que 
s’implantessin els carrils bici existents actualment i per tant aquesta realitat pot haver 
canviat recentment. 

 
Aquests carrils bici als que fem referència són bàsicament tres, i no estan 

interconnectats entre ells de forma que no formen una xarxa pròpiament dita. El més 
destacat és el carril bici de la primera línia de mar, que va des dels càmpings de la 
desembocadura de la Tordera fins al passeig Cortils i Vieta i té una longitud de gairebé 
2,5 quilometres. Aquest carril bici presenta una gran variabilitat de disseny en el seu 
recorregut. Així, va saltant de la vorera a la calçada segons els trams; tot circulant, en 
alguns casos, entre els cotxes estacionats i la vorera. Igualment, segons el tram, els 
dos sentits de circulació van per un mateix espai i en d’altres es separen. L’amplada 
també va variant, però en general és inferior als 1,5 metres recomanats, fins al punt 
que alguns trams te una amplada de 90 cm. 

 
Per altra banda, destaca el carril bici que transcorre paral·lel a la carretera Gi-600 

entre Blanes i Tordera i que es va construir aprofitant les obres d’ampliació i millora de 
la carretera. El carril bici té 2,30 metres d’amplada i està separat 2 metres de la 
calçada. En el seu disseny s’hi adoptaren mesures especials d’integració, com la 
col·locació de 1.600 metres de barana de fusta als terraplens del carril. Dintre del 
terme municipal de Blanes el carril bici té una longitud d’aproximadament 1 quilòmetre. 

 

                                                
15 S’entenen per zones, aquelles en que el predomini en la distribució de l’espai recau en les persones i 
l’obligació de cedir el pas i adaptar-se a les circumstàncies als vehicles. Així, són exemples d’això els 
carrers per a vianants, les àrees de prioritat invertida, les Zones 30, àrees residencials senyalitzades... 
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Finalment, existeix un tram de l’Av. Catalunya, entre els carrers Plantera i Pablo 
Neruda, en que s’ha habilitat un carril bici de menys de 400 metres, la funcionalitat del 
qual queda força limitada degut a la seva escassa longitud i aïllament. 

 
Algunes observacions realitzades durant el treball de camp d’aquest estudi semblen 

mostrar un apreciable grau d’utilització dels carrils bici per als desplaçaments de 
mobilitat no obligada que correspon tant a residents a Blanes que el fan servir per 
passejar o per a desplaçaments interns, com pels turistes. Aquest fet es detecta 
sobretot en el carril bici de la primera línia així com, els caps de setmana, en el de la 
carretera de Tordera. 

 
Actualment no existeix cap projecte per a la construcció de nous carrils bici al 

municipi, però l’Estudi de Mobilitat elaborat per l’Ajuntament (2003) inclou una 
proposta per a la creació una vertadera xarxa de carrils bici per a la ciutat que sumaria 
un total de més de 16 km de carrils bici. 

 
Figura 67.  Carrils bici existents i proposats a Blanes 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi de mobilitat de Blanes. 2003 

 
 
• 2.2.2.4. Impacte del medi construït sobre els recursos 
- Aigua 

Subministrament i distribució 
 
L’aigua que se subministra al nucli urbà prové de diversos aprofitaments d’aigües 

corresponents a: 
 
12 pous situats a ambdós marges de la Tordera, i 
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aigua procedent de la dessalinitzadora de Blanes. 
 
L’abastament d’aigua fins l’any 2002 es realitzava a partir de captacions municipals 

però des de l’any 2002 s’hi ha afegit la dotació d’aigua concertada provinent de la 
dessaladora de Blanes. 

 
La dessaladora de Blanes actualment produeix de manera contínua 10 hm3/any i 

abasteix a les estacions de tractament d’aigua potable (ETAP) de Blanes, Lloret, 
Tossa i Palafolls; i recentment el Ministeri ha donat el vist-i-plau a la seva ampliació, de 
manera que permetran doblar la seva capacitat. Les obres es preveuen que s’iniciaran 
el primer semestre de 2006. 

 
Taula 19. Volums d’aigua potable  subministrats al municipi de Blanes 

(m3/any). Període 2000-2004. 
 

Font 2000 2001 2002 2003 2004 
Total fonts pròpies 3.945.492 4.129.615 3.670.018 2.333.587 1.972.475 
Dessalinitzadora - - 181.204 1.710.660 2.000.308 

TOTAL 3.945.492 4.129.615 3.851.222 4.044.247 3.972.783 

Font:Aigües de Blanes S.A. 
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L’aigua tractada en la planta dessaladora es condueix fins a la planta 

potabilitzadora o Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) –ubicada en el nucli 
urbà de Blanes, al carrer Canigó del sector dels Pavos, on es barrejada amb l’aigua 
procedent dels aprofitaments municipals. Posteriorment l’aigua es condueix fins al 
dipòsit general de 4.000 m3 –ubicat en la ETAP– de capacitat des d’on es distribueix a 
la resta de dipòsits distribuïts pel nucli urbà i les urbanitzacions, els quals funcionen 
com a reguladors abans de distribuir l’aigua per la xarxa d’abastament municipal per 
gravetat: 

 
Dipòsit de Sant Joan: 159 m3 
Dipòsit de Santa Bàrbara: 8.000 m3 
Dipòsit de Corona Santa Cristina: 113 m3 
Dipòsit Valldolig: 125 m3 
Dipòsit Residencial Blanes: 129 m3 
Dipòsit Vistamar: 103 m3 
 
 
Actualment, l’empresa Aigües de Blanes S.A. subministra aigua mitjançant la xarxa 

d’abastament a un total de 21.860 abonats (comptadors) del municipi, exceptuant la 
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urbanització de Mas Guelo (al nord del nucli de la població) i algunes cases aïllades 
les quals s’abasteixen mitjançant fonts pròpies. 

 
 

Any 
Nombre 

d’abonats 

2000 18.642 

2001 19.482 

2002 20.500 

2003 21.357 

2004 21.860 

Evolució nombre comptadors

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

2000 2001 2002 2003 2004
 

 
El volum d’incontrolats (pèrdues) ha disminuït en els darrers anys, fet que es 

considera molt positiu, malgrat que el valors propers al 30% que es donen a Blanes es 
consideren elevats si tenim en compte que el valor desitjable en les xarxes 
d’abastament és al voltant del 20%. 

 
Segons el registre d’aigües figuren a Blanes 48 aprofitaments de fonts pròpies, i a 

l’arxiu de la Secció de Mines 61, dels quals 2 són coincidents donat que han seguit la 
seva tramitació paral·lela a ambdues entitats de l’Administració. La majoria d’aquestes 
captacions es dediquen a usos agrícoles, tot i que també destaquen les que es 
destinen a abastament, mentre que pel que fa a volums concedits, la major part es 
destinen a abastament, seguits dels usos industrials i agrícoles. 

 
Taula 20. Volums d’aigua concedits  

 

Ús Reg 
públic 

Domèstic Abastament Agrícola Industrial 

Número 
captacions 

1 2 13 30 2 

Volum (m3) 2.000 46.759 5.940.371 983.333 1.224.000 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Tan sols la urbanització de Mas Guelo no disposa de xarxa d’abastament municipal, 

malgrat que hi ha redactat el projecte de portada d’aigua. No obstant, fins a la seva 
connexió a la xarxa municipal unes 80 persones –considerant unes 20 vivendes de 4 
persones/vivenda– d’aquesta urbanització s’abasten d’un pou de titularitat privada i 
des del Departament de Sanitat es recomana la connexió a la xarxa d’abastament 
municipal ja que en totes les anàlisis que es venen efectuant, almenys des de l’any 
2000, l’aigua no compleix amb la normativa tècnico-sanitària vigent (D. 140/2003), 
especialment per la presència de nitrats 

 
Consum 
Pràcticament la totalitat del consum d’aigua del municipi de Blanes es fa a partir de 

l’aigua potable de la xarxa. Els pous particulars es destinen majoritàriament a 
l’abastament dels habitatges aïllats –d’entre els que cal destacar la urbanització Mas 
Guelo–, al reg agrícola i possiblement a algunes activitats econòmiques industrials i 
ramaderes. Les aigües superficials de les rieres poden ser utilitzades per al reg 
agrícola però amb un volum poc significatiu donat el seu caràcter marcadament 
estacional. 
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Els consums d’aigua de la xarxa pública del nucli urbà són variables segons els 
diferents usos. El consum domèstic en els darrers anys ha disminuït de manera 
progressiva; en canvi el consum domèstic de segones residències (estacional) s’ha 
vist incrementat de manera destacada, sobretot a partir de l’any 2003. D’altra banda el 
consum comercial ha augmentat més sensiblement però de manera progressiva, 
mentre que el consum en càmpings i hotels s’ha vist reduït en els darrers anys. 
Finalment, el consum municipal i el d’utilitat pública són força constants a pesar de 
detectar algunes oscil·lacions. 

 
Tot seguit es mostren els respectius consums detallats en domèstics, comercials, 

estacionals, càmpings/hotels i municipals. 
 

Any 
Consum 
domèstic 

Consum 
estacional 

Consum 
comercial 

Consum 
càmpings i 

hotels 
Consum 

municipal 

Consum 
utilitat 

pública total 

2000 1.640.828 322.209 360.579 255.900 101.863 45.354 2.726.733 

2001 1.613.134 284.271 387.195 243.696 88.941 50.620 2.667.857 

2002 1.554.605 377.706 370.773 212.265 85.308 43.431 2.644.088 

2003 1.528.441 516.364 394.476 229.314 86.738 51.953 2.807.286 

2004 1.544.912 513.001 400.466 232.502 98.635 46.084 2.835.600 
 
El consum més elevat d’aigua es destina a ús domèstic que majoritàriament 

correspon a la població fixa del municipi que representa quasi el 90%; i en menor 
proporció el de la població estacional amb un 18%. La resta d’usos es distribueix de la 
següent manera: 

 
 

Figura 68. Usos de l’aigua d’abastament municipal a Blanes. Any 2004. 

Municipal
3,48%Càmpings/hotel

8,20%

Utilitat pública
1,63%

Domèstic
89,36%

Comercial
14,12%

Estacional
18,09%

 
Pel que fa als consums procedents de fonts pròpies, aquests s’han calculat a través 

de les declaracions d’ús i abocament (DUCA) efectuades a l’Agència Catalana de 
l’Aigua per part de les empreses ubicades en el terme municipal de Blanes i a través 
d’estimacions basades en dades objectives16. 

                                                
16 Veïns no connectats a la xarxa pública d’aigua per a usos domèstics i 
assimilables, superfície agrícola de regadiu existent, caps de bestiar existents. 
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Tot seguit es comparen els volums d’aigua provinents de fonts pròpies que figuren 

com a concedits al registre de l’Agència Catalana de l’Aigua i els estimats en base a 
dades reals. 

 
 

Taula 21. Comparació de volums concedits/estimats (m3/any) procedents de 
fonts pròpies. 

 

Ús Reg públic Agrícola Ramader Industrial Domèsti
c Abastament 

Inscrit 2.000 983.333 - 1.224.000 46.759 5.940.371 

Estimat - 1.866.240 2.504 1.046.842 7.300 - 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 
Aigües residuals i sanejament 
A Blanes els abocaments d’aigües residuals poden ser únicament de 2 tipus: (1) 

abocaments directes al domini públic hidràulic, i (2) abocaments a la xarxa de 
clavegueram. 

 
La majoria de particulars i establiments comercials i industrials de Blanes estan 

connectats al sistema públic de sanejament exceptuant els habitatges de la 
urbanització de Mas Guelo i d’algunes vivendes aïllades que, atesa la dificultat tècnica 
i econòmica a que hi arribi la xarxa de col·lectors, solen tenir fossa sèptica. En el cas 
de Mas Guelo hi ha una fossa sèptica comuna que recull totes les aigües residuals 
generades en la urbanització, les quals posteriorment són abocades al torrent de Mas 
Guelo (afluent de la riera de Blanes). 

 
El sistema de sanejament de Blanes està constituït per una xarxa de col·lectors que 

recullen les aigües residuals (domèstiques, comercials i industrials) i pluvials del 
municipi –a excepció de les de Mas Guelo- les quals són conduïdes a l’estació 
depuradora de Blanes. 

 
Segons les dades de què s’ha disposat, les variacions estacionals en el tractament 

de les aigües residuals són clarament detectables, apreciant-se un significatiu 
increment de l’aigua tractada entre els mesos de juny i octubre, coincidint amb el 
període vacacional més habitual. Tot i així, l’estació depuradora de Blanes treballa 
molt per sota de la seva capacitat, ja que parteix d’un cabal de disseny de 23.500 
m3/dia i durant els mesos d’estiu, on es tracta un major volum d’aigua, aquest és de 
l’ordre dels 14.0000 m3/dia. 

 
 

- Energia  
A nivell global el consum energètic de Blanes es situa en uns 72.159 Tep/any17, 

que representa un consum d’energia final per càpita de 2,0 Tep/habitant i any. Aquest 
consum és igual al consum mig a nivell de Catalunya (2,1 Tep /hab i any). 

 
Per sectors el principal consumidor d’energia a nivell municipal és el sector 

industrial i comercial, seguit pel sector domèstic i els transports. Aquesta situació 
                                                
17 Tep (Tones equivalents de petroli) 
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difereix de la que es presenta a Catalunya, en la mesura en què el sector industrial té 
una major rellevància respecte els transports, situació que a Catalunya és molt més 
equilibrada.   

 
Figura 69. Consum energètic final per sectors a Blanes  (Any 2004) i 

Catalunya (Any 2003).  

Notes: Altres: correspon al sector municipal a Blanes i al sector primari al conjunt de Catalunya 
Font: Elaboració pròpia a partir de les factures de les companyies subministradores i del Pla de 
l’energia de Catalunya 2006-2015 . 

 
Segons la font energètica, s’observa com el gas natural és una font energètica molt 

estesa a Blanes, seguint un repartiment diferent a la del conjunt de Catalunya, on els 
combustibles líquids són la primera font energètica consumida degut a la importància 
de la mobilitat.  

 
Figura 70. Consum energètic final de Blanes (2004) i Catalunya (2003)  

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

 
Actualment, el consum anual de gas natural en tot el municipi és de 35.181 Teps 

(any 2004) i en els darrers 5 anys s’ha incrementat a un ritme del 26,6% anual. El 
creixement més important del consum es va donar entre els anys 2001 i 2002. 

 
El consum d’energia elèctrica l’any 2004 va ser de 20.595 Teps, és a dir de 0,58 

teps/habitant i any. L’increment del consum d’energia durant els darrers 5 anys ha 
estat d’un 6,9% anual, un creixement inferior a l’experimentat pel gas natural.  
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El sector que més ha augmentat el consum és el sector industrial-comercial a mitja i 

alta tensió. Actualment la importància relativa del sector industrial i comercial és clara, 
consumint un 69% de tota l’electricitat que arriba al municipi.  

 
Des de l’any 2000 fins a l’actualitat s’observa una evolució paral·lela del consum 

elèctric al sector domèstic i de la població resident, mantenint el consum domèstic en 
els 0,16 –0,17 teps/habitant i any. Tot i així, cal recalcar que el consum elèctric té les 
fluctuacions mensuals al llarg de l’any degudes a la població estacional no resident 
que visita el municipi en períodes d’estiueig. 

 
Quan als gasos liquats del petroli (GLP), que inclouen el butà i el propà i entre els 

quals cal diferenciar els gasos envasats en bombona i els gasos subministrats a doll, 
no s’han pogut obtenir informacions dels distribuïdors locals com ni tampoc s’ha pogut 
estimar el consum a partir de dades supramunicipals. De totes maneres, donat que la 
pràctica totalitat d’aquest combustible té un ús domèstic, principalment per calefacció 
amb estufes catalítiques, cuines i calefactors d’aigua sanitària, i el fet que el gas 
natural estigui tan estès en el sector domèstic fa pensar que l’ús de butà i propà és 
limitat i que té una rellevància petita en el balanç energètic final, inferior al 5% del 
consum global energètic del municipi. 

 
Els combustibles líquids engloben el gasoil, el fueloil i els combustibles d’automoció. 

A continuació s’analitza el consum dels que es destinen a usos domèstics o industrials. 
 
Aquests consums s’han estimat a partir de les dades provincials donada la 

mancança de dades locals18. Així, a l’any 2004, el consum estimat de gasoil C –el que 
s’usa per a calefacció- al municipi és de  5.315 Tep/any i el consum de fueloil 1.489 
Tep/any. Es pot considerar que tot el fueloil es consumeix exclusivament a la indústria 
mentre que aproximadament un 40 % del gasoil de tipus C va al sector domèstic i la 
resta es destina al sector industrial. 

 
Energies renovables 
La presència d’energies renovables a Blanes és força reduïda, limitant-se a algunes 

iniciatives en equipaments públics (deixalleria i EDAR) i a unes poques inversions de 
particulars: 

 
Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la deixalleria de Blanes que generen 

electricitat que es consumeix a la pròpia instal·lació. 
 
Aprofitament del biogàs generat durant la metanització dels fangs de l’estació 

depuradora d’aigües residuals de Blanes, per al seu ús en les calderes d’aigua calenta 
i per al manteniment dels digestors de la mateixa instal·lació.  

 
 
La radiació solar mitjana19 del municipi de Blanes es situa per damunt dels 14,22 

MJ/m2 i dia, i confereix, al municipi un potencial d’aprofitament solar elevat. 
 

                                                
18 S’ha estimat el consum de Blanes considerant que és del 5,7% del consum provincial de l’any 2004, 
que correspon al percentatge entre els habitants del municipi respecte al total de la província. 
19 Atlas climàtic digital de Catalunya, 2004. 
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El municipi no ha desenvolupat cap ordenança solar per tal de promocionar la 
instal·lació i ús d’instal·lacions solars tèrmiques o fotovoltaiques, com s’ha donat en 
altres municipis des de l’any 1998. En aquest sentit, el consistori ha preferit esperar 
que s’aprovi una reglamentació de caràcter supramunicipal en aquest sentit. Aquest fet 
es donarà properament, quan s’aprovi el  futur Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat 
de Catalunya o el nou Codi Tècnic de l’Edificació d’àmbit estatal. 

 
D’acord amb aquestes noves reglamentacions, la instal·lació de plaques solars 

tèrmiques i fotovoltaiques en noves edificacions serà obligatòria en determinats casos, 
tals com: 

 
Els habitatges unifamiliars aïllats hauran de disposar d’energia solar tèrmica per a la 

producció d’ACS. La resta d’edificis, tant públics com privats, també hauran de 
disposar de plaques solars tèrmiques si la seva demanda diaria d’ACS és ≥ 50 
litres/dia a una temperatura de referència de 60 ºC. 

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

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

- Qualitat atmosfèrica 
Blanes els condicionants climatològics no son negatius, en principi, doncs al ser un 

territori obert, no es veu afectat per processos d’inversió tèrmica, això no significa, 
però que no hi hagi, degut a l’emissió de contaminants, certes incidències, tant a nivell 
local com global. 

 
Segons les diferents estimacions es pot considerar que les emissions anuals de 

contaminants atmosfèrics estan molt concentrades al sector transports, que contribueix 
en més d’un 66% de les emissions, amb l’excepció dels òxids de sofre que te la seva 
principal font en els processos de combustió que es donen en el sector domèstic i 
industrial. 

 
Donat el baix nombre d’empreses que tenen control d’emissions, i la mancança de 

dades corresponents a les emissions en calderes domèstiques; les emissions dels 
sectors industrial, domèstic i serveis s’han estimat considerant els processos de 
combustió energètica, i aplicant uns valors d’emissió segons el tipus de combustible 
consumit gasoil, fueloil, o gas natural.  

 
Per a quantificar les emissions s’ha considerat que el consum de fueloil només es 

consumeix a la indústria. El consum de butà no s’ha pogut considerar, mentre que el 
consum de gasoil i fueloil s’ha estimat a partir dels consums provincials en relació al 
percentatge de població del municipi. Les dades de gas natural les ha subministrat la 
pròpia empresa distribuïdora (vegeu l’apartat d’energia). 

 
D’acord amb aquestes estimacions, les emissions anuals de contaminants a Blanes 

dels sectors industrials, domèstic i de serveis son les següents: 
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Figura 71. Emissions atmosfèriques generades en el sector industrial, 

domèstic i de serveis de Blanes, 2004. 
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  Font: Elaboració pròpia  

 
 
Les emissions de CO2 generades en el municipi de Blanes tant per les activitats 

industrials, com per les domèstiques i de serveis, es presenten a la figura següent: 
 

Figura 72. Emissions de CO2  en el sector industrial i domèstic-serveis, 2004. 
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Font: Elaboració pròpia 
 
 
El diòxid de carboni es troba normalment a l’atmosfera en una concentració mitjana 

del 0,03 %. Si es produeix un increment de la seva concentració a l’atmosfera, es 
contribueix a accentuar l’Efecte Hivernacle (escalfament del planeta), ja que aquest 
gas absorbeix la radiació infraroja provinent del sòl i dels oceans. 
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Hi ha, a més del CO2, altres gasos amb efecte hivernacle, com el metà, que té un 

potencial de reescalfament global 21 vegades superior al CO2 (IPPC) i que, per tant, 
també s’ha considerat alhora de valorar la contribució del municipi a l’escalfament 
global del planeta. Per fer-ho s’han traduït aquestes emissions a “CO2 equivalent”, és 
a dir a considerant les tones de CO2 que s’haurien d’emetre per tenir el mateix efecte 
hivernacle que les tones de CH4 que s’emeten anualment al municipi. 

 
D’aquesta manera podem dir que les emissions de CO2 equivalent del municipi son 

de 109.629 tones anuals: 
 
 
Direm que el municipi contribueix a l’escalfament global del planeta si emet més 

CO2 del que pot fixar a través dels ecosistemes forestals. Així, si es relacionen les 
emissions de CO2 amb la superfície forestal que el podria absorbir, tindrem una idea 
més global sobre si es consumeixen i exploten els recursos naturals a un ritme 
sostenible o per sobre d’aquest. Així, segons les aproximacions realitzades, Blanes 
necessitaria una superfície forestal d’unes 16.610 hectàrees per tal d’equilibrar el 
sistema, és a dir, per fixar tot el CO2 equivalent, això suposa que es  necessitaria una 
superfície forestal equivalent a 30,5 vegades la superfície forestal actual del municipi.  

 
 

Taula 22. Efecte Hivernacle de Blanes  
 

Situació actual  
Emissions de CO2 equiv./hab i any 3,1 tones CO2 /hab i any 
Emissions de CO2 equivalent /any 109.629 tones  
Hectàrees de bosc 545 hectàrees 
Factor de fixació del CO2 (valor mitjà anual 
de 1 hectàrea de bosc madur) 6,6 tn CO2 / ha i any 

Hectàrees de bosc necessàries per 
absorbir les emissions de CO2 equiv. 16.610 hectàrees 

Nº vegades la superfície de bosc actual 30,5 vegades 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del mapa d’usos del sòl (LANDSAT)  i les estimacions de les 
emissions de CO2 realitzades anteriorment. 

 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge elabora els Mapes de Vulnerabilitat i 

Capacitat del Territori (MVCT) que abasten tot el territori català. Són una eina que 
permet avaluar la incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona 
determinada.  

 
S’han d’entendre com un element de referència que ha de facilitar l’actuació dels 

poders públics en matèria de planificació i ordenació del territori per preservar i/o 
millorar la qualitat de l’aire.  

 
L’índex de capacitat és la diferència entre la concentració mitja anual d’immissió 

d’un determinat contaminant i el valor de referència que estableix la normativa pel 
contaminant d’estudi.  

 
Per la seva banda, la vulnerabilitat és un indicador del perill d’exposició a un 

contaminant d’estudi. L’objectiu de la vulnerabilitat és determinar quines són les àrees 
més vulnerables a problemes de contaminació atmosfèrica. Per determinar la 
vulnerabilitat d’una zona s’ha de relacionar punt a punt els nivells d’immissió d'un 
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contaminant concret, la densitat de població i l’existència d’espais naturals protegits 
(PEIN). 

 
Segons els criteris establerts en els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori 

(MVCT) a la zona a Blanes s’observen capacitats molt diferents d’absorbir nous focus 
d’emissió, en funció del tipus de contaminant emès. 

 
A continuació es presenten els mapes de la zona a on s’indica aquesta capacitat 

d’establiment de nous focus emissors. Una capacitat alta i moderada indica un bon 
poder de dispersió del medi i per tant una bona predisposició a la ubicació de focus 
emissors de contaminants a Blanes i una capacitat baixa o restringida indica una 
menor predisposició de la regió a ubicar nous focus d’emissió d’aquestes 
característiques. 

 
La llegenda és la següent. 

 Color verd indica capacitat alta
Color blau indica capacitat moderada
Color groc indica capacitat baixa
Color vermell indica capacitat restringida  

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental, DMAH, 2005. 
 
 

Figura 73. Mapa de Capacitat de CO 
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Figura 74. Mapa de Capacitat de NOx 
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Figura 75. Mapa de Capacitat de PST 
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Figura 76. Mapa de Capacitat de SO2 
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A nivell qualitatiu, es podria concloure, que Blanes no té incidències importants en 

la qualitat de l’aire global del municipi, només s’observa als mapes la poca capacitat 
d’absorció de focus emissors d’òxids de nitrogen, degut, bàsicament, a la situació 
costanera del municipi i al fet que és un precursor important de la generació l’ozó 
troposfèric. 

 
En aquest sentit, el fet de no comptar amb mesures directes dels nivells d’òxids de 

nitrogen ni d’ozó en l’aire en cap estació de mesura pròxima a Blanes fa que no es 
puguin extreure gaires conclusions al respecte ni valorar si aquest és un fet de major o 
menor incidència. 

 
- Residus 

Durant l’any 2004 es van recollir un total de 25.431 tones de residus municipals, de 
les quals 22.456 corresponen a rebuig20 i 2.974 a recollida selectiva.  La producció 
total de residus del municipi ha anat augmentant des fins el 2002 assolint un màxim de 
27.276 tones. Els dos darrers anys 2003 i 2004 la quantitat ha disminuït respecte a 
aquest màxim en un 4,4% i un 6,8%. 

 
 

                                                
20 Inclou el qualificat com a rebuig i voluminosos o assimilables a domèstics. 
No hi ha dades fiables per l’any 2001, pel que s’ha suposat la mitjana entre el 
2000 i el 2002 
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Figura 77.   Evolució de la producció total de residus municipals de Blanes 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament de Blanes i l’Agència de 
Residus de Catalunya 

 
Pel que fa a la producció unitària de residus per habitant21 el màxim també 

s’assoleix l’any 2002 amb 2,27 kg/hab/dia, reduïnt-se progressivament els següents 
anys fins als 1,96 del 2004.  Aquest valor es situa per sota de la mitjana comarcal que 
és de 2,16 però per sobre de la catalana (1,66 kg/hab/dia). 

 
Pel que fa a la distribució de la generació de residus al llarg de l’any, durant els 

mesos d’estiu es detecta un augment important del volum de deixalles generat, degut 
a les característiques turístiques de Blanes. Per poder calcular els habitants reals de 
Blanes s’utilitza l’índex anomenat “Població estacional i total en termes d'equivalència 
a temps complet anual (ETCA)” que transforma les diferents estades temporals en 
habitants a temps complet. Segons IDESCAT22, l’any 2004 la població total ETCA és 
de 44.887. D’aquesta manera els kg habitant /dia passen a ser de  1,56. 

 
Figura 78. Evolució mensual de la producció de residus municipals a Blanes. 

2001-2004. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Blanes i l’Agència de 

Residus de Catalunya 
 

                                                
21 Producció unitària de residus (kg/hab/dia): Quantitat total de residus 
generats en un any expressada en quilos, dividida per la població del municipi 
i per 365 dies. 
22 Només es disposen de dades de l’ETCA l’any 1998 i l’any 2004. 
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Si s’observa l’evolució de la recollida selectiva al municipi s’observa l’important salt 

quantitatiu de l’any 2004, en el que gracies a l’obertura de la deixalleria el percentatge 
de residus segregats passa de les 1.912 tn (7,33% del total) el 2003 a les 2.974 tn 
(11,70%) del 2004.  

 
Tot i així, si comparem aquestes xifres amb les d’altres poblacions i amb les de la 

comarca i de Catalunya, ens adonem que el percentatge de recuperació de Blanes, 
junt amb Lloret, és el més baix de tots. 

 
Quan al sistema de recollida de les diferents fraccions de residus, en el cas de la 

fracció de rebuig, funciona a partir d’una xarxa de contenidors metàl·lics propietat de 
l’Ajuntament i d’altres de privats. Les deixalles recollides són transportades 
directament a l’abocador comarcal de Lloret, sense passar per cap planta de 
transferència. 

 
La recollida de la fracció de la matèria orgànica als barris de Mas Florit i Mas 

Cremat el model de “Residu Mínim” i la recollida als particulars passa a ser “porta a 
porta”. Es preveu per a l’any 2006 d’instaurar el model “porat a porta” a tot el barri del 
centre. 

 
El servei de recollida selectiva de vidre, paper-cartró i envasos lleugers funciona 

mitjançant contenidors específics ubicats en àrees d’aportació al carrer. A grans 
productors (comerços) es realitza a diari una recollida porta a porta de cartrons. Els 
contenidors de recollida selectiva es troben repartits pels diferents carrers i places del 
municipi i per les diferents urbanitzacions i veïnats, agrupats en àrees d’aportació. 
Cada àrea d’aportació agrupa un contenidor de vidre, un de paper-cartró  i un 
d’envasos lleugers. 

 
Als dos barris on s’ha implantat el projecte “Residu Mínim” s’han retirat els 

contenidors d’envasos lleugers i de paper. Es considera que els envasos lleugers 
s’han de col·locar en la fracció de rebuig, que va a planta de triatge, i el paper es recull 
porta a porta. En el barri del centre tampoc hi ha iglús per envasos degut a que no hi 
ha espai. 

 
La deixalleria municipal de Blanes funciona des del mes de març de 2004 i 

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

 
Actualment, la major part dels residus municipals, tenen com a destí final l’abocador 

de Lloret (88%). Aquests són els que corresponen al rebuig i part dels voluminosos. 
 
Del 12% restant la majoria (paper, cartró, vidre, envasos i ferralla) són gestionats a 

una planta de Tordera on es procedeix al seu reciclatge. Pel que fa al 2,7% de matèria 
orgànica i restes d’esporga i jardineria recollida, es transportada a la planta de 
compostatge de St. Coloma de Farners. 

 
Una altra categoria important de residus correspon als residus industrials. Segons 

dades de la Agència de Residus de Catalunya actualment a Blanes hi ha 46 indústries 
que consten en l’inventari permanent de productors de residus, xifra que s’ha 
mantingut constant als darrers anys mentre que la quantitat de residus industrials 
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generats ha anat disminuït. Dels 7.907 tones de l’any 2000 s’ha passat a les 4.887 de 
l’any 2004.  Això es deu en bona part a que un dels principals productors de residus, 
l’EDAR de Blanes, va reduir la seva producció en més de 2.500 tones entre l’any 2002  
i 2003. 

 
Pel que fa a la perillositat dels residus, només un 5,5% dels residus industrials 

generats l’any 2004 corresponen a especials. Des del 2001 la quantitat total de residus 
especials ha augmentat en un 18%, al contrari que el no especials, que han disminuït 
en un 21% en el mateix període. Cal considerar, però, que més del 92% dels residus 
especials són produïts per dues empreses (Polimer Iberia i Nylstar). 

 
Pel que fa als residus de construcció i demolició el dipòsit controlat de runes més 

proper a Blanes és el de Lloret de Mar, al qual també s’hi aboquen les runes del 
mateix Lloret i de Tossa de mar. 

 
Per tal de disposar d’una aproximació a la producció de residus de la construcció 

s’ha considerat la superfície total a edificar durant l’any 2004, estimant una producció 
unitària de residus per superfície a edificar (85 Kg residus/m2 de construcció), així, 
s’estima que la producció anual de residus de la construcció a Blanes és de 4.561,82 
tones de runes/any. 

 
Finalment, quan als residus ramaders, a Blanes se’n genera poca quantitat d’acord 

amb l’escassa activitat ramadera del municipi. Així, segons les estimacions realitzades, 
cada any es generen a Blanes un total de 1.617 tones de dejeccions ramaderes, que 
equivalen a una producció de nitrogen és de 8.466 Kg N/any .  

 
El principal destí de les dejeccions ramaderes produïdes a Blanes és la seva 

aplicació agrícola com a fertilitzants, per tant més que d’un residu, podem parlar d’un 
subproducte. Tot i així, una aplicació agrícola de fems i purins feta d’una manera 
incorrecta pot portar problemes de contaminació d’aqüífers, d’aigües superficials i de 
sòls (cal recordar que Blanes es troba en una zona vulnerable per la contaminació per 
nitrogen de les dejeccions ramaderes).  

 
Així, s’estima que en total es disposa d’una superfície útil de 462 Ha on repartir les 

dejeccions, el que equival a 18,3 kg  N/HA.  Amb la publicació del Decret 476/2004 de 
28 de desembre pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, Blanes es troba dins dels 
municipis designats com a vulnerables.  En concret s’emmarca dins l’Àrea 2 (Maresme 
i Selva). Tot i així, si es consideren només les aportacions generades al municipi de 
Blanes i no se’n consideren d’externes, no hauria d’existir cap problema per acomplir 
els límits establerts pel decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de 
mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
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Figura 79.   Principals instal·lacions de tractament de residus a Blanes i el seu 

entorn 
 

 
 
 
 
• 2.2.2.5. Riscos antròpics 

A part dels riscos naturals (vegeu apartat de Medi Biòtic) hom pot identificar tota 
una sèrie de riscos ambientals els quals, malgrat que el seu efecte està íntimament 
relacionat amb la vulnerabilitat del medi, tenen un focus o origen bàsicament antròpic –
com ara contaminació de sòls, contaminació d’aigües, transport de mercaderies 
perilloses, etc. 

 
Els riscos ambientals relacionats amb les activitats antròpiques són més nombrosos 

i de grau major que els estrictament naturals, i fan referència al propi risc de l’activitat i 
en conseqüència, a la vulnerabilitat del medi. Aquest extrem s’accentua sobretot en el 
cas de contaminacions que afectin tant al medi atmosfèric com al medi físic (sòls i 
aigües). 

 
- Contaminació del sòl 

La contaminació del sòl i de les aigües subterrànies a l’entorn d’àrees d’ocupació 
urbana i industrial es pot produir bàsicament per tres causes: 

 
Filtracions produïdes per fosses sèptiques, principalment en habitatges particulars 

d’urbanitzacions no connectades a xarxa de sanejament i cases aïllades. 
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Tancs soterrats o aeris que emmagatzemin substàncies contaminants, ja siguin 
expenedors i distribuïdors de combustibles, tancs particulars d’emmagatzematge de 
combustibles fòssils o tancs lligats a activitats industrials en general. 

 
Abocaments, fuites i adobats procedents d’abocaments industrials a llera pública, 

fuites o vessaments industrials o abocadors de residus. 
 
 
Les fosses sèptiques, habituals en el passat, s’han anat abandonant al llarg del 

temps en els punts on la facilitat de connexió amb la xarxa de sanejament ho ha 
permès. L’emplaçament de les fosses sèptiques existents (fins i tot les que es puguin 
trobar fora d’ús) representen un risc difús de contaminació a totes les àrees amb 
habitatges, principalment en els veïnats aïllats on és la única forma de sanejament 
possible. Aquest és el cas de la urbanització Mas Guelo que no es troba connectada a 
la xarxa de sanejament municipal.  

 
Les entitats expenedores i distribuïdores de combustibles són conegudes, i per tant 

els punts de risc de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies són molt 
focalitzats. 

 
Quant als tancs d’emmagatzematge de productes petrolífers de particulars, el més 

coneguts dels quals són els gas-oil i el fuel-oil, cal dir que representen un risc existent 
(real i difús) malgrat que l’obligatorietat de complir la normativa vigent, en redueix 
fortament el possible efecte. 

 
El nombre d’activitats industrials potencialment contaminants del sòl i les aigües 

subterrànies no és elevat, però cal tenir en compte que: 
 
les indústries es concentren en els polígons industrials, 
hi ha activitats econòmiques menors (tallers,…) i no econòmiques (de particulars) 

que també poden contaminar, i 
les activitats agropecuàries representen també un risc de contaminació difusa. 
 
 
En qualsevol cas, la possible contaminació del sòl i de les aigües subterrànies d’un 

emplaçament depèn de dos factors principals: del risc derivat de les activitats 
antròpiques que s’hi desenvolupen i de la vulnerabilitat del medi físic per sí mateix. 

 
A nivell geològic i hidrogeològic el terme de Blanes s’ha subdividit en dos sectors 

principals, un sector sud-occidental caracteritzat per un destacat recobriment 
quaternari, i un sector nord-oriental caracteritzat per un substrat tardihercinià. 

 
La valoració que es desprèn d’aquesta caracterització és que en conjunt, el municipi 

és poc-moderadament vulnerable a possibles contaminacions del sòl i de les aigües 
subterrànies, pel fet que, 

 
en les zones més muntanyoses i menys ocupades antròpicament el substrat 

únicament presentaria permeabilitat per fissuració (permeabilitat moderada-baixa), 
 
en les àrees més planeres i més ocupades per l’home, en el subsòl hi predominen 

els sediments granulars de les principals unitats quaternàries –que ja s’han 
caracteritzat des del punt de vista hidrogeològic– corresponents a dipòsits al·luvials de 
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litologia dominantment mitjana-grollera, qualificables com a unitats de permeabilitats 
moderades i per tant, considerades de vulnerabilitat mitjana. 

 
 
En síntesi però, la part del territori de Blanes més afectada per l’activitat antròpica 

és qualificada com a poc vulnerable. 
 
En referència estricta a sòls contaminats, la Junta de Residus de Catalunya ha 

comunicat que no hi ha cap emplaçament a Blanes inclòs en l’Inventari Permanent de 
Sòls Contaminats de Catalunya.  

 
- Contaminació de les aigües marines 

El Pla Especial d’Emergència per contaminació accidental de les aigües marines a 
Catalunya (CAMCAT) és un Pla Territorial de Contingències segons el que estableix el 
“Plan Nacional de contingencias por contaminación marina accidental”. 

 
L’objectiu principal del CAMCAT és definir i coordinar l’actuació dels diferents 

mitjans involucrats, tant de les administracions públiques com d’institucions públiques i 
privades, per tal d’obtenir-ne el rendiment màxim, en el cas de lluita contra la 
contaminació marina derivada d’un accident. 

 
Segons l’anàlisi del risc que realitza el pla, en funció del perill existent i de la 

vulnerabilitat del litoral, el tram de costa en el que s’emmarca Blanes (Costa Brava; Sa 
Riera de Begur-Blanes) es caracteritza per un risc baix pel que fa a possibles episodis 
de contaminació accidental de les aigües marines. 

 
En el cas concret del municipi, l’estudi conclou igualment que la major vulnerabilitat 

del municipi és dona a l’estiu pel que fa a aspectes socio-econòmics (el major impacte 
es donaria sobre el turisme, per sobre de la pesca), i defineix la vulnerabilitat ambiental 
de la costa com a molt elevada. Pel que fa al perill existent, aquest es considera 
moderat (nivell 2 sobre una escala de 1 a 4) Finalment, s’atorga al municipi un valor de 
2 (en una escala entre 1 i 4) pel que fa al risc total. 

 
Per altra banda, la dessaladora de Blanes és identificada com a una de les 

principals indústries vulnerables a un impacte costaner de contaminació donat que 
requereix d’una presa d’aigua de mar pel seu funcionament. 

 
- Activitats industrials 

Quant al risc ambiental genèric, les activitats industrials poden afectar els sòls, les 
aigües subterrànies i l’atmosfera, tant amb motiu de fuites, com de vessaments o 
d’incendis i/o explosions. En aquest sentit cal tenir en compte l’existència de tancs 
d’emmagatzematge de combustibles i altres productes químics, i preveure que els 
controls administratius garanteixin que aquests reuneixin les condicions d’estanqueïtat 
i seguretat. 

 
Una part de les empreses/activitats de Blanes són les que cal tenir en compte en 

abordar l’apartat més genèric de risc associat a activitats industrials, el qual s’enfoca 
més a la contaminació que pot acabar afectant l’atmosfera. 

 
Les diferents activitats industrials generen un tipus característic d’emissions i per 

tant de contaminants atmosfèrics. Les seves emissions varien segons el tipus de 
procés, la tecnologia emprada, o el tipus i la qualitat de les matèries primeres 
utilitzades.  
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A Blanes hi ha catalogada una única empresa en el CAPCA (Catàleg d’Activitats 

Industrials Potencialment Contaminants de l’Atmosfera) i aquesta es troba situada en 
el polígon industrial de la carretera de l’estació. 

  
Com a tipologies d’activitats potencialment generadores de riscos ambientals cal 

citar les següents: 
 
Gasolineres: hi ha un total de set estacions de proveïment de carburants de 

carretera a Blanes23 distribuïdes per diferents punts del terme municipal: 
 
CTRA. ACCES COSTA BRAVA -2 
CTRA. ACCES COSTA BRAVA -2 
AVDA. EUROPA 46 ESQ. PRIMER DE MAIG 10 CAPRABO 
CL ANSELM CLAVE 66 -  
CRTA. ACCES COSTA BRAVA,144 (C.C.CHAMPION) 
CTRA. GI-682, KM. 6,965 - 6,965 
POL. IND. ROIG 
PORT DE BLANES 
 
 
Port: el port de Blanes ofereix els serveis de reparació i manteniment 

d’embarcacions, així com el subministrament d’olis i carburants. Tot i així, per la seva 
tipologia de port esportiu no s’hi han de preveure grans vessament de combustibles o 
d’altres substàncies lligades al transport de mercaderies per via marítima. Però el fet 
de trobar-se a la vora de les turístiques platges del municipi fa que  Per un altra banda, 
la seva situació i el seu petit calat fa que s’hagi de dragar periòdicament amb la 
conseqüent problemàtica associada a la deposició d’aquests dragats. 

 
Magatzems de productes químics: al polígon industrial hi ha diverses activitats 

dedicades a la indústria química i del metall i que pels seus processos productius han 
d’emmagatzemar productes químics diversos. 

 
- Transport de mercaderies perilloses 

La xarxa viària que creua el municipi de Blanes, o que discorre per punts que li són 
propers és destacable. Així, l’existència de carreteres comarcals com la carretera de 
Tordera (GI-600) que travessa el municipi de N a S, i la carretera d’accés a la Costa 
Brava (GI-682) que el travessa en direcció W-E i que connecta Blanes amb Lloret de 
Mar, implica el trànsit de vehicles de transport. Igualment la carretera de Malgrat (GIP-
6831) i la carretera GIP-6837 representen una de les principals vies d’accés al polígon 
industrial del municipi. 

 
Així, segons les premisses anteriors, el risc actual associat al transport de 

mercaderies perilloses se centraria: 
 
a la GI-600 i a la GI-682 on hi ha la major afluència de vehicles de pas, i  
 
als accessos a les àrees industrials, i 
 

                                                
23 Font: Dades del Ministeri dIndustria, turisme i comerç. 2005. “Información 
sobre los precios de los carburantes en las estaciones de servicio” 
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En aquest senti, val la pena ressaltar que l’estructura viària del municipi permet que 
els camions que transporten mercaderies cap als polígons industrials no hagin de 
circular per dintre del casc urbà, exceptuant la carretera d’accés a la Costa Brava, al 
voltant de la qual s’hi ha desenvolupat una part important del creixement del municipi 
en els darrers anys. 

 
Pel que fa a la xarxa de ferrocarrils, per la línia de Blanes no hi circulen 

mercaderies, ja que aquestes es canalitzen pel corredor prelitoral. Per tant no existeix 
risc d’accident ferroviari amb vessament de substàncies perilloses. 

 
En relació al Pla especial d’emergències per transport de mercaderies perilloses 

(TRANSCAT) la Regió d’Emergències de Girona recomana sempre l’elaboració del 
PAM a tots aquells municipis que resulten afectats pel pas de l’autopista AP-7, la 
carretera N-II i la línia ferroviària. Així doncs, el transport de mercaderies perilloses en 
el municipi de Blanes està considerat de baix risc en el TRANSCAT, no obstant des de 
la Delegació Territorial de Governació de Girona es recomana la seva redacció. 

 
- Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PEM)  

El municipi de Blanes disposa de Pla de Protecció Civil i Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) per concurs internacional de focs, ambdós homologats des del 14 de setembre 
de 2005 i redactats pel Departament de Protecció Civil de Blanes. No obstant, Blanes 
disposa des de l’any 1987 d’un Pla Bàsic d’Emergències Municipals, que no és més 
que un pla territorial i multirisc en el què es feia referència a aiguats, incendis urbans i 
forestals i nevades. Aquest PBEM ha sofert diverses actualitzacions als anys 1993, 
1994, 1998 i la darrera al 2004, però mai ha estat homologat sinó únicament aprovat 
per ple municipal. 

 
El Pla d’Emergència Municipal de Blanes (PEM) s’haurà doncs, d’ajustar a l’Annex I 

del Decret 210/1999, on s’estructura el contingut mínim dels plans de protecció civil. 
Els plans de protecció civil (plans bàsics d’emergència municipal, plans d’actuació 
municipal i plans específics municipals) s’estructuren en els apartats següents: 

 
A. Document bàsic en què s’avaluen els índex de risc, de danys i de probabilitat. 
B. Manuals d’actuació del Pla en el que consten els riscos especials. 
C. Manual d’implantació i manteniment on es determinen les actuacions a realitzar. 
D. Annexos generals on s’inclouen els llistats de telèfons, mitjans i recursos. 
 
Per últim destacar que tota la informació existent, generada des del departament de 

Protecció Civil, representarà una part important de la nova informació a incorporar en 
el nou PEM. 

 
 

2.3.- Diagnosi ambiental 
A continuació s’inclou una diagnosi dels aspectes més rellevants de l’anàlisi 

ambiental i territorial realitzat en els apartats anteriors i que han de servir com a 
aspectes bàsics a considerar en la revisió del planejament urbanístic del municipi. 

 
2.3.1. Medi biòtic 

La proximitat al mar determina en bona part les característiques climàtiques i 
meteorològiques de Blanes 
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Blanes es troba en la zona climàtica litoral, caracteritzada per estius que solen ser 
secs i amb pluges escasses, produïdes pel pas de sistemes frontals. Segons l’índex 
d’humitat de Thornthwaite és de tipus sec-subhumit. 

 
- Característiques de la zona climàtica de Blanes 

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

 
- Principals dades recollides a l’estació meteorològica de Blanes 

Temperatura mitjana Any Precipitació 
Màxima Mínima Mitja 

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

 
• El municipi presenta condicions òptimes per a l’aprofitament de 

l’energia solar 

La radiació solar incident (la irradiació global diària que incideix sobre superfície 
horitzontal) a Blanes (mitjana anual) és en la major part del seu territori d’entre 14 i 
14,5 MJ/m2, més que suficient per a garantir el bon funcionament de qualsevol 
instal·lació d’energia solar.  

Pel que fa a la capacitat de generació eòlica, actualment es descartaria l’aptitut per 
a la instal·lació de generadors eòlics. 

 
• No hi ha cap emplaçament inclòs en l’inventari d’espais d’interès 

geològic a Catalunya 

 
• El sols més aptes per a l’agricultura es concentren a la meitat sud del 

terme municipal 

Aquests sòls es localitzen sobre els sediments al·luvials relativament ben 
desenvolupats de les rieres i torrents que solquen el territori. Es tracta de sòls poc 
profunds, amb un drenatge mitjà de constitució llimosa, de textura fina amb elements 
grollers no salins i amb una capacitat de retenció d’aigua mitjana-baixa.  

No es disposa de cales d’estudi ni d’assaigs de caracterització de laboratori, però 
aquests sòls es poden assimilar a fluvisòls (FAO, 1981). Aquests sòls desenvolupats 
majoritàriament en àrees planeres són aptes per a l’agricultura amb motiu de la seva 
capacitat de retenció d’aigua mitjana, i al fet d’ocupar zones pròximes als corrents 
superficials d’aigua amb recursos hídrics subterranis de cert cabal. 

 
• Els indicadors de qualitat ecològica de la Tordera són pèssims 

En el tram baix de la Tordera l’aigua presenta símptomes d’eutrofització 
(contaminació per excés de nutrients) i un bosc de ribera degradat i de mala-pèssima 
qualitat. Segons  l’índex ECOSTRIMED (que considera de forma global la qualitat de 
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l’aigua i del bosc de ribera) l’estat ecològic del tram baix de la Tordera ha evolucionat 
des de mediocre (any 1998) fins a pèssim (anys 1999-2003). 

En canvi, si només es considera la qualitat físico-química de l’aigua a la zona de 
desembocadura, aquesta es considera entre bona i molt bona, tot i que puntualment 
arriba a ser de qualitat mediocre. 

 
• Existeix una relació directa entre els aqüífers subterrànis i els cursos 

d’aigua 

Depenent de l’època de l’any –i també de la pluviometria de l’any en qüestió– podrà 
existir un règim influent, és a dir, de recàrrega dels corrents superficials cap a l’aqüífer 
al·luvial; o bé efluent, de descàrrega d’aigües de l’aqüífer al·luvial quaternari cap als 
corrents superficials. 

Aquesta relació tant directe fa molt poc recomanable qualsevol operació 
d’endegament de rieres. 

 
• Els aqüífers de la Tordera es troben molt afectats per les captacions 

d’aigua 

La piezometria en l’aqüífer profund es troba molt afectada per les captacions 
existents al llarg de la Tordera, posant de manifest notables cons de bombament que 
han propiciat una destacada intrusió marina, arribant a invertir el flux de mar a terra. 

Els estudis hidrològics existents conclouen que l’aqüífer lliures superficial en el 
terme municipal de Blanes presenta una baixa-moderada vulnerabilitat que esdevé alta 
a mesura que ens acostem a l’eix de la Tordera. L’aqüífer profund a Blanes presenta 
una vulnerabilitat baixa. 

Les dades obtingudes del Registre d’Aigües posen de manifest que a Blanes hi ha 
61 pous registrats, que representen un volum total d’aigua concedida de 8.196.463 
m3/any. 

 
• La construcció de la dessaladora i altres projectes han permès millorar 

la situació dels aqüífers 

El 72,48% del volum de captació concedit és per abastament, ja que pràcticament 
la totalitat d’aquesta dotació (5.940.371 m3/any) ha estat concedida a l’Ajuntament de 
Blanes per a l’abastament municipal. En els darrers anys, aquest volum d’aigua s’ha 
pogut substituir parcialment per aigua dessalada. 

Altres iniciatives com el Projecte aqüífer Tordera contemplen la millora del 
tractament de les aigües residuals que genera el municipi de Tordera (amb la 
incorporació del tractament terciari) per tal de possibilitar la seva posterior reutilització 
per a la recàrrega de l’aqüífer. 

 
• El municipi acull una gran diversitat d’hàbitats amb un nivell de 

conservació variable 

Blanes gaudeix d’una varietat d’ambients molt diversos: des de les zones humides 
del delta de la Tordera, als alzinars, suredes i pinedes de la Serralada Litoral, passant 
per zones de conreus i una franja costanera que combina platges d’arena amb penya-
segats. 

Les pinedes de pi pinyer, seguides de les suredes, són els hàbitats dominants. Els 
altres hàbitats més destacables per la seva superfície són els conreus herbacis, 
sobretot de regadiu. 
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Pel que fa al sistema costaner, les platges arenoses conformen aproximadament 
dues terceres parts del litoral blanenc, mentre que la resta (gairebé dos quilòmetres) 
corresponen a zones de penya-segats i costes rocoses. 

En general, a mesura que es va baixant cap a la línia de costa, aquests hàbitats es 
troben més antropitzats o alterats. 

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

comunitari, algun d’ells d’interès prioritari. 

En el municipi de Blanes hi són presents diferents hàbitats terrestres d’interès 
comunitari en el marc de la Directiva d’Hàbitats. Entre ells, destaquen, per la seva 
representativitat, les suredes de les parts altes del municipi, així com, la presència 
d’endemismes als penya-segats costaners amb vegetació. 

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

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

Alzinars i carrascars 0,55 0,03 

Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com  
de l'alta muntanya 

2,13 0,12 

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

0,50 0,03 

Suredes 560,32 31,50 

Pinedes mediterrànies, naturals o antigues, de pi blanc 
(Pinus hapelensis) i pi pinyer (Pinus pinea) * 

- - 

Vermedes*** - - 

Bosquetons d’oms i freixes+   

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

* Referència extreta de linforme científic del CSIC-UdG “L’espai natural de Pinya de Rosa” 
** Citat a l’inventari de zones humides de Catalunya. Dept. de Medi Ambient i Habitatge. 
*** Citat en el Pla Especial de protecció del patrimoni de Blanes. 
+ Citat en el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava. 
Font: Hàbitats d’Interès Comunitari de la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge (actualització del 
juny del 2004)  

 
• Les rieres de Blanes i de Vall de Burg conserven hàbitats interessants 

en els trams alts 

Les parts baixes de les rieres es troben força degradades: no hi ha cap mena de 
d’estructura natural, ni de llit de riu ni de bosc de ribera, ja que es troben canalitzades 
o entubades fins la seva desembocadura. En canvi, a les capçaleres l’estat de 
conservació és millor: es mantenen trams amb bosc de ribera i es conserven algunes 
masses forestals associades a les rieres. 

En termes generals, però, cal dir que són rieres curtes que, a causa del seu entorn 
fortament antropitzat, estan sotmeses a una important pressió. L’abocament de 
residus, l’alteració de les lleres, la introducció d’espècies al·lòctones, etc. fa que ens 
trobem davant de rieres amb una vegetació natural molt degradada. 

 
• El curs baix de la Tordera es troba força alterat, però manté elements 
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naturals d’interès i presenta grans potencialitats. 

 
Tot i que els seus marges es troben força degradats per la pressió antròpica, 

encara s’hi poden trobar relictes de bosc de ribera en els seus marges. Així mateix, 
l’existència d’una llacuna litoral en la seva desembocadura representa un hàbitat molt 
atractiu per a les aus i un element hidromorfològic de molt interès. 

 
• Des del punt de vista paisatgístic, la plana i la desembocadura de la 

Tordera són les àrees de major visibilitat 

 
Les zones més fosques representen les zones de màxima visibilitat. 
 

     
 
 

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

Els paisatges d’excel·lència de Blanes es podrien limitar a punts molt concrets de la 
costa (les cales i penya-segats) especialment reconeguts per la seva qualitat estètica i 
identificativa del municipi, així mateix com les zones més septentrionals dels Tres 
Turons per la seva poca alteració. 

Els paisatges quotidians estan constituïts per les planes agrícoles del marge de la 
Tordera i les àrees forestals més o menys alterades que envolten el nucli urbà, amb 
l’excepció de determinades zones especialment degradades. 
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En el cas dels paisatges exposats i sobreexposats cal esmentar específicament 
l’entorn de determinats vials, especialment el tram més proper a Lloret de la carretera 
d’accés a la Costa Brava, així com determinades àrees envoltant el polígon industrial 
Carretera de l’estació i a la desembocadura de la Tordera, on la presència dels 
càmpings suposa una alteració important del paisatge. 

 
• Una part important dels espais naturals rellevants del municipi no 

disposen de cap figura de protecció. 

La finca de Pinya de Rosa, declarada recentment PNIN i properament ampliada 
amb la inclusió en el PEIN, així com la desembocadura de la Tordera, inclosa en 
l’inventari de zones humides de Catalunya són els únics espais protegits del municipi. 
Tot i així, existeixen altres espais naturals rellevants en el municipi, reconeguts per 
diversos estudis (Sistema de protecció territorial de la Selva, Xarxa Natura 2000, 
Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava) que no disposen de 
cap tipus de protecció llevat de la seva declaració com a SNU. Entre aquests 
destaquen especialment tot l’últim tram de la Tordera i les seves riberes i l’àrea 
boscosa dels Tres Turons. 

 
• La connectivitat ecològica del municipi s’estructura entorn a una 

“anella verda” que emmarca el municipi. 

Els tres principals espais naturals del municipi (Pinya de Rosa, Tres Turons i curs 
baix de la Tordera) actualment es troben desvinculats entre ells, però a l’entorn del 
nucli urbà es configura una matriu agrícola i forestal no urbanitzada, amb presència de 
rieres més o menys ben conservades i amb potencial connector, que conforma un arc 
connector que relliga aquests espais i permet conservar el flux ecològic terra-mar.  
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• Les infraestructures i les urbanitzacions disperses són les principals 

barreres ecològiques 

 

 
1,2,3 i 4- Xarxa viària i ferroviària d’accés a Blanes. 
5- Implantació de càmpings i de les seves edificacions associades. 
6- Zona d’intensa pressió urbanística. La gestió correcta dels conreus. 
7- Existència de talussos, major intensitat de trànsit i activitats situades a 
ambdós marges de la carretera incrementen. 
8- Urbanitzacions de Cala de Sant Francesc, Serrallarga, Corona Santa Cristina i 
Residencial Santa Cristina a l’entorn de la finca de Pinya de Rosa 

 

5 

8 
1 

2 

3 

6 7 

4 
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• Existeix una xarxa de camins rurals, amb un intens ús social, però que 

sovint es pot veure afectada pels creixements urbanístics. 

La xarxa de camins d’accés al medi rural està força ben conservada per sobre de la 
carretera d’accés a la Costa Brava i, de fet, se’n està potenciant el seu ús mitjançant la 
creació d’itineraris senyalitzats. Però el creixement de la ciutat per sobre de 
l’esmentada carretera, o cap a les ribes de la Tordera pot afectar els trams més 
propers d’aquests camins si no es considera la seva conservació a través del 
planejament urbanístic. 

Així mateix, les infraestructures que travessen el sòl no urbanitzat també 
representen una important barrera social en determinats punts de la xarxa de camins. 

 
• En tota la façana marítima i els salts topogràfics del municipi es 

detecta risc de despreniments. 

Alguns d’aquests despreniments han afectat en major o menor mesura a zones 
habitades.  

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

 
El pla INUNCAT defineix com a àrea de risc alt per la seva possible afectació als 

càmpings de la desembocadura de la Tordera, així com una zona de risc mitjà 
corresponent a l’entorn de la riera de Blanes donat que s’entuba en entrar en el nucli 
urbà. 

Per la seva banda, el PEF de la Tordera, molt més detallat, classifica com a zona 
de risc d’inundació greu tot el Delta, incloses les àrees ocupades pels càmpings, 
S’Abanell i els Olivers. 

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

de les quals ha adoptat mesures d’autoprotecció. 

La Regió d’Emergències de Girona, així com tanmateix ho contempla el pla 
INFOCAT, considera d’alt risc d’incendi el municipi de Blanes per les seves 
característiques pròpies.  

Com a principals punts de risc hi ha catalogats diverses urbanitzacions -cap de les 
quals estan dotades de franges perimetrals de protecció de 25 m d’amplada tal i com 
estableix del Decret 64/1995- i una sèrie d’elements vulnerables no associats a 
urbanitzacions però situats enmig de masses forestals, com ara masos aïllats, 
restaurants, benzineres, càmpings, zones, etc. 

 
 

2.3.2. Medi construït 

• Existeix una gran diversitat en les tipologies formals 

A Blanes trobem una gran diversitat en les formes edificatòries entre les diferents 
parts de la ciutat. Aquestes van des de les formes més compactes, denses i diverses 
del casc antic, fins a les urbanitzacions de molt baixa densitat i gairebé 
monofuncionals, passant per diferents formes d’eixample o creixements més o menys 
compactes i diversos. 

 
Cada una d’aquestes tipologies té uns requeriments ambientals i econòmics 

diferents, així, en general es pot dir que les urbanitzacions representen una major 
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despesa per metre quadrat a l’hora crear i mantenir les diferents xarxes de serveis, 
alhora que impliquen un major consum de recursos, inclòs el territori. 

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

d’habitatges principals 

 
 Hatges. % Capacitat 

(hab.)* 
Habitatges principals 11.186 48,7% 30.649 
Habitatges secundaris 9.356 40,7% 25.635 
Habitatges buits 2.335 10,2% 6.397 

Total 22.987 100% 62.681 
*Es considera una ocupació mitjana de 2,74 persones per llar. 

 
Més de la meitat dels habitatges del municipi es troben desocupats la major part de 

l’any, amb el conseqüent dispendi de recursos que això suposa. 
 

 
 

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

La densitat d’edificacions aïllades en SNU és força baixa, però es detecten algunes 
zones amb una especial concentració. Així, a banda del veïnat de les Planes, que es 
troba en sòl classificat com a SNU i presenta un cert grau d’agrupació, destaca la 
concentració d’edificacions -bàsicament masies- al nord del turó de Montells, així com 
a la part baixa de la Tordera, per sota de la carretera de Malgrat. En aquest cas 
edificacions de menor entitat i principalment casetes agrícoles i barraques. Igualment, 
no s’ha d’oblidar l’impacte dels càmpings, situats en SNU, que es troben a mig camí, 
per la seva condició d’assentament temporal, entre la urbanització difusa i la de baixa 
densitat. 

 
• La densitat mitjana és moderadament elevada, però en determinades 

zones aquesta és extremadament baixa. 

 
La densitat mitjana d’habitatges en sòl urbà de Blanes es situa entorn als 60 

hatges./Ha, però es distribueix de forma molt heterogènia. Així, per exemple, en les 
zones centrals la densitat d’habitatges arriba a superar els 100 hatges./Ha, però en 
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canvi, a l’altra extrem hi ha zones on s’ha potenciat el model d’urbanització difusa o de 
molt baixa densitat, i on la densitat d’habitatges és d’aproximadament 5 hatges/Ha. 

 

 
 

• El caràcter turístic i estacional del municipi implica variacions 
importants en la densitat d’habitants. 

 

 Habitants Densitat 

Població censada 36.711 95,8 hab./Ha 

Població mitjana 
anual  

44.887 117,2 hab./Ha 

Capacitat total 
d’allotjament 

82.420 215,1 hab./Ha 

 
• Existeix un desajustament entre les zones de major densitat 

d’habitatges i les de major densitat de població. 

L’elevada proporció d’habitatges secundaris que hi ha en determinades zones, que 
alhora allotgen un part important de la població, fa que en molts casos les àrees amb 
major densitat d’habitatges, no tinguin per que ser les de major densitat d’habitants. 
Això ho observem, per exemple a Dintre Vila, on tot i la gran densitat d’habitatges, 
molts d’ells són secundaris, la qual cosa fa que la densitat d’habitants del barri es situï 
per sota de la mitjana del municipi. 

 
• Es detecten àrees amb una complexitat i diversitat d’usos molt baixa 

Destaquen determinades zones que es caracteritzen per tractar-se de monocultius 
d’activitat: 

 
Polígon industrial Carretera de l’Estació: Moltes de les activitats que s’hi ha 

localitzat són totalment compatibles amb l’ús residencial. És més són importants  àrees 
d’atracció que per la seva localització pràcticament obliguen a tothom que hi vulgui 
acudir a desplaçar-se en vehicle privat. 
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Urbanitzacions de baixa densitat: Com ja s’ha esmentat, aquestes àrees són un  
monocultiu residencial on fins i tot existeix heterogeneïtat en les classes socials i les 
tipologies arquitectòniques. 

Ciutat vacacional: Hi predominen bàsicament les activitats d’allotjament, oci i de 
serveis  associats. Aquests serveis lligats al turisme fan incrementar la complexitat del 
conjunt, però aquesta especialització fa que durant bona part de l’any pràcticament no 
hi existeix activitat en aquestes àrees. 

Convindria diversificar els usos en aquestes àrees, de forma que s’introduïssin 
noves activitats i es creessin sinèrgies i es tragués un major rendiment dels espais 
construïts. 

 
• Les zones verdes que preveu el PGOU està dintre de les ràtios 

recomanades. 

El planejament vigent preveu una superfície de sòl classificada com a “Parcs i 
jardins urbans” en sòl urbà és de 460.046 m2 (46 Ha) el que representa una ràtio de 
12,5 m2/hab. Que superaria el mínim recomanat de 10m2/hab. 

 
• En la consideració de les zones verdes s’ha de considerar la 

proximitat del mar i dels espais naturals periurbans. 

Blanes encara és una ciutat de dimensions moderades i amb un entorn natural 
relativament ben conservat i pròxim, pel que cal valorar també l’impacte positiu de la 
perifèria agrícola i forestal que arriba fins al mateix límit urbà en alguns punts de la 
ciutat. Tanmateix, s’ha de dir que en ser Blanes una ciutat oberta al mar i amb uns 3 
km de platges urbanes, la proximitat al mar i la presència de les platges tenen uns 
impactes positius sobre la ciutat i els seus ciutadans similars al de les zones verdes. 

 
• En les previsions del planejament es garanteix la proximitat de les 

zones verdes a tota la població tot i que s’aprecia un cert dèficit en la 
part central. 

Si es genera un radi de 250 metres –que és la distància aproximada que recorre en 
4 minuts una persona a peu24- al voltant dels parcs i jardins de la ciutat, aleshores 
obtenim que la totalitat dels habitants del nucli urbà disposen d’un espai verd a menys 
de 5 minuts caminant de casa seva. Resultats similars obtenim si considerem aquells 
parcs de més d’una hectàrea i establint un radi d’influència de 500 metres (temps de 
desplaçament aproximat de 8 minuts). 

 
Tot i així, la seva distribució és desigual, ja que per exemple en la corona central del 

nucli urbà la manca de zones verdes és evident, tot i que aquestes es supleixen per 
via del front litoral. 

 
• Caldria potenciar la funcionalitat de les zones verdes 

 
A banda de la funció estètica i de distensió que es sòl atribuir a les zones verdes, 

aquestes poden jugar un paper molt més actiu dins la ciutat que no semblen acomplir 
sempre en el cas de Blanes: 

 
Funció connectora, interna i anvers els espais periurbans. 

                                                
24 En general, s’estima que una persona es desplaça per la ciutat a una 
velocitat d’1,2 m/s, o el que és el mateix, a 4,3 km/h. 
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Àrees de transició entre el medi rural i la ciutat. 
Apantallament acústic, visual, de seguretat... 
Definició dels límits de creixement de la ciutat. 
 

• L’estacionament de vehicles per a residents és suficient però està mal 
repartit 

Pel que fa a la demanda i oferta d’estacionament per a residents, podríem dir que 
és que l’estacionament és suficient però està mal repartit. 

 
En termes globals, el municipi presenta un dèficit d’aproximadament 450 places, 

que es concentren principalment en el nucli antic, per contra en zones com S’Auguer, 
S’Abanell, La Plantera, Mas Marull, Mas Moixa i Mas Florit només s’ocupa un 50% de 
l’oferta legal. 

 
• El 68% dels desplaçament obligats tenen lloc dintre del propi municipi, 

i una quarta part dels externs es dirigeixen a Lloret. 

 

 
 

• La mobilitat en vehicle privat superen els desplaçaments a peu, fins i 
tot en els desplaçaments interns. 
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Desplaçaments generats per Blanes: 18.208 

Desplaçaments 
interns: 
12.364 

Treball: 7.917 
Estudi: 4.447 

Desplaçaments atrets 
cap a Blanes: 

2.649 
Treball: 2.291 
Estudi: 358 

Desplaçaments cap a 
fora des de Blanes: 

5.884 
Treball: 4.941 
Estudi: 903 

Diferència entrades-sortides: -3.195 
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Estudi: -545 
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A Blanes, la intensitat d’ús del vehicle privat és del 65,7% pel que fa a mobilitat 
obligada per raó de treball i d’estudi en residents majors de 15 anys25. Aquesta xifra 
és de les més elevades respecte dels municipis del seu entorn, tot i que es manté 
dintre d’uns rangs similars. 

 
• L’estretor o inexistència de les voreres és un problema força 

generalitzat. 

 
Segons l’Estudi de Mobilitat a Blanes (2003), els carrers que presenten majors 

dèficits pel que fa a amplada de voreres (alguns fins i tot amb absència d’ella), d’acord 
amb el seu nivell d’utilització, són els següents: 

Carrers del nucli antic 
C. Joaquim Ruyra 
Pg. De Carles Faust 
C. de l’Esperança 
C. Sebastià Llorenç 
Carrers Ripollès – Gironès – de la Selva – St. Pere Màrtir 
C. Ansel Clavé (entre Sta. Cecilia i Joaquim Ruyra) 
Igualment, s’han detectat carrers amb voreres insuficients al barri de Els Pins, Mas 

Borinot-Ca n’Illes, Mas Guelo i Mas Carolet-Ca la Guidó. 
En termes generals, per tal de garantir la circulació de vianants en condicions de 

seguretat i comoditat, es recomana que l’amplada de les voreres no sigui inferior a 2 
metres. 

 
• La posada en servei de la dessaladora ha suposat una millora de la 

situació dels aqüífers, però aquesta continua essent delicada 
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Ús Reg 
públic 

Domèstic Abastament Agrícola Industrial 

Número 
captacions 

1 2 13 30 2 

Volum (m3) 2.000 46.759 5.940.371 983.333 1.224.000 
 
Pràcticament la totalitat del consum d’aigua del municipi de Blanes es fa a partir de 

l’aigua potable de la xarxa. Els pous particulars es destinen majoritàriament a 
l’abastament dels habitatges aïllats –d’entre els que cal destacar la urbanització Mas 

                                                
25 No s’inclouen els menors de 16 anys per raons metodològiques en el cens 
de persones i habitatges de 2001. 
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Guelo–, al reg agrícola i possiblement a algunes activitats econòmiques industrials i 
ramaderes. 

 
• El consum d’aigua de caràcter estacional s’ha anat incrementant de 

forma substancial. 

El consum més elevat d’aigua es destina a ús domèstic que majoritàriament 
correspon a la població fixa del municipi que representa quasi el 90%; i en menor 
proporció el de la població estacional amb un 18%. 

El consum domèstic en els darrers anys ha disminuït de manera progressiva; en 
canvi el consum domèstic de segones residències (estacional) s’ha vist incrementat de 
manera destacada, sobretot a partir de l’any 2003. 

 
• El veïnat de Mas Guelo no està connectat a la xarxa de sanejament 

En el cas de Mas Guelo hi ha una fossa sèptica comuna que recull totes les aigües 
residuals generades en la urbanització, les quals posteriorment són abocades al 
torrent de Mas Guelo (afluent de la riera de Blanes). 

Altres edificacions disperses també disposen de fossa sèptica per a l’evacuació de 
les aigües residuals. Aquestes fosses representen un risc difús de contaminació del sòl 
i de les aigües subterrànies. 

 
• Baixa presencia d’instal·lacions d’energies renovables 

La presència d’energies renovables a Blanes és força reduïda, limitant-se a algunes 
iniciatives en equipaments públics (deixalleria i EDAR) i a unes poques inversions de 
particulars, to i que la radiació solar mitjana26 del municipi de Blanes es situa per 
damunt dels 14,22 MJ/m2 i dia, i confereix, al municipi un potencial d’aprofitament 
solar elevat. 

 
• El municipi no pot neutralitzar la seva contribució al canvi climàtic 

global.  

Direm que el municipi contribueix a l’escalfament global del planeta si emet més 
CO2 del que pot fixar a través dels ecosistemes forestals. Així, si es relacionen les 
emissions de CO2 amb la superfície forestal que el podria absorbir, tindrem una idea 
més global sobre si es consumeixen i exploten els recursos naturals a un ritme 
sostenible o per sobre d’aquest. Així, segons les aproximacions realitzades, Blanes 
necessitaria una superfície forestal d’unes 16.610 hectàrees per tal d’equilibrar el 
sistema, és a dir, per fixar tot el CO2 equivalent, això suposa que es  necessitaria una 
superfície forestal equivalent a 30,5 vegades la superfície forestal actual del municipi.  

 
• En el municipi s’haurien de restringir les activitats que emetin òxids de 

nitrogen o partícules en suspensió. 

Segons els mapes de capacitat del territori, entenent l’índex de capacitat com la 
diferència entre la concentració mitja anual d’immissió d’un determinat contaminant i el 
valor de referència que estableix la normativa pel contaminant d’estudi, a Blanes es 
dona una capacitat baixa o restringida per a ubicar nous focus d’emissió que impliquin 
l’alliberament de òxids de nitrogen (NOx) o partícules en suspensió. 
 

• La deixalleria de residus municipals està correctament dimensionada. 

                                                
26 Atlas climàtic digital de Catalunya, 2004. 
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La deixalleria municipal de Blanes correspon al  tipus B (d’entre 30.000 i 70.000 
habitants) per la qual cosa el seu dimensionament actual és suficient per a acollir el 
previsible increment de població que es pugui donar en els propers anys. Aquesta 
s’ubica en la  Ctra. de Malgrat 14, i, tot i que es troba a la perifèria del nucli urbà, 
presenta una bona accessibilitat. 

 
• El municipi no presenta riscos antròpics especialment rellevants 

 
No s’han detectat riscos especialment rellevants des del punt de vista antròpic.  
 
- Pel que fa a la contaminació dels sòls, la part del territori de Blanes més 

afectada per l’activitat antròpica és qualificada com a poc vulnerable. 

- Segons l’anàlisi del risc que realitza el Pla Especial d’Emergència per 
contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya (CAMCAT), en 
funció del perill existent i de la vulnerabilitat del litoral, el tram de costa en el 
que s’emmarca Blanes (Costa Brava; Sa Riera de Begur-Blanes) es 
caracteritza per un risc baix pel que fa a possibles episodis de contaminació 
accidental de les aigües marines. 

- Hi ha catalogada una única empresa en el CAPCA (Catàleg d’Activitats 
Industrials Potencialment Contaminants de l’Atmosfera) i aquesta es troba 
situada en el polígon industrial de la carretera de l’estació. 

- El transport de mercaderies perilloses en el municipi de Blanes està considerat 
de baix risc en el TRANSCAT. 
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TÍTOL III: ESTUDI SOCIOECONÒMICS I TERRITORIAL 

3.1.- Blanes en el territori 
3.1.1. El procés de construcció de l’àrea urbana de blanes i el seu present  

L’àmbit d’estudi  
L’estudi pren com a marc d’anàlisi l’àrea de la Baixa Tordera o la Selva Marítima, 

més concretament els municipis de Blanes, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Tordera i 
Palafolls, és a dir, un dels vèrtexs del que Pau Vila anomenà el vuit català, a cavall 
entre les comarques del Maresme i la Selva. Espai que ha presentat històricament 
molts trets unitaris, des dels més estrictament fisiogràfics als vinculats a les relacions 
socials i econòmiques.  

 
Però lluny de cercar legitimacions històriques per interpretar —en un sentit o altre― 

la realitat actual, són els propis fets recents, això és, la massa i la potència que ha 
assolit aquest territori en termes demogràfics, funcionals i urbanístics, els que 
impulsen la seva posició creixent com a espai de referència a mig camí entre la regió 
metropolitana de Barcelona i l’àrea urbana de Girona.  

 
El model històric d’ocupació del territori  
L’organització històrica de la Baixa Tordera apareix lligada a les peculiaritats 

ambientals de la costa gironina, un espai singular situat a l’abric de la serralada litoral 
que, puntualment, es fragmenta per formar espais més amables, solcats per petits 
cursos d’aigua, on es localitzen els nuclis de població de Lloret de Mar i Blanes. Al 
sud, la Serralada Litoral és travessada pel curs final de la Tordera, formant una gran 
plana al·luvial que s’estén des de Blanes fins a Calella de Mar.  

Es pot parlar d’aquest territori com una unitat fisiogràfica —amb límits força 
precisos― en laque es diferencien clarament tres àmbits geogràfics: 1) La costa 
segueix una seqüència homogènia penyasegats - cales que configura espais 
autònoms i de difícil articulació fins al municipi de Blanes, on és trencada per la 
Tordera i el seu delta, a partir del qual forma platges llargues de matriu sorrenca; 2) La 
plana, s’estén des de les terres baixes del delta, antigament anegades per maresmes, 
fins als contraforts de la Serralada Litoral, on els solcs formats pels petits cursos 
d’aigua laterals, omplerts de sediments detrítics, constitueixen petites riberes de 
penetració cap a la muntanya. 3) La muntanya s’eleva des d’aquest punt, amb 
pendents forts, fins els 300 metres d’alçada, a la zona nord, i fins als 700 m a la zona 
del Montnegre, amb un relleu format per turons de formes suaus i lloms roms producte 
del modelat granític.  

Les condicions del medi varen possibilitar el desenvolupament d’un gènere de vida 
lligat a l’agricultura i a l’explotació dels recursos del mar. El desenvolupament 
contemporani apareix vinculat, a partir de finals del segle XVIII i durant tot el segle XIX, 
a la vitalitat del comerç marítim colonial i de cabotatge, fet que esperona l’aparició de 
funcions portuàries (ports i duanes), i un primer procés d’industrialització 
manufacturera, en els camps del tèxtil, del suro i de la transformació del vi. No serà 
fins ben entrat el segle XIX quan les millores successives en les infraestructures, això 
és, la consolidació i millora de la carretera A-II i l’obertura del ferrocarril, el 1859, 
adobin un procés de progressiva articulació per terra, especialment cap a l’àrea de 
Barcelona. En aquest sentit, d’ençà de la construcció del ferrocarril, el territori 
comença a desenvolupar una nova funció com a espai d’oci i lleure, especialment 
vinculada a les apetències de la burgesia barcelonina.  
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L’organització de l’espai a finals del segle XIX  
El Nomenclàtor del Cens de 1860, l’Amillarament de 1861 i les planimetries urbanes 

més antigues que es conserven, ens permeten obtenir una radiografia acurada de les 
formes d’organització del territori del darrer terç del segle XIX. Segons el Nomenclàtor, 
el poblament a la vila de Blanes es dividia, en aquesta època, entre el nucli urbà, que 
comptava amb 1.066 edificis habitats, i la resta del terme municipal, que comptava 
amb 65 edificis habitats, en masos. La proporció evidentment favorable al poblament 
concentrat del nucli, que albergava 5.770 habitants, deixava entreveure, però, la 
presència d’un contingent notable de poblament disseminat, vinculat al mas com a 
forma dominant d’explotació de la terra.  

 

 
Plànol de Blanes de 1888. Font: Castells (1994).  
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La planimetria de 1888 mostra el nucli de Blanes com un teixit urbà compacte, 
organitzat a partir d’una malla rectangular, amb un viari que segueix la direcció 
preferent mar-muntanya, sobre el qual es situen lateralment els habitatges, i un conjunt 
de ravals que, des dels segles XV i XVI, havien anat ocupant la façana marítima (Sa 
Carbonera i S’Auguer) i enfilant-se pels turons adjacents (Raval, Sa Massaneda, etc.). 
La fàbrica urbana era dominada per la casa entre mitgeres (planta baixa i una planta 
pis), ocupada segons una ràtio d’una casa per família, pràcticament invariable. Dins de 
l’entramat urbà, emergeixen, però, alguns espais més nobles. D’una banda, un conjunt 
d’actuacions arquitectòniques i urbanístiques vinculades a l’obra dels vescomtes de 
Cabrera: el palau vescomtal, la nova església parroquial, la muralla, i, a principis del 
segle XV, la font gòtica al carrer Ample i l’hospital de pobres de Sant Jaume. De l’altra, 
algunes edificacions senyorials que aniran ocupant part d’aquests nous espais (carrer 
Nou i carrer Ample) fins arribar, al segle XIX, un cop enderrocades les muralles, al 
Passeig de Dintre. Malgrat les especificitats locals, podem dir que aquest patró 
d’urbanització esdevé comú a tots els municipis de la costa, com és el cas també de 
Lloret i de Malgrat.  

 
Els nuclis d’interior (Tordera i Palafolls), presenten una casuística més complexa, 

doncs, a banda dels nuclis principals, existeixen, sobretot a la banda de la Serra del 
Montnegre, alguns nuclis de poblament disseminat, com Sant Genís de Palafolls, Sant 
Pere del Riu, Vallmanya i Hortsavinyà. D’una banda, doncs, als nuclis principals, com 
el de Tordera (seu del mercat al qual hi fan cap els municipis de la zona) i el de 
Ferreries, a Palafolls, l’element que ha condicionat la forma urbana ha estat 
l’emplaçament, dalt d’un turó, fet que ha determinat un patró d’urbanització orgànic 
que s’ha anat estenent a partir dels eixos radials que deriven del centre històric. En el 
cas dels nuclis menors, l’església articula al seu voltant alguns masos, que en cap cas 
formen un nucli mínimament compacte.  

 
Al camp, ni la distribució ni la mida dels masos era, segons l’Amillarament de 1861, 

equivalent. Al municipi de Blanes (però també a la resta del territori), els masos 
apareixen majoritàriament localitzats als contraforts de la serralada litoral i als lloms 
dels turons que rodegen la vila, això és, els espais de transició entre la plana no 
anegada de les terres baixes, dedicades al conreu dels cereals, i la muntanya, 
dedicada a la vinya i l’explotació forestal. Pel que fa a la la propietat, la mida era força 
desigual, ja que convivien dos grans propietaris «Vilar» i «Llançà», que posseïen 
terres i masos, amb d’altres propietaris menors i masovers amb tot just unes poques 
peces de terra. Malgrat això, a excepció de la muntanya, on dominaven les grans 
finques forestals, apreciem un gra parcel·lari menut, amb una extensió mitjana, segons 
Serra (2001), de 1,03 hectàrees.  

 
L’organització del territori a mitjans del segle XX   
La sèrie de fotografies aèries del «vol americà», obtingudes el 1956-1957, i els 

Trabajos Topográficos del Instituto Geográfico y Catastral, realitzats a mitjans dels 
anys quaranta, han permès cartografiar la forma del territori, en un moment clau de la 
història que es situa cronològicament just abans de les transformacions pròpies de 
l’eclosió industrial i turística. Podem observar-ho a la figura següent.  
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A primer colp d’ull, l’element més destacat és la disposició dels nuclis urbans, 

localitzats a la costa (Blanes, Lloret i Malgrat) i a la plana (Tordera i Palafolls), i la seva 
estructura urbana, molt compacta. Només alguns incipients creixements 
d’autoconstrucció, que indiquen l’arribada dels primers fluxos migratoris procedents del 
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sud de l’Estat, i algunes indústries i activitats «molestes», com ara escorxadors o 
cementiris, superen l’anell que formen els centres històrics, les extensions dels ravals, 
i uns migrats traçats d’eixample. En efecte, a jutjar per les fonts analitzades, les 
reformes urbanes pròpies del nou imaginari urbanístic que sorgeix de la revolució 
industrial, exemplificades en els plans d’eixample, varen deixar una empremta 
relativament petita en el territori.   

 
Plànol de Lloret que reprodueix el projecte d’eixample de 1879. Font: Botet i Sisó 

(1906).  
El cas més emblemàtic i a la vegada exemplificant fou el del pla d’eixample de 

Lloret, que data de 1878, i mostra un projecte de creixement ambiciós quant a mida, 
amb una malla ortogonal, de mançanes rectangulars, que se superposa, sense solució 
d’integració, al nucli preexistent. En el cas de Blanes, el plànol de 1908 inclou també 
un projecte d’urbanització del sector nord de la vila (Horta d’en Creus i Carretera de 
Lloret), amb mançanes ortogonals que resten sotmeses, en el seu traçat, a la força de 
les directrius radials que parteixen del nucli urbà. En suma, doncs, a excepció de 
Malgrat, on els projectes d’alineacions es varen trobar clarament afavorits per una 
topografia més amable, els resultats formals sobre el territori han estat força escassos. 
Tanmateix, cal entendre que els vertaders eixamples –en el seu vessant burgès- 
apareixen representats en els municipis de la costa per la urbanització de les noves 
façanes marítimes. En el cas de Blanes, per exemple, després de l’enderrocament del 
baluard es crearà una nova primera línia de mar, i l’espai que va quedar entre aquesta 
i l’anterior es converteix en un passeig interior arbrat on es localitzaran les cases 
d’estiueig de la burgesia (Reyes, 1994).  

Més enllà dels nuclis urbans, ja en sòl rústic, el fet urbà perd intensitat. Tanmateix, 
s’aprecia la presència d’algunes instal·lacions industrials i implantacions dedicades a 
l’oci i el lleure (xalets, hotels, jardins botànics, etc.), que mostren la incipient aparició 
de noves funcions, regides per una lògica d’implantació diversa de la derivada dels 
avantatges de l’aglomeració urbana. Dos dels exemples més notables són l’empresa 
SAFA i el Jardí Botànic Mar i Murtra, a Blanes.  
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Fotografia aèria de Malgrat de Mar de 1961. Font: Arxiu Històric de Malgrat.  
La construcció de dues implantacions industrials de «gran empresa», la SAFA, a 

Blanes, als anys vint, i, posteriorment, Fibracolor, a Tordera, el 1952, són fruit de 
decisions de localització exògenes, que valoren el territori en la mesura que ofereix 
unes bones dotacions de factors de producció (integració a la xarxa de ferrocarril, gran 
disponibilitat d’aigua i de mà d’obra). La Societat Anònima de Fibres Artificials (SAFA) 
comença la seva activitat el 1923 amb la compra de grans peces de sòl rústic a la 
perifèria del nucli urbà de Blanes i la construcció d’un nucli de concepció racional, 
unitària i relativament autònoma, on la producció apareix lligada a la dotació 
d’habitatges pels enginyers i directius, i, progressivament, a un conjunt de serveis pels 
treballadors (economat, escola, dispensari mèdic). El creixement progressiu de 
l’empresa ―després de l’aturada i la crisi de postguerra—, que adquireix l’exclusiva de 
la fabricació de la fibra de Nylon a l’Estat, implica, a partir de finals dels anys 
cinquanta, l’arribada massiva de treballadors (fins a un total d’uns 3.000), que es 
canalitza a través d’habitatge provisional ofert per l’empresa i la posterior promoció, a 
través de diversos patronats, dels barris de cases barates de Nostra Senyora del Vilar i 
Mas Cremat, i del polígon d’habitatge de Ca l’Aguidó.  

 
El segon exemple de la incipient introducció de noves funcions en l’espai no urbà és 

el de la construcció de diversos jardins botànics (Santa Clotilde, el 1919, a Lloret; Mar i 
Murtra, el 1921 i Pinya de Rosa, el 1945, a Blanes), un conjunt d’operacions de 
requalificació de l’espai, que mostren la progressiva valoració de les qualitats 
ambientals del territori per part de la burgesia.  
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Imatge de l’establiment inicial de l’empresa SAFA, a Blanes. Font: Imatges i 

Records (2002).  
Malgrat aquests exemples puntuals d’introducció de noves funcions en el territori, 

l’espai rural presenta, majoritàriament, una estructura lligada a les preexistències 
formals i d’ús del sector agrari. En aquest sentit, si observem el poblament, podem 
apreciar tres ambients diferenciats: 1) El delta, poc poblat, té una estructura marcada 
pel minifundi parcel·lari i les directrius dels canals de reg i de desguàs, que són la base 
per a l’expansió dels conreus intensius de regadiu. En aquest espai, per tant, no hi ha 
residència estable, doncs encara són vives les senyals de la seva condició recent 
d’aiguamolls, però si una forta acumulació en forma d’infraestructures per a 
l’agricultura: casetes, barraques, pous i basses; 2) La plana s’estén des de les terres 
baixes, on tot just a principis del segle XX comencen a proliferar masos nous de petita 
dimensió, fins a les riberes de penetració i els contraforts de la Serralada Litoral 
(Vallmanya, Sant Pere del Riu, el Vilar, etc.). En aquest cas, l’organització de l’espai 
apareix lligada a la racionalitat dels masos, cèl·lules econòmiques i jurídiques de 
propietat, formades per un habitatge de fàbrica noble, al voltant del qual s’estenen 
superfícies relativament homogènies de cultiu, dedicades als conreus de secà (cereal i 
vinya) i, ja en els contraforts de la muntanya, a l’explotació del bosc (alzina surera i 
pinedes); 3) A muntanya no hi ha pràcticament poblament i hi domina el bosc, que, a 
jutjar pels peus, avança inexorablement amb força recobrint els espais amb més 
pendent, fet que evidencia l’incipient procés d’abandó dels masos i de les terres més 
marginals, a causa de la crisi general de l’agricultura.  

Una densa xarxa de camins articula l’espai rural amb una capil·laritat notable, 
tanmateix, l’articulació general del territori és pobra, és a dir, hi predomina un traçat 
infraestructural radial, organitzat en funció de les necessitats internes de cada municipi 
més que no pas d’una voluntat de connexió general del territori. Malgrat les 
deficiències infraestructurals, la presència de les dues grans indústries esmentades i el 
mercat setmanal de Tordera, esdevenen els referents, en els àmbits del mercat de 
treball i del consum, que articulen el territori.  

 
El territori contemporani  
El “desarrollisme” segons un model mixt d’indústria i turisme  
A finals dels anys cinquanta l’àrea de la Baixa Tordera inicia una transformació 

radical de la seva economia basada en dos eixos bàsics. En primer lloc, una expansió 
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industrial lligada a les successives ampliacions de les dues grans indústries 
preexistents i a la implantació de noves factories en els sectors tèxtil i químic, 
localitzades, preferentment, als municipis situats a la riba de la Tordera. En segon lloc, 
una explosió del turisme segons el model sol i platja que abraça tots els municipis de 
la costa, però que té la seva màxima expressió a Lloret, que esdevé un dels referents 
en turisme de masses de la costa Mediterrània. Tot plegat accelera l’enfonsament 
definitiu del model agrari tradicional i una adaptació de l’agricultura a la producció 
intensiva de fruites i verdures lligada a l’augment del consum urbà. En síntesi, doncs, a 
excepció de Lloret, on el turisme esdevé monocultiu, la resta de municipis evolucionen 
cap a un model econòmic més diversificat: turisme i indústria a la costa, i indústria i 
agricultura als municipis d’interior. Com a resultat del desenvolupament general de 
l’economia es produeix un boom migratori de poblacions procedents de la resta de 
Catalunya i de l’Estat. En aquest sentit, el cas més paradigmàtic és el de Blanes, que 
passa d’un estancament quasi secular, a triplicar, entre 1950 i 1976, la població, 
passant dels 6.908 als 19.479 habitants. A l’estela de Blanes, la resta de municipis 
dupliquen la seva població, fet que situa el conjunt de la Baixa Tordera, amb prop dels 
50.000 habitants, entre les zones més densament poblades de Catalunya.   

El territori de la indústria  
El sector industrial esdevé, durant la fase de creixement econòmic, el primer sector 

en nombre d’ocupats a tots els municipis, a excepció de Lloret. La base industrial es 
manté, però, molt polaritzada entorn de dues grans empreses tèxtils (SAFA i 
Fibracolor), que concentren, el 1975, més del 60% de l’ocupació (Lleonart, 1980). 
Tanmateix, hi ha també una expansió d’altres sectors de capital forà, com el químic, 
implantat als municipis de Malgrat i de Palafolls, i de capital local, lligat als sectors 
induïts pel turisme i pel boom immobiliari (alimentació i materials de construcció). A 
manca d’un esforç per racionalitzar els assentaments industrials, les empreses 
s’implanten en sòl rústic, de forma casual i aïllada, seguint un criteri de localització 
guiat per dos factors.   

En el cas del tèxtil i de la química la possibilitat de disposar d’aigua impulsa la 
construcció d’un corredor industrial ―poc articulat a nivell infraestructural―, que 
ressegueix puntualment la riba de la Tordera, comprometent part dels sòls més fèrtils 
de la plana. Per la resta d’indústries, el que prima és l’adquisició de sòl a baix cost i 
l’accessibilitat, fet que prima localitzacions a redòs de les carreteres.  
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El territori del turisme  
Malgrat la puixança de la indústria, el turisme ha estat l’activitat que més 

profundament ha transformat la fesomia del paisatge. Els primers estiuejants, de 
principis del segle XX, varen tenir una relació amable amb el territori lligada al lloguer 
de cases o la construcció de noves residències de planta noble, seguint l’imaginari 
cultural burgès de l’època. Al contrari, amb l’eclosió del turisme de masses, a partir 
dels anys cinquanta, comença una transformació urbanística sense precedents. 
L’explosió del turisme, que, com en el cas de la indústria, introdueix definitivament les 
relacions econòmiques i socials capitalistes en el territori, implica, a més, un canvi 
irreversible en l’organització de l’espai i del paisatge. En efecte, d’un turisme artesanal, 
basat en un model d’empresa familiar, es passa en pocs anys a un model intensiu, 
lligat a l’entrada dels grans tour operadors, i a la producció massiva de grans 
establiments hotelers i de serveis. El cas més emblemàtic és el de Lloret que entre 
1950 i 1975, passa de 8 establiments hotelers i 206 places a 203 hotels i 27.670 
places (Domènech, 1992).  

Com a resultat es produeix un procés de reorganització de l’espai determinat, 
fonamentalment, pel diferencial de renda que s’estableix entre les activitats tradicionals 
i l’activitat turística. Aquest procés de transformació té dos vessants bàsics. En primer 
lloc, la modificació de les trames urbanes preexistents, mitjançant processos que van 
del simple canvi funcional a la total substitució per estructures de nova planta. En 
aquest cas, l’impacte se centra especialment a la façana costanera i implica una 
substitució accelerada de les edificacions històriques per d’altres de noves d’alçades 
considerables, que van consolidant progressivament el nou skyline dels municipis. En 
segon lloc, la promoció ex-novo de noves ciutats o «ociurbs» en els espais costaners 
encara verges, això és, la construcció de grans espais autònoms (Els Pins a Blanes, 
Fenals a Lloret, Pla de Pineda a Malgrat) dedicats exclusivament a les funcions 
d’allotjament i de serveis pel turisme.   
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Transformació del skyline del centre històric de Blanes a partir de dues imatges de 

principis i finals del segle XX. Font: Ajuntament de Blanes.  
Menció a part mereix la progressiva extensió del fenomen de les urbanitzacions, 

com una variant del turisme vinculada al procés immobiliari. Les urbanitzacions són 
promocions immobiliàries que tenen a la base unitats de propietat rústica i la proposta 
d’ordenació de l’edificació es fa a partir del model de parcel·lació per vivendes 
unifamiliars (Esteban, 1976). A través d’aquest mecanisme moltes masies, amb llur 
espai conreat al voltant, es transformen, en tant que unitats jurídiques de propietat, 
directament en urbanitzacions. El cas més paradigmàtic, no només de la Baixa 
Tordera sinó de tota la Costa Brava és ―de nou— el de Lloret, on, segons Esteban 
(1976), entre 1956 i 1974, es promouen 48 plans i s’ocupen 1.227 hectàrees.  

Pel que fa a la seva localització, si bé en un primer estadi l’espai privilegiat per 
construir varen ser penya-segats i cales (Cala Canyelles, Cala Banys, Santa Cristina, a 
Lloret; Sant Francesc i Sa Forcanera, a Blanes), les unitats parcel·lades aniran 
esquitxant progressivament el rera-país, estratificant-lo segons un gradient descendent 
en qualitat formal i estatus econòmic dels habitants, de la costa cap a l’interior (Mapa 
2). D’altra banda, tant la concepció ideològica que prima la vivenda aïllada enmig de la 
natura com els mecanismes de gestió que permeten la construcció a salts del territori i 
l’especulació del sòl, i el pas de rústic a urbà escamotejant cessions i els mínims 
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exigibles d’urbanització, es poden interpretar com les primeres expressions del 
fenomen contemporani de la dispersió urbana.  

El territori de la reproducció social  
Paral·lelament als processos de transformació del territori vinculats a l’expansió de 

la indústria i del turisme van apareixent, a redós dels eixos radials que parteixen dels 
centres històrics, un nou conjunt de «barris dormitori» per albergar els nous 
contingents de treballadors. En aquest cas, l’àrea de la Baixa Tordera ofereix un 
ventall de casos molt ampli, que va des dels primers barris d’autoconstrucció (Mas 
Enlaire a Blanes, La Càndida a Lloret, Sant Lluís a Palafolls, etc.), a les promocions de 
cases barates de l’Obra Sindical del Hogar (Nostra Senyora del Vilar a Blanes) o els 
polígons d’habitatge (Ca l’Aguidó a Blanes). Ca l’Aguidó o de Santa Creu de la Selva 
és avui un exemple paradigmàtic del que en el camp de l’urbanisme s’ha denominat 
«perifèria fordista» i del model d’urbanització a partir de polígons d’habitatge.   

El barri neix en ple boom econòmic a mitjans dels anys seixanta per respondre a la 
demanda d’habitatge per a la població vinguda a Blanes, majoritàriament, d’Andalusia i 
d’Extremadura. La promoció la realitza un patronat religiós (Patronat de la Santa Creu 
de la Selva) conjuntament amb la SAFA, i ofereix un 75% dels habitatges a preu taxat, 
i a amortitzar en 15 anys, amb preferència per als treballadors de l’empresa. En l’àmbit 
de la reproducció social, els habitants del barri pateixen el problema comú dels barris 
d’habitatge en massa, construïts de forma accelerada i amb una infradotació 
d’equipaments de consum col·lectiu: infraestructures i transport públic, serveis, etc. 
Aquest fet esperona una ràpida articulació i mobilització del moviment veïnal en 
demanda de millores. En un estudi realitzat a partir d’enquestes als veïns l’any 1967 
sobre les condicions d’equipament del barri, Requena (1999) destaca que: “las 
necesidades más sentidas son”: escassetat d’aigua, una farmàcia, una guarderia, la 
humitat als pisos, la necessitat d’establir un servei de transport públic entre el barri i el 
centre de la vila i entre els blocs i la SAFA, més botigues, un centre social, una 
església i un capellà.  

De les problemàtiques lligades als fenòmens de segregació social urbana es passa 
amb els anys, i gràcies a les millores en les infraestructures i els serveis, a un espai 
progressivament integrat en la trama urbana de la ciutat de Blanes. Avui, Ca l’Aguidó 
s’ha transformat seguint el «cicle de barri»: d’una banda, hi ha hagut un procés 
d’envelliment de la població a causa de la fugida dels joves, que, gràcies a la millora 
de status, cerquen l’habitatge fora del barri; de l’altra, s’inicia un procés de recanvi de 
la població i de substitució per noves onades d’immigrants extracomunitaris, 
bàsicament gambians, que a causa de l’alt preu de l'habitatge són relegats a accedir a 
un habitatge antic o en localitzacions perifèriques.   
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Fotografia aèria del barri de Ca l’Aguidó de Blanes de 1974. L’emplaçament inicial 

dels quatre mòduls apareix, com es pot apreciar, en clara discontinuïtat amb la trama 
urbana preexistent i amb una absència palesa d’infraestructures i serveis. Font: Arxiu 
Municipal de Blanes.  

Els canvis recents: terciarització, «residencialisme» i explosió urbana  
La transformació funcional del territori  
La crisi econòmica de finals dels anys setanta afecta amb força la zona i implica la 

transició cap a un nou model econòmic. Segons Lleonart (1988), durant el període 
1975-1986, el percentatge d’ocupació va disminuir d’una manera intensa, passant del 
55,9% al 45,3%, amb una destruccció neta d’uns 800 llocs de treball. En aquest sentit, 
SAFA, per citar l’exemple més paradigmàtic, passa, entre 1980 i 1988, de 1.700 a 950 
treballadors. Ens trobem, doncs, en un moment de transició cap a  

una nova economia caracteritzada per tres factors: una crisi de la gran indústria 
tradicional, que implica el pas cap un model de petita i mitjana empresa amb major 
control local, una terciarització general de l’economia, que implica l’ascensió dels 
serveis com a sector predominant a tots els municipis, i el pas del turisme al 
«residencialisme». Com a resultat, malgrat l’alentiment dels primers anys de crisi, el 
creixement demogràfic i urbanístic reprèn en aquest fase amb una força renovada.   

En efecte, la transformació urbana de la Baixa Tordera rep un últim impuls en els 
darrers vint anys lligada a la progressiva especialització en el sector serveis i 
immobiliari. L’especialització tradicional dels espais costaners a partir d’un model de 
turisme fordista, és a dir, a partir d’una organització de l’empresa orientada a oferir un 
producte turístic estandarditzat de sol i platja, que es pot consumir en massa, entra en 
crisi i es passa al model postfordista, caracteritzat per la necessitat de cercar 
estratègies singulars, que tenen com a objectiu diferenciar una destinació concreta de 
les destinacions competidores (Donaire, 1996). En aquest marc, els models de 
consum de l’espai turístic deriven cap a formes més especialitzades i individualitzades 
d’apropiació i d’ús de l’espai, lligades al turisme residencial i a la implantació de noves 
infraestructures i equipaments de consum i d’oci (parcs temàtics, camps de golf, etc.). 
Si a aquest fet li afegim factors conjunturals, com l’entrada de nous segments de 
demanda procedents del baby boom o una política econòmica marcada per la 
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presència de tipus d’interès baixos, obtenim com a resultat una demanda massiva de 
vivenda. En aquest darrer estadi, un factor local nou conflueix amb aquest procés 
general: la progressiva integració de la Baixa Tordera dins de les dinàmiques 
metropolitanes de Barcelona. En efecte, el procés d’expansió metropolitana implica 
una difusió de la població cap a corones cada cop més allunyades de la ciutat central. 
Els nous pobladors troben habitatge assequible en aquesta àrea no només per a 
residir el cap de setmana sinó, cada cop més, tot l’any.   

L’impacte en el territori d’ambdós processos ha induït l’aparició d’una nova fase de 
creixement demogràfic i urbanístic, i, de retruc, d’un teixit d’indústries i de serveis 
complementaris. En efecte, entre 1981 i 2004 es torna a produir un segon boom 
demogràfic, no tan important en termes percentuals com el dels anys seixanta i 
setanta, però si en termes absoluts, ja que el conjunt de la Baixa Tordera pràcticament 
dobla la seva població, passant de 51.957 a 96.626 habitants. Pel que fa a la 
distribució sobre el territori, els municipis de la costa (Blanes i Lloret) continuen sent 
els més dinàmics, juntament amb Palafolls, que en aquesta fase esdevé el nucli 
d’apetències residencials per a la població de la rodalia, mentre Malgrat i Tordera, tot i 
créixer, ho fan a ritmes menors. Com a resultat, la Baixa Tordera es consolida com 
una àrea, a mig camí entre la regió metropolitana de Barcelona i l’Àrea Urbana de 
Girona, amb un pes demogràfic i funcional cada cop més consistent.  

L’explosió urbana  
La transformació recent del territori té la base en successives fases d’inversió en 

infraestructures viàries i de transport (Eix Transversal, perllongació de l'autopista C-32 
fins al terme de Palafolls, tercer carril de l'autopista AP-7 fins a Maçanet de la Selva, 
reorganització i millora de la xarxa de trens de rodalies de Barcelona), que han millorat 
la seva accessibilitat general i han posat les bases a l’arribada de noves inversions 
econòmiques i pobladors. Tot plegat consolida una armadura infraestructural potent a 
tres nivells: un triangle viari central amb vèrtexs als municipis de Blanes, Malgrat i 
Tordera, el baricentre del qual es situa entre Palafolls i Blanes; unes derivacions 
d’abast regional que el lliguen amb la regió metropolitana de Barcelona i l’àrea urbana 
de Girona; i una xarxa menuda, molt tupida, que dona capil·laritat a la resta del territori, 
des de les àrees d’agricultura intesiva del pla fins a les urbanitzacions aturonades. Si a 
la millora general de les infraestructures li afegim l’oferta massiva de sòl que 
l’administració ha realitzat a través dels plans d’urbanisme, podem entendre quin ha 
estat el marc en el qual s’ha desenvolupat el creixement urbà. En efecte, l’oferta de sòl 
ha estat massiva, tal i com ho demostra el fet que els municipis més dinàmics (Blanes i 
Lloret) han previst desenvolupar, a través dels seus plans generals vigents8, volums 
de sòl urbanitzable superiors al consolidat. Segons Martí (2005), la superfície 
artificialitzada en aquests dos municipis entre 1980 i 2003 ha augmentat en un 103,4% 
i 80,2%, respectivament.  

El creixement econòmic i demogràfic accelerat ha implicat una explosió de l’espai 
urbanitzat dedicat als usos residencials, comercials i d’oci, en detriment dels dedicats a 
les activitats agrícoles i forestals, industrials i de turisme «tradicional» (Mapa 2). Això 
ha tingut, alhora, conseqüències directes en l’agreujament dels conflictes ambientals, 
lligats a la gestió dels recursos i dels espais naturals, i dels conflictes socials, lligats a 
la dotació de serveis públics i l’accés a l’habitatge. En aquest sentit, el creixement 
urbà, l’augment de demogràfic i les successives contraccions estivals vinculades al 
turisme apareixen, cada cop més, en contradicció amb la capacitat de càrrega del 
territori. Els casos més paradigmàtics han estat el de la salinització i contaminació de 
l’aqüífer de la Tordera, que implica la construcció, el 2002, de la primera planta 
dessaladora de Catalunya; i el de l’execució del pla parcial Pinya de Rosa, que 
impulsa la creació d’un moviment cívic al municipi de  

Blanes i culmina, el 2005, amb l’atorgament per part de la Generalitat de la figura de 
protecció PNIN (Paratge Natural d’Interès Nacional), al citat paratge.  
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La Baixa Tordera: anatomia d’una realitat urbana supramunicipal emergent  
Els ambients urbans  
En els ambients urbans consolidats, l’explosió urbana dels darrers vint anys s’ha 

desenvolupat a través de dos eixos bàsics: per una banda, mitjançant promocions de 
petita dimensió, tant en els centres històrics com en els barris de moderna creació; per 
l’altra, a través de nous sectors d’eixample, més amplis, amb una ventall que va des 
dels nous models de baixa densitat (habitatges en filera i adossades), com per 
exemple Mont-Ferrant, a Blanes, o Fenals, a Lloret, a zones més denses, on 
l’habitatge col·lectiu culmina, quan apareix la figura de protecció oficial, en el bloc obert 
amb alçades considerables (Can Borrell, a Blanes). En aquest sentit, el «planejament 
democràtic» ha estat cabdal en l’objectiu de donar coherència al creixement urbà, 
realitzant un disseny dels sistemes generals d’infraestructures i d’equipaments, i 
suturant els centres urbans amb els barris perifèrics derivats de l’etapa anterior. 
Tanmateix, la rapidesa i la magnitud amb que ha canviat el paisatge urbà han produit 
una pèrdua del patrimoni històrico-cultural preexistent en dos sentits: d’una banda, els 
teixits urbans històrics han patit petits processos de substitució de l’edificació amb 
tipologies poc respectuoses amb la vàlua històrica l’entorn; de l’altra, en àrees de nova 
consolidació el creixement urbà ha fet taula rasa del paisatge cultural preexistent 
(masies, camins, etc.) i ha fragmentat uns espais naturals que, ben sovint, no han 
jugat altra paper que el d’àrees expectants d’urbanitzar.   

Els ambients de la dispersió urbana  
Les transformacions en el paisatge vinculades de la nova economia i a les noves 

pràctiques socials, es poden apreciar a través de les noves tipologies d’espais 
urbanitzats, propis del model de ciutat dispersa. En efecte, com a resultat de la millora 
en les infraestructures i la difusió de l’automòbil, sorgeix una nova realitat suburbana 
(Mapa 2), que neix amb unes lògiques de localització en l’espai diferents de les de la 
ciutat compacta tradicional, i comença a rivalitzar, en termes de dotació de funcions i 
de centralitat, amb els ambients urbans preexistents. Aquest fenomen és l’expressió 
física d’un nou ordre territorial, d’escala supramunicipal, al qual li corresponen noves 
problemàtiques, com la infradotació i la incoherència d’infraestructures o la 
fragmentació dels espais naturals.  

 
Àrea situada entre els municipis de Blanes, Malgrat i Palafolls. Ortofotomapa 

1:5.000, ICC (2002).  
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A nivell descriptiu podem delimitar tres noves formes bàsiques d’ocupació de l’espai 

relacionades amb la topografia, la localització en relació a les infraestructures i les 
formes de gestió del procés urbanístic: 1) Polígons: paquets edificats amb una 
racionalitat de conjunt fruit de la lògica de zonificació del planejament a través de la 
figura del «pla parcial»; 2) Corredors: espais urbanitzats lineals, lligats a l’accessibilitat 
que proporcionen les vies de comunicació; i 3) Espais d’urbanització dispersa: 
ambients on l’edificació apareix de forma aïllada com a resultat de la implantació 
d’activitats urbanes en el medi rural. Cada una d’aquestes formes generals d’ocupació 
del territori presenta, alhora, subcategories segons les combinacions d’usos i 
morfologies més recurrents. A continuació presentem els casos més rellevants 
localitzats a la Baixa Tordera.  

 
Creixement a partir de «polígons».  
Espais residencials de baixa densitat i urbanitzacions.  
Els «espais residencials de baixa densitat» són grans fragments urbanitzats 

monofuncionals, fruit de promocions unitàries de grans operadors immobiliaris privats, 
que comencen a sorgir a partir dels anys seixanta. La seva morfologia obeeix, en 
termes generals, a dos factors bàsics. Pel cantó de l’oferta, el sector immobiliari pateix 
un procés de professionalització i de concentració que es tradueix en un salt en 
l’escala i en l’espai de les operacions, cada cop més vastes quant a recursos 
esmerçats i més disperses en l’espai. Pel cantó de la demanda, els nous conjunts 
residencials segregats d’habitatge unifamiliar mostren un nou conjunt d’idees i valors, 
a mig camí entre els anhels de retorn al camp i la penetració dels patrons culturals de 
la societat anglosaxona; entre la necessitat vital d’un major espai privat i el tancament 
propi d’una societat cada cop més individualitzada.  

 
El model de les urbanitzacions, al qual se li associen algunes deficiències objectives 

(segregació social, espacial i elevat impacte ambiental), continua desenvolupant-se 
durant aquest període omplint, tant els espais preexistents com les noves promocions 
legalment legitimades (Pinya de Rosa, a Blanes, Cala Banys, a Lloret, etc.). La 
diferència respecte la fase anterior és que bona part d’aquests espais, concebuts per a 
un ús temporal, han anat transformant-se progressivament en espais per a primera 
residència. En aquest sentit, l’eixamplament de la demanda d’habitatge de baixa 
densitat ha fet especialitzar molts municipis en aquest segment d’oferta. Aquest és el 
cas de Palafolls que, a partir dels anys noranta, ha patit un boom constructiu sense 
precedents que l’ha portat ha duplicar en poc més de deu anys el patrimoni edificat i la 
seva població. En aquest cas, el fenomen de la dispersió apareix, en la seva dimensió 
física, com un fenomen regulat per criteris de compacitat urbana, tanmateix, no perd 
les seves connotacions de segregació espacial i funcional, lligada a l’ús extens del 
territori i al nou fenomen de la ciutat difusa.  
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Imatge de l’àrea de les urbanitzacions Lloret Verd, Lloret Residencial i Aiguaviva 

Parc, a cavall entre Lloret de Mar i Vidreres. Font Ortofotomapa 1:5.000, ICC (2002).  
 
Polígons d’activitat econòmica.  
La producció de polígons industrials per part del sector públic en els darrers tres 

decennis ha estat una eina paradoxal que es mou entre la cerca d’un «reequilibri 
territorial» —realitzat sota criteris de racionalitat, funcionalitat i de minimització de la 
repercussió del preu del sòl― i un “esquitx” de petites àrees marcades per un teòric 
interès local. Com a resultat això ha determinat localitzacions perifèriques i en alguns 
casos en municipis de petita dimensió sense, ben sovint, tradició industrial. Els 
polígons industrials contemporanis s’allunyen, però, cada cop més de la tradicional 
fesomia d’un espai composat per fàbriques i tallers, i incorporen amb força tasques 
lligades als serveis a la producció i al consum propis de la nova economia. La  
terciarització de l’activitat industrial així com l’apetència de les noves cadenes de 
distribució comercial a l’engròs i al detall, configuren els nous espais dedicats a les 
activitats econòmiques. Podem trobar «polígons d’activitat econòmica», caracteritzats 
en les seves dimensions de gestió unitària del procés urbanístic i d’ocupació amb 
morfologies industrials i, sobretot, terciàries a tots els municipis de la Baixa Tordera, 
com Patalina a Malgrat, Ruquet a Palafolls o Carretera de l’Estació a Blanes (Mapa 2).  
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«Polígon d’activitat econòmica» Can Patalina, a Malgrat de Mar. Ortofotomapa 

1:5.000, ICC (2002).  
 
Espais de nova centralitat.   
Els «espais de nova centralitat» són els nous centres de consum i de socialització 

(hipermercats i grans equipaments d’oci), que es consoliden com a alternativa a les 
centralitats urbanes tradicionals. La seva aparició posa de manifest una nova forma 
d’organització del territori, vinculada a l’accessibilitat que dibuixen les infraestructures 
de transport i l’ampliació dels àmbits de mercat abastables. La concentració d’un 
nombre d’activitats tan important en l’espai, amb el volum de fluxos que això genera, fa 
canviar el sistema de les centralitats tradicionals del territori alhora que provoca gran 
quantitat de problemes de mobilitat i de congestió de trànsit. Les combinacions entre 
formes comercials i usos del sòl són variades i van des del model dels «parcs 
comercials», que apareixen com a entitats planificades que uneixen els conceptes de 
compra i oci en un sol àmbit, als «complexos comercials» espontanis, que apareixen 
com a resultat de l’associació en l’espai de formes comercials diverses, que reforcen 
mútuament l’atractivitat comercial del conjunt (hipermercat, superfície de bricolatge, 
multicinemes, etc...).   

Aquest nou fenomen de polarització té la seva màxima expressió, això sí, de forma 
ordenada, en la zona del polígon industrial promogut per l’Institut Català del Sòl 
«Carretera de l’Estació» a Blanes.  

Aquest polígon, que pràcticament es situa en el baricentre en termes geomètrics de 
la Baixa Tordera, s’ha convertit en un espai de nova centralitat on les grans cadenes 
sectorials de la distribució, del fast food i de l’oci s’han agrupat per formar un 
conglomerat que mostra la dinàmica espacial del procés de globalització: concentració 
del capital en empreses multinacionals, estandardització dels patrons de consum i 
aparició d’espais-espectacle.  
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Els polígons industrials Carretera de l’Estació i Blanes Nord mostren el desfasament 

creixent que hi ha entre planificació i processos espacials. El que va ser concebut com 
un espai per a usos industrials s’ha convertit, en bona mesura, en un conglomerat on 
es concentren les noves activitats de distribució al consum i d’oci. Font: Elaboració 
pròpia.  

Creixement a partir de «corredors», «Vies aparador» o corredors urbanitzats 
amb usos comercials, industrials i logístics.  

Anomenades strade mercato en la tradició italiana, les «vies aparador» sorgeixen 
com a resultat de la proliferació d’activitats comercials i de serveis al llarg d’una via de 
comunicació, a partir de la parcel·lació de l’espai agrícola preexistent o, simplement, 
com a fruit de la suma de les disposicions dels planejaments municipals vigents. A 
escala vasta, en ambients de vall o molt marcats per la topografia com el Maresme, 
aquesta categoria pot esdevenir la forma general d’ocupació del territori, conferint als 
assentaments les característiques estructures lineals que s’estenen al llarg de desenes 
de quilòmetres.  
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Fragment de la «via aparador» que s’ha anat formant al llarg de la Carretera 

d’Accés a la Costa Brava, al municipi de Palafolls. Font: Ortofotomapa 1:5.000, ICC 
(2002).  

Les arrels de les «vies aparador» cal cercar-les en la terciartizació general de 
l’economia, l’expansió dels espais comercials i de serveis i la tendència a l’expulsió 
cap a la perifèria dels nuclis urbans d’un segment creixent d’activitats. En aquest 
sentit, la producció de grans establiments comercials i equipaments turístics ha esta 
massiva en els sectors de la distribució de béns de consum bàsics (hipermercats) i 
d’oci (parcs temàtics, camps de golf, etc.), fet que s’ha materialitzat en l’ocupació de 
tres tipus d’espais bàsics: polígons industrials de nova creació, vores de les principals 
vies de comunicació i ocupacions amb edificacions aïllades mitjançant llicències per a 
actuacions en sòl rústic.  

Com a resultat, l’espai rural es transforma i els paisatges suburbans comencen a 
proliferar formant els nous carrers majors de la ciutat del cotxe. Aquesta nova tipologia 
espacial, construïda a partir de la suma d’operacions aïllades que cavalquen sense 
remei els límits dels municipis, fa aflorar una relació de conflicte entre els interessos 
privats, a la recerca de les externalitats que proporciona la via pública, i l’espai públic 
(la carretera) que és utilitzat com a espai d’estacionament i per encabir-hi tot tipus de 
senyals publicitàries. L’aparició a gran escala d’aquest fenomen implica, en el cas de 
la Baixa Tordera, la dissolució de la fesomia tradicional dels municipis i la seva fusió 
en un gran continu urbanitzat que, partint des de la ciutat de Barcelona, s’estén per tot 
el Maresme fins a la Costa Brava i cap a l’interior, seguint els eixos de la A-II i la 
Carretera d’Accés a la Costa Brava GI-682 (Mapa 2).  

Creixement a partir de processos d’«urbanització dispersa».  
Cinyells d’urbanització dispersa  
La urbanització dispersa apareix com un fenomen d’ocupació del sòl rústic, a partir 

de la xarxa de camins que penetren en el medi rural, molt intens a l’entorn dels nuclis 
urbans. La proliferació d’aquests espais mostra l’existència d’una demanda consistent 
d’espai per a alguns segments d’activitats (ferralleries, tallers, prostíbuls, instal·lacions 
esportives, punts d’extracció d’àrids i també alguns usos de tipus institucional públics, 
com abocadors) que no poden competir amb la resta d’usos en el mercat del sòl urbà i 
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que, alhora, són ignorades pels dispositius de planificació tradicional. Ens referim, per 
tant, a una modalitat d’infraurbanisme que en la majoria de casos apareix al marge de 
la legalitat vigent, seguint els patrons d’autoconstrucció. Malgrat que aquests cinyells 
tenen extensions i límits difusos, la seva aparició cal situar-la en la franja que es situa 
entre els barris perifèrics i les primeres estribacions de la Serralada Litoral, com en el 
cas de Valldoritg o el Puig de la Dona, a Blanes.  

 

 
 
La dispersió en l’espai rural  
L’espai rural ha patit una transformació radical en els darrers decennis, tal vegada 

no visible de forma evident en les formes del paisatge, doncs, dominen encara els 
espais conreats a la plana i els forestals als contraforts i a les serralades, però si a 
nivell econòmic i social. En aquest sentit, cal relacionar la seva transformació amb dos 
ordres de processos complementaris: 1) La penetració progressiva, com acabem de 
veure, de noves formes i funcions urbanes; i 2) La transformació de l’economia agrària 
tradicional per tal d’adaptar-se a les noves exigències del mercat.   

Com a resultat sorgeixen tres tipus d’espais diferenciats. A les zones més fèrtils i 
planeres de la terra baixa han sorgit grans espais d’activitat agrària intensiva, 
especialment d’horta, lligades a la demanda creixent dels mercats urbans. La seva 
organització apareix vinculada a la transformació de les estructures agràries 
històriques (masies i barraques) i, per tant, reprodueix l’estructura parcel·lària rústica 
preexistent ara, però, amb formes d’ocupació que requereixen d’unes dotacions més 
intensives de capital fix (granges, magatzems i hivernacles).  

La resta de l’espai rural presenta dues casuístiques bàsiques. Els masos 
tradicionals, situats als contraforts de la Serralada Litoral, s’han integrat plenament en 
l’estructura de relacions econòmiques i socials urbanes, canviant o complementant la 
funció agrària amb noves funcions de serveis com la restauració o la instal·lació 
d’equipaments per a la pràctica d’activitats d’oci i lleure. En aquest cas es donen un 
conjunt de micro-processos d’adaptació dels espais preexistents als nous usos 
(construcció de jardins, piscines, camps d’esport, etc.). Per últim, els espais més 
marginals, situats a les zones de muntanya i als vessants més inaccessibles de la 
Serralada Litoral, han estat majoritàriament abandonats fet que dóna lloc a un nou 
paisatge forestal de pinedes i alzinars joves darrera dels quals s’amaga tot un 
reguitzell de construccions (feixes, barraques de vinya i masos) molt degradades.  
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Mas de la riba dreta de la Tordera, al municipi de Palafolls, que ha transformat la 

seva funció al cultiu intensiu de planta ornamental, fet ha comportat la necessitat d’una 
reorganització de les fulles de cultiu i la construcció de noves estructures, com ara 
hivernacles. 

Conclusions: la forma de l’àrea urbana de Blanes a inicis del segle XXI  
En síntesi, doncs, podem dir que l’organització de la Baixa Tordera a principi del 

segle XXI és la d’un sistema urbà policèntric, vastament urbanitzat, a partir de tres 
polaritats bàsiques:  

En primer lloc, els nuclis urbans tradicionals, que segueixen sent els centres 
neuràlgics de la vida econòmica i social, ara, però, amb una dimensió urbana 
renovada dins de la jerarquia urbana catalana.  

En segon lloc, una nova realitat suburbana, apareguda a partir dels anys seixanta, 
que amb el pas del temps s’ha anat consolidant amb noves funcions comercials i de 
serveis. En aquest cas, la casuística és molt àmplia i va des de les urbanitzacions 
residencials de les cales i dels turons emboscats, a les polaritzacions entorn les 
carreteres de les «vies aparador». Aquest fenomen té la seva màxima expressió en el 
polígon «Carretera de l’Estació» a Blanes, on s’han establert un conjunt d’activitats 
comercials i de serveis que, per la seva mida i radi d’abast comercial, han convertit 
aquest espai en un nou punt central, alternatiu als centres urbans de la comarca.   

Per últim, l’espai rural ha acabat integrant-se plenament dintre de les dinàmiques 
econòmiques i socials urbanes, fet que ha comportat un procés de polarització en 
favor de les àrees més fèrtils de la plana i del delta. Com a resultat, la plana ofereix la 
imatge d’un mosaic de camps de cultiu, amb retalls creixents d’activitats periurbanes, 
que culmina, al delta, amb un mar gairebé continu d’hivernacles.  

El creixement urbà d’aquesta etapa ha estat el resultat de la implementació sobre el 
territori del planejament municipal iniciat després de la democràcia. Aquest ha tingut 
efectes positius en la mesura que ha incidit en una major regulació del mercat del sòl i 
en l’ordenació dels creixements a través de la dotació de sistemes generals i la 
pràctica de sutura urbana. Tanmateix, no havia previst en les seves disposicions 
l’articulació progressiva del territori com a àrea urbana ni l’impacte d’aquest procés en 
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la proliferació de noves formes d’urbanització. Tot plegat planteja un conjunt de reptes 
nous per a l’ordenació racional i sostenible del territori de la Baixa Tordera.  

 
 

3.1.2. Blanes i la seva àrea urbana: centre, límit, cruïlla o magma?  
La posició territorial de Blanes, no en el sentit estrictament geogràfic sinó també 

estratègic, és certament singular i interessant. Blanes és el centre d’una àrea urbana 
no consolidada malgrat profunds vincles històrics entre els municipis que la formen. A 
la vegada aquesta àrea és una cruïlla entre les dinàmiques metropolitanes de 
Barcelona, el magma suburbà de la plana de Girona i la Selva, i el principal corredor 
peninsular en el seu doble vessant litoral i pre-litoral; i és també, ara com ara, un cert 
límit nord de l’esmentada regió metropolitana i límit sud de la Costa Brava.  

Probablement al país hi ha ben pocs espais tan complexos i amb tant de potencial 
(potser en una posició pràcticament simètrica alguna àrea al sud del Garraf). En tot 
cas, és  evident que d’aquestes tres posicions i del que comporta cadascuna no tot és 
compatible ni desitjable i que són unes dinàmiques que per elles mateixes, sense 
gestió i sense model propi, poden ser nefastes territorial, econòmica i socialment per a 
Blanes i, de fet, per al país. Però aquesta visió més aviat en negatiu pot tenir-ne una 
de contrària: aquest territori amb un model i amb una gestió pot esdevenir un espai de 
grans oportunitats, de coherència territorial i benestar social i econòmic.  

Centre  
Blanes, com s’acaba de dir, és centre d’una àrea urbana no reconeguda ni 

consolidada que es conforma dels municipis de Lloret, Malgrat, Palafolls i Tordera 
(considerant així que els vincles amb Tossa, amb Fogars, o amb altres municipis 
propers del Maresme o la Selva quedarien en un segon nivell). S’està parlant, doncs, 
d’un territori d’uns 176 km2 i de 96.646 habitants empadronats i  

135.278 segons l’ETCA, dels que Blanes en representa un 10%, un 37% i un 33% 
respectivament. Es tracta, com es pot veure i s’analitzarà amb més detall més 
endavant, d’una dimensió gens menyspreable i, sobretot, en espectacular procés de 
creixement demogràfic i de transformació social en els darrers anys.   

No cal remuntar-se als debats històrics ni recents sobre l’adscripció del municipi a 
diferents àmbits comarcals per reconèixer que la pertinença de Blanes a la Selva 
funcionalment és discutible i que més aviat el que es defineix és un àmbit “propi” que 
abraça des del sud del Massís de Cadiretes fins el Nord del Maresme. Una àrea, però, 
que no és clara ni des del punt de vista físic ni funcional: des de Tossa que manté la 
seva singularitat –no se’n pot dir ja aïllament- fins a Malgrat o Tordera que mantenen 
també els seus vincles sòlids amb altres contextos com l’Alt Maresme, la plana de la 
Selva o el corredor de la Tordera.  

Per altra banda, no es pot dir que la centralitat de Blanes tingui unes bases 
indiscutibles d’atracció de la resta de municipis de l’àrea urbana vers la “capital”, com 
passa en altres llocs. Més aviat al contrari, i si Lloret és per ell mateix un fenomen 
específic, també Tordera, Malgrat o Palafolls mantenen les seves característiques i 
interrelacions sense definir una relació de “centre” i “perifèria” amb Blanes. És a dir, és 
una àrea urbana amb un cert policentrisme, en la que Blanes ostenta per dimensió, 
tradició i per funció –judicial, sanitària,...- una certa primacia però que no es 
materialitza ni abassegadorament ni en tots els àmbits, tot i una creixent oferta 
comercial que només s’explica per un mercat supramunicipal. Tampoc es pot dir que 
entre els diferents centres s’estableixin unes relacions de complementarietat, 
cadascun amb la seva “especialització” en relació al conjunt. El que es troba és una 
certa indiferència o competència entre els diferents municipis, lluny d’un efecte sinèrgic 
que seria beneficiós per a tots.  

Límit  



 

 201 

Una segona lectura geoestratègica de Blanes permet interpretar la ciutat com a 
límit. De fet, es troba entre diferents límits, que també són imprescindibles per 
entendre el rol territorial de la ciutat i les seves potencialitats. Com s’ha dit a l’inici, és 
el límit sud de la Costa Brava –amb tot el pes nominal i històric que aquesta 
denominació comporta- i el límit nord del Maresme, enteses ambdues com a etiquetes 
turístiques amb certes connotacions de diferenciació. En certa mesura, aquest límit 
l’expressa el mateix terme municipal de Blanes, molt marcat per una meitat definida 
per les Cadiretes i una altra meitat caracteritzada per la plana al·luvial –de delta- de la 
Tordera.  

Però aquest límit nord del Maresme cada vegada més és sinònim d’extrem, de 
moment, septentrional de la Regió Metropolitana de Barcelona. És a dir, Blanes i la 
seva àrea urbana van entrant progressivament en les dinàmiques residencials i 
laborals –sociològiques?- metropolitanes, fet que en sí no s’ha d’interpretar ni com a 
positiu ni com a negatiu, tot depèn de quina manera –amb quin paper en relació al 
conjunt- es fa aquesta integració.  

Cruïlla  
Si, d’una banda la dimensió demogràfica i el paper territorial de Blanes i la seva 

àrea s’expliquen per elements endògens com són la pròpia dinàmica històrica –
d’antics mercats, sòls rics, primera industrialització,...-, l’eclosió del turisme i tota 
l’activitat associada o les noves inversions industrials puntuals,... també és ben cert 
que des de no fa massa la visió de la plana de la Tordera com a espai de cruïlla de 
fluxos territorials (uns fluxos que tenen, però, unes llarguíssimes arrels) ha esdevingut 
un altre motor de transformació i dinamisme. La plana de la Tordera com a pas natural 
damunt del qual s’hi ha assentat infrastructures de pes i com a punt d’unió dels dos 
principals corredors del país, el litoral i el pre-litoral, ha permès veure aquest territori 
com a cruïlla, o com a “ròtula” en paraules del Pla Territorial General de Catalunya, 
entre diferents àmbits territorials més ben definits.  

Però aquesta visió abstracta té una realitat força més complexa, en la mesura que 
més que d’una cruïlla el dia a dia descriu més aviat un “nus” –entès com a sinònim de 
problema-, mancat de cohesió, fluïdesa i caràcter. No cal fer un esforç gaire gran 
buscant exemples per entendre-ho: el mal pas de l’A-II o el sobtat acabament de l’AP-
19, l’aprofitament real per al territori de la xarxa ferroviària –com a mínim en direcció  
Girona- i del nus de Maçanet-Massanes, els conflictes d’usos del sòl a la plana o la 
degradació del paisatge,... ho deixen ben palès. A la vegada, també és evident que no 
són pocs els processos territorials –com l’estructuració de vies aparador, alguns 
aspectes del mercat residencial, noves àrees d’activitat econòmica,...- que només 
s’expliquen des d’aquesta escala d’àrea urbana i de la posició d’aquesta en relació a 
contextos més amplis.  

En resum, la realitat i les oportunitats territorials de Blanes han canviat novament i 
sobtada en els darrers anys: ja no és una ciutat madura –tal i com la definia Joan 
Busquets a principis dels anys vuitanta-, ni una ciutat turística, ni industrial. Cert que 
tot això encara ho és, però cap n’és l’element definidor. La integració en noves 
dinàmiques metropolitanes i residencials i les oportunitats infrastructurals que la 
connecten amb àmbits de gran dinamisme fan necessària una reconfiguració per dir-
ho en termes informàtics- de la ciutat. En definitiva, i amb intencions geoestratègiques, 
transformar el límit en contacte, el nus en cruïlla, la cruïlla en rellevància territorial, la 
potent dotació d’infrastructures en connectivitat i fluïdesa i, al cap i a la fi, la 
potencialitat de la renda de posició en projecte estratègic són alguns dels reptes 
fonamentals que té Blanes –i la seva àrea urbana- per encarar i començar a gestionar. 
Que el que ara té una “textura” de magma –per manca de forma i per ebullició- 
cristal·litzi.  
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Dues lectures geoestratègiques de Blanes i la seva àrea urbana  
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3.2.- Anàlisi demogràfica. Una població que creix i es transforma 
3.2.1.- Creixement de la població 

La població de Blanes s’ha multiplicat pràcticament per set en poc més d’un segle, 
passant dels 4.969 habitants el 1900 als 35.577 el 2004. Tot i ser molt, no difereix en 
excés de la majoria de ciutats que a principi de 1900 tenien unes característiques 
semblants –una certa estructura urbana consolidada, una base econòmica no 
exclusivament primària,...-. No ha estat, com és lògic, un creixement continuat sinó 
que ha compartit amb el país moments d’expansió i d’estancament i ha presentat 
singularitats que potser han posat el seu augment de població lleugerament per 
damunt d’altres localitats: per exemple, durant els anys cinquanta per l’impuls 
industrialitzador o als anys seixanta i primers setanta per l’empenta del turisme i els 
seus derivats. És precisament en aquests anys quan les mitjanes anuals de 
creixement de Blanes arriben a les xifres més altes, entorn al 7% durant els seixanta -
en aquest cas com a moltes altres poblacions costaneres-. Però si Blanes va 
necessitar seixanta anys per doblar la població de 1900, només quinze anys més tard 
hi tornava. I avui, iniciat el segle XXI, passats trenta anys, l’ha tornada a duplicar. 

 
Taula 1.1. Evolució de la població. Blanes, 1900-2004 

  Habitants  
% de variació 

(mitjana anual) 
1900 4.969 - 
1910 5.001 0,06 
1920 4.943 -0,12 
1930 5.912 2,0 
1940 6.361 0,8 
1950 7.039 1,1 
1960 9.492 3,5 
1970 16.020 6,9 
1975 18.488 3,1 
1981 20.353 2,0 
1986 22.472 2,1 
1991 25.663 2,8 
1996 27.713 1,6 
1998 28.826 2,0 
1999 29.615 2,7 
2000 30.441 2,8 
2001 31.532 3,6 
2002 32.926 4,4 
2003 34.477 4,7 
2004 35.577 3,2 

Font: Web de l’Instituto Nacional de Estadística i de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya. 
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Evolució de la població 
Blanes, 1900-2001 i 2001-2004
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Font: Web de l’Instituto Nacional de Estadística i de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya. 
 
 
Des de començaments dels anys noranta i molt singularment aquest primer 

quinquenni de segle Blanes ha demostrat un nou impuls demogràfic. En efecte, la 
ciutat ha incrementat la població d’una manera molt accelerada aquests darrers anys, 
arribant a unes mitjanes anuals comparables a les de la dècada dels seixanta, 
superiors al 4%, molt per damunt de les xifres de Catalunya com a conjunt i, ara sí, de 
la majoria de ciutats similars. 

 
Taula 1.2. Percentatge de variació de la població 1960-2004. Diferents àmbits, 

mitjana anual per períodes  
 1960-1975 1975-1986 1986-1996 1996-2004 1975-2004 
Blanes 6,3 2,0 2,3 3,6 3,2 
Entorn urbà* 5,7 2,4 1,7 5,8 4,0 
La Selva 1,9 1,8 1,5 3,8 2,8 
Comarques Gironines - 1,0 0,9 2,5 1,5 
Catalunya 2,9 0,5 0,2 1,5 0,7 

Font: Web de l’Instituto Nacional de Estadística i de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya. * Entorn urbà = Lloret, Tordera, Malgrat i Palafolls. 

 
 
Però per entendre la vertadera dimensió d’aquest creixement cal contextualitzar-lo 

en l’entorn urbà de la ciutat i comparar-lo amb el del conjunt comarcal i del país. Si el 
creixement de Blanes entre 1996 i 2004 era d’una mitjana anual del 3,6%, el dels 
quatre municipis de la seva àrea urbana encara presenta unes xifres més altes i 
s’enfila fins el 5,8% impulsat per la forta dinàmica de Lloret. Comparant-ho, en aquest 
mateix període Catalunya només creix un 1,5% anual, les comarques gironines un 
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2,5% i la Selva un 3,8%. Aquestes dades ja donen una idea de que Blanes es troba en 
un context territorial i històric demogràficament singular en relació a Catalunya. 

 

Evolució de la població, 1998-2004
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 
 
Com mostra el gràfic anterior, entre el 1998 i el 2004, la població catalana ha 

crescut poc més del 10% -i ha estat una xifra sorprenent després d’anys de pràctic 
estancament-, les comarques gironines poc més del 15%, Blanes i la Selva a l’entorn 
del 25% i l’àrea urbana supera el 35%. 

 
Taula 2.3. Població, Blanes i entorn urbà 2004 

  2004 %
Blanes 35.577 36,8 
Entorn urbà  61.069 63,2 
   Lloret 26.557 27,5 
   Malgrat 16.162 16,7 
   Palafolls 6.631 6,9 
   Tordera 11.719 12,1 
Total àrea urbana 96.646 100,0 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
En definitiva, com s’ha dit, s’està parlant d’una població blanenca de 35.577 

habitants que arriba als 96.646 en el conjunt de l’àrea urbana que s’ha definit. Una 
població, a més, que s’ha de recomptar en altres termes: tenint present l’estacionalitat i 
l’atracció laboral, per tal d’entendre la dimensió real de l’ocupació del territori i de la 
demanda de serveis. Aleshores, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, Blanes té 
una població mitjana diària de 44.887 persones i l’àrea urbana de 135.278. 
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Taula 2.4. Població estacional, Blanes 1998-2003 

 
Pob. no resident 

present ETCA 
Pob. resident 

no present ETCA 
Pob. estacional 

ETCA 
  

Pob. total ETCA 
2003 13.685 3.274 10.410 44.887 
1998 10.349 2.501 7.848 37.463 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. S'ofereixen  els resultats  
diferenciant: població no resident present, població  resident no  present, població  
estacional i població total. Aquests conceptes s'ofereixen en una unitat de mesura que 
té en compte el  nombre de persones a  temps complet  l'any (365 dies). Aquesta 
mesura és la "població equivalent a temps complet any" (ETCA). Es defineix la 
població estacional ETCA com la diferència entre les entrades de població  no resident 
menys  les sortides de la població resident. Es considera població total  ETCA als 
veïns residents d'aquell territori més la població estacional. 

 
Quant a les projeccions de població, les que ha realitzat el Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques per al 2026 estimen que en un escenari moderat el 
conjunt Blanes-Lloret veurà créixer la seva població en un 60%, és a dir fins als 90.169 
habitants, uns cinquanta mil del quals a Blanes si es mantingués més o menys la 
proporció actual. És un percentatge, aquest 60%, que no sembla descabellat si es té 
present que entre 1950 i 1975 la població de Blanes va augmentar en un 162,6% i 
entre aquest any i el 2000 en un 64,6%. Ara bé, si el referent hagués de ser el 
creixement dels darrers set anys seria provable que les estimacions es quedessin 
curtes, però es tracta d’un període massa breu per poder-lo extrapolar. 

 
Taula 2.5. Previsions demogràfiques 2001-2026 

Població  Variació 2001-2026  
 20011 2026 Abs. % 
Blanes-Lloret 56.350 90.169 33.819 60,02 
La Selva 125.515 145.004 19.489 15,53 
La Selva2 125.515 173.741 48.226 38,42 
Comarques Gironines 585.421 698.939 113.518 19,39 
Comarques Gironines2 585.421 807.972 222.551 38,02 
Catalunya 6.506.440 7.837.881 1.331.441 20,46 

1.Població a 1 de gener de 2002.  
2.A través de la redistribució que proposa l’estudi d’escenaris econòmics i demogràfics del Departament de Política 

Territorial , a la Selva i a les Comarques Gironines li correspondrien en global uns majors increments de població a 
partir de la capacitat d’alguns nodes, com el continu urbà Blanes-Lloret, per captar llocs de treball i població addicionals 
procedents de l’àrea Metropolitana de Barcelona. 

 Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques.  Escenaris econòmics i demogràfics. Plans Territorials 
Parcials de Catalunya.  http://www.gencat.net/ptop/ptcat/ptapa/memoria.htm#memoria 

 
Com es pot observar a la Taula 2.5., es tracta d’unes estimacions de creixement 

que estan molt per sobre dels àmbits comarcals, regionals i del país, i els propis 
estudis remarquen que l’evolució de la Selva i del conjunt de comarques gironines 
depèn en bona mesura del que passi a aquests dos municipis costaners en relació a la 
seva vinculació a la regió metropolitana de Barcelona. 

 
3.2.2.- Components del creixement demogràfic 

Les dades de l’Institut d’Estadística permeten aprofundir en el comportament de les 
variables associades al creixement demogràfic, tot i que fan referència als últims 
quinquennis padronals i censals –sense tenir en compte, doncs, el padró continu que 
es realitza des de 1998-. De la diferència entre natalitat i mortalitat en resulta el 
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creixement natural o vegetatiu, que des de fa unes dècades és escassament positiu a 
Catalunya i als diferents àmbits de referència. Això és degut a unes taxes de natalitat 
molt baixes i a la tendència a l’alça de la mortalitat per l’envelliment de la població. Si 
s’observa el gràfic següent, es pot observar com el creixement natural de Blanes ha 
anat disminuint en paral·lel a la baixa de la natalitat i a un cert increment de les 
defuncions. Per tant, el creixement de la població que s’ha donat durant aquest 
període s’explica fonamentalment pel saldo migratori, que en conjunt supera en molt la 
taxa de naixements per mil habitants. 
 

Creixement de la població. Mitjana anual. Taxes per 1.000 habitants 
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
Creixement de la població. Mitjana anual. Taxes per mil habitants 

Blanes, la Selva, C. Gironines i Catalunya, 1996-2001
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Tot i això, es pot observar a la piràmide de població de 2004 com el grup d’edats 

d’entre 0 i 4 anys és lleugerament superior al de 5 a 9 anys, fet que indica una certa 
recuperació de la natalitat. No és una dada aïllada sinó que sembla ser una 
característica del conjunt del país, en bona part com a resultat de les aportacions de la 
immigració tant d’infants com de nadons nascuts ja a Catalunya. De fet, com se sap, el 
creixement natural de Catalunya des de fa moltes dècades ha estat molt baix, i sempre 
la immigració ha ajudat a mantenir el creixement de la població a partir d’unes taxes de 
natalitat en principi més altes que progressivament es van moderant. 

 
En relació als àmbits de referència, s’observen certes singularitats de Blanes com, 

per exemple, que tot i el seu baix creixement natural aquest és força més alt que el de 
la Selva, el de les comarques gironines i el del conjunt de Catalunya. De la mateixa 
manera, el saldo migratori i el creixement total també és notablement superior, si bé en 
aquests casos queda per sota de les xifres comarcals, molt marcades altra vegada per 
les dades de Lloret i d’algun dels municipis de la plana de la Selva. 

 
3.2.3.- L’estructura de la població per edats 

Així, doncs, ja s’ha esmentat que la piràmide d’edats per primera vegada en molts 
anys comença a eixamplar la seva base. Però això no treu que per grans grups d’edat 
Blanes entre 1996 i 2004 mostri encara una tendència a l’envelliment (que si s’agafés 
un període més curt ja no es donaria). Si s’observa la taula següent, es veu com la 
població d’entre 0 i 15 anys ha perdut pes en relació al conjunt mentre la resta de 
grups n’han guanyat, sobretot el de majors de 65 anys. 

 
Posant en relació aquestes dades amb les d’altres contextos, es torna a trobar 

l’altra cara de la moneda: Blanes continua tenint una població més jove que la de la 
comarca i la del conjunt del país, així com el grup de població adulta –d’entre 15 i 64 
anys- també té més pes que no pas la de major edat. 
 

Taula 2.6. Estructura de la població per grans grups d’edat. Blanes, la Selva, 
Catalunya, 1996 i 2004 

        Joves               Adults             Vells  
          0 a 14 anys                15 a 64 anys           65 anys i més Total 

1996 Abs. % Abs. % Abs. %  
Blanes 4.635 16,7 19.467 70,2 3.611 13,0 27.713 
Selva 16.899 16,1 72.504 69,2 15.430 14,7 104.833 
Catalunya 892.431 14,7 4.205.903 69,1 991.706 16,3 6.090.040 
2004        
Blanes 5.474 15,4 25.068 70,5 5.035 14,2 35.577 
Selva 20.525 15,0 95.626 69,9 20.587 15,1 136.738 
Catalunya 950.482 14,0 471.0344 69,1 1.152.493 16,9 6.813.319 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Quant a l’índex d’envelliment, que relaciona el pes dels majors de 65 anys amb la 

població de menys de 15 anys, visualitza el profund canvi sofert per la població 
catalana. Catalunya ha passat de 44 vells per cada cent joves l’any 1981 a 126 l’any 
2001 i Blanes de 31 a 94. Aquest indicador mostra de nou per a Blanes un dels seus 
trets diferencials més importants, el pes de la població jove. Malgrat que l’augment 
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percentual de l’índex ha estat més important per a Blanes, per sobre també del 
comarcal o del de les comarques gironines, el resultat continua sent una societat molt 
més jove que la dels àmbits de referència.  

 
Amb les dades de població de 2004, Blanes té un índex d’envelliment del 91,9 %, 

2,1 punts inferior al de 2001, reflectint un cert rejoveniment de la població, fet que es 
repeteix a la resta d’àmbits territorials com es pot observar en el gràfic següent. 

 

Evolució de l'índex d'envelliment, 1981-2004

31,2
38,2

55,8

77,9

94,0 91,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

1981 1986 1991 1996 2001 2004

Blanes

la Selv a

C. Gironines

Cataluny a

 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Analitzant amb més cura l’estructura de la població, a partir de les piràmides d’edats 

amb intervals quinquennals, s’observen força coses a més del ja reiterat cert 
rejoveniment. El que crida més l’atenció –i que té una dimensió sociològica molt 
important- és el “buidatge” dels grups d’edat de joves d’entre 10 i 20 anys en el cicle 
que va des de 1996 a 2004. Per contrast, és també molt rellevant l’increment de pes –
són dades percentuals- dels grups d’entre 25 i 49 anys, especialment pel que fa als 
homes. El que reflecteixen aquest canvis és l’impacte de la immigració en les 
piràmides: l’arribada d’importants contingents que ”omplen” els grups de població 
jove/adulta. Homes que arriben sense família i, per tant, no tenen el seu paral·lelisme 
ni en la població femenina ni en la infantil, si més no en un primer moment.  

 
A més, no s’ha d’oblidar que aquesta immigració no compensa “buits” demogràfics 

com havia passat en altres períodes –per exemple, la dels anys seixanta va “omplir” la 
depressió demogràfica derivada de la Guerra Civil- sinó que se sobreposa a 
generacions ja molt plenes com les del baby boom. 
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 
D’altra banda, també és destacable el fet que els grups de població major –de 

seixanta anys en amunt- si bé no han guanyat pes, tampoc no n’han perdut en excés. 
És a dir, si s’han mantingut en termes relatius, malgrat el molt fort augment dels grups 
anteriors, és senyal que també han crescut encara que en menor mesura. Per aclarir-
ho un xic més, segurament això reflecteixi el fet tant de l’envelliment general de la 
població com que Blanes sigui un municipi que atrau població major que o bé 
transforma una segona residència en primera o bé busca un lloc agradable per jubilar-
se. 

 
3.2.4.- Els moviments migratoris 

Com s’acaba de dir i es reitera en tot l’informe, el pes de la immigració és un factor 
fonamental en la població de Blanes, tant del present com del passat. Si ens tornem a 
centrar en els anys més recents –entre 2000 i 2004-, és important observar com el pes 
de la població de nacionalitat espanyola ha baixat un 7,7% en quatre anys i, per tant, 
com tota la resta de grans orígens de la població han guanyat pes, alguns molt. 
Sempre tenint en compte que s’està parlant de la població empadronada –i d’abans 
del procés regularitzador de 2005- el 2004 un 13% de la població era de nacionalitat 
no espanyola, destacant-se la població africana i d’Amèrica del Sud i, en menor 
mesura de la resta de països de la Unió Europea. Però, com s’ha dit, també és 
important el creixement d’aquests col·lectius, de manera que el sud-americà s’ha 
multiplicat per 7,2 en aquests anys (partia però de xifres molt baixes) i el de l’Europa 
extracomunitària –si més no d’abans de la recent ampliació- per 6. El col·lectiu africà, 
que és el més important (1.546 persones, un 33,6% del total), ha crescut amb molta 
més moderació, un 50%. 

 
Taula. 2.7. Població segons nacionalitat. Blanes, 2000 i 2004 

Piràmide de població, Catalunya 2004
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 Espanyola Resta UE 
Resta 

Europa Àfrica 

Amèrica 
del Nord i 

Central 
Amèrica  
del Sud 

Àsia i 
Oceania Total 

2004 30.969 862 633 1.546 198 1.291 78 35.577 
2000 28.818 493 84 754 86 160 46 30.441 
%         
2004 87,0 2,4 1,8 4,3 0,6 3,6 0,2 100,0 
2000 94,7 1,6 0,3 2,5 0,3 0,5 0,2 100,0 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 
Aquests percentatges situen a Blanes lleugerament per sota la mitjana catalana i de 

la Selva quant a població amb nacionalitat espanyola –un situació que es pot 
relacionar sobretot amb la presència de població europea comunitària que s’estableix 
a municipis costaners-. Però per trobar percentatges amb diferències significatives cal 
fixar-se en els col·lectius d’Amèrica del Sud i africà, ambdós per damunt dels altres 
dos contextos de comparació. 

 
Les característiques d’aquesta població estrangera –o d’origen estranger- presenta 

notables diferències entre col·lectius. Així, per exemple, si en la majoria de grups 
l’equilibri entre sexes és bastant ajustat amb cert predomini de les dones, en l’africà els 
homes representen el 78,5% del total (especialment per la influència dels gambians, 
l’origen més important, entre els quals poc més del 10% són dones). L’altre paràmetre 
important que marca diferències és el de la mitjana d’edats, en general sempre per 
sota de la del conjunt del municipi –fins a set anys en els africans i europeus no 
comunitaris- llevat dels procedents de la Unió Europea, que queden dos anys (41) per 
damunt de la mitjana. Això confirmaria la idea del municipi, i de fet de tota la costa, 
com a espai de jubilació de l’Europa benestant. 

 
Taula 2.8. Població segons nacionalitat. Blanes, la Selva i Catalunya, 2004 

 Espanyola Resta UE 
Resta 

Europa Àfrica 

Amèrica 
del Nord i 

Central 
Amèrica  
del Sud 

Àsia i 
Oceania Total 

Blanes 87 2,4 1,8 4,3 0,6 3,6 0,2 35.577 
Selva 87,2 2,8 2,5 3,8 0,3 2,7 0,7 136.738 
Catalunya 90,6 1,2 0,9 2,7 0,5 3,3 0,8 6.813.319 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 
El resultat és doncs que una majoria que oscil·la al voltant del 60% de la població 

de Blanes és nascuda a Catalunya, com es pot veure a la Taula 2.9. Però el més 
significatiu és com els habitants nascuts a la mateixa comarca sí que disminueixen 
sense matisos, un 5% en tretze anys i sobretot en els darrers, quan s’han accentuat 
els fluxos immigratoris i no precisament provinents de la resta de l’estat. Això vol dir 
que, per una banda, ha augmentat la població nascuda en altres comarques catalanes, 
especialment les barcelonines, pel procés ja esmentat de “metropolitanització” de 
Blanes i per la transformació de segones residències en primeres coincidint amb la 
jubilació dels propietaris. I, per altra banda, la població estrangera –sobretot  
llatinoamericana i africana- ha passat de ser quasi testimonial a principi dels noranta a 
representar gairebé el 18% el 2005. 

 
Taula 2.9. Lloc de naixement de la població. Blanes, 1991-2005. Percentatge.  

 Catalunya 
Mateixa 

comarca Altra comarca Resta Estat Estranger Total=100% 
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2005 57,2 33,5 25,1 23,6 17,8 37.852 
2000 62,4 35,9 26,5 30,9 6,7 30.441 
1996 63,0 37,8 25,2 32,8 4,1 27.713 
1991 60,4 38,3 22,2 35,9 3,6 25.663 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i padró d’habitants a octubre de 
2005 

 
Així doncs, el 32% de la població és nascuda al mateix municipi, una xifra 

relativament baixa, però el que mereix ser destacat és que el 10,4% -3.981 persones- 
és nascuda a Barcelona ciutat. Tal i com s’afirmava més amunt, la població procedent 
de la capital té un pes molt important i creixent, fruit de les dinàmiques metropolitanes 
recents: el 42% s‘han empadronat entre 2000 i 2005, i el 71,3% en els darrers quinze 
anys i amb una mitjana d’edat de 40,2 anys, és a dir població activa. I si a les dades de 
Barcelona ciutat s’hi afegeixen les de municipis del seu entorn com Badalona (386 
persones), Sant Coloma de Gramanet (109 persones) o Sabadell (201 persones), la 
teoria de la metropolitanització sembla reforçar-se encara més. Un efecte prou potent 
com per eclipsar fins i tot el de la pròpia àrea urbana de Blanes, que només aporta el 
2,4% -892 persones- de la població del municipi, menys fins i tot que els 1.235 que 
procedeixen de Girona ciutat. 

 
 

3.2.5.- Les llars i les famílies 
Una altra dada interessant, potser més des del punt de vista sociològic que no pas 

de l’estrictament demogràfic, és la de les llars. Ho és per diversos motius, com pel fet 
que entre 1991 i 2001 la mitjana de persones per llar ha disminuït de 3,1, a 2,74; o 
perquè les estructures de les llars estan canviant. Si es para atenció en la taula 
següent, s’observa com el percentatge de llars on hi viu una sola persona ha 
augmentat molt, passant del 15% al 21% del total, una de cada cinc! Aquesta dada es 
correspon amb una altra que indica que el nombre de llars on hi resideix un –i únic- 
nucli familiar, el que seria més habitual ha disminuït bastant en termes relatius, 
passant del 81% al 72%. Un descens considerable relacionat amb l’important 
increment de les llars unipersonals. Però també cal esmentar, tot i el reduït pes en el 
conjunt de les llars, l’increment de les llars plurifamiliars -que de quasi desaparèixer 
passen a ser 78 el 2001-,  el de les llars sense nucli o el de les llars no familiars amb 
més d’una persona. Un canvi possiblement provocat per la dificultat d’accés a 
l’habitatge de la població nouvinguda.  

 
Totes elles són unes dades que no per conegudes –formen part d’un procés de 

canvi sociològic prou estès i debatut- deixen de ser menys rellevants a l’hora de 
pensar la ciutat en termes d’equipaments i necessitats socials o de mercat de 
l’habitatge. 

 
Taula 2.10. Llars segons tipus. Blanes 1991, 1996 i 2001 

  Llars no familiars 
 

Llars familiars     
 
 Total llars 

     llars unifamiliars       

 
Uniper-
sonals 

amb + 
d'una 

persona total  
sense 
nucli 

amb 
un 

nucli 

amb dos 
nuclis o 

més total  
llars 

plurifam.  total   

2001 2.384 142 2.526  299 8.074 209 8.582  78  8.660  11.186 
1996 1.675 21 1.696  115 7.608 173 7.896  5  7.901  9.597 
1991 1.198 42 1.240  85 6.352 146 6.583  1  6.584  7.824 
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 

Percentatge de llars segons el nombre de persones 
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 

3.2.6.- L’estructura interna de la població de Blanes 
Blanes és un municipi densament poblat. L’estructura urbana fonamentalment ha 

crescut compacta llevat d’algunes urbanitzacions desconnectades del nucli urbà o 
alguna ocupació de vessant perifèrics. Això dóna com a resultat una distribució 
geogràfica de la població on, segons les dades que ofereix el padró (vegi’s el mapa de 
distribució de la població per districtes i seccions), la carretera a Lloret fa com de 
“frontera” virtual entre els districtes i seccions més poblats i els menys –malgrat que 
més enllà del vial hi ha nuclis prou importants i densos com el de Ca la Guidó-. 
D’aquesta primera impressió en ressalta, a més, nou seccions que o bé es troben 
adjacents al centre històric o bé parteixen d’ell cap a la perifèria amb un cert sentit 
radial. Totes elles superen els 2.000 habitants i alguna s’acosta fins i tot als 3.000. A la 
vegada, i per contrast, tres districtes també cèntrics, de fet els més cèntrics, són dels 
menys poblats. Com que tampoc són dels més densos, la baixa població no té a veure 
amb la petita extensió sinó que més aviat amb la presència d’habitatges desocupats i 
de segona residència. També cal destacar la secció 1-6, al barri de S’Abanell, tant per 
l’extensió com per la població que hi resideix. 

 
Taula 2.11. Distribució de la població per districtes i seccions, Blanes 2005 

Població % de variació Districtes i 
seccins 1996 2001 2005 1996-2001 2001-2005 1996-2005 

Densitat 
2005hab./km2 

D1-S1 1.047 1.010 1.333 -3,5 32,0 27,3 10.254 
D1-S2 1.593 2.162 2.844 35,7 31,5 78,5 1.544 
D1-S4 1.824 1.630 2.138 -10,6 31,2 17,2 8.877 
D1-S6 747 1.251 2.105 67,5 68,3 181,8 1.312 
D2-S1 1.972 1.882 2.308 -4,6 22,6 17,0 17.591 
D2-S2 983 1.091 1.214 11,0 11,3 23,5 14.165 
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D2-S3 1.445 1.601 1.884 10,8 17,7 30,4 24.256 
D2-S4 1.653 1.765 2.085 6,8 18,1 26,1 7.872 
D2-S5 2.314 1.824 2.510 -21,2 37,6 8,5 2.118 
D2-S6 1.889 2.359 2.541 24,9 7,7 34,5 4.511 
D2-S7 1.624 2.251 2.478 38,6 10,1 52,6 20.274 
D2-S8 1.815 1.962 2.154 8,1 9,8 18,7 12.843 
D2-S9 956 936 1.106 -2,1 18,2 15,7 4.607 
D2-S10 1.801 2.048 2.585 13,7 26,2 43,5 18.384 
D2-S11 673 1.299 1.835 93,0 41,3 172,7 6.398 
D3-S1 1.306 1.364 1.542 4,4 13,0 18,1 10.012 
D3-S2 1.231 1.201 1.250 -2,4 4,1 1,5 601 
D3-S3 1.350 1.410 1.917 4,4 36,0 42,0 1.346 
D3-S4 1.490 1.647 1.898 10,5 15,2 27,4 271 
Total Blanes 27.713 30.693 37.727 10,8 22,9 36,1 2.125 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Padró d’habitants a juliol de 2005, Ajuntament de Blanes. 
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Però més enllà d’aquesta imatge fixa, el que dóna major possibilitats d’anàlisi és 

l’evolució de la  població en aquestes seccions. Una primera constatació que es pot 
veure a la Taula 2.11 és que entre 1996 i 2005 totes les dinou seccions del municipi 
han guanyat habitants, la majoria en proporcions força important i algunes gairebé 
quadruplicant-la com la 1-6 o la 2-11 (Mas Torrents). També s’han de destacar en el 
mateix sentit les seccions 1-2 (Mas Terrats, Sant Joan) i la 2-7 (Els Pavos). Només vuit 
han quedat per sota del 25% d’augment d’habitants. Aquest increment generalitzat no 
ha estat una constant, i es pot veure a la mateixa Taula com entre 1996 i 2001 quatre 
seccions perdien població, entre elles dues del centre històric, que en el darrer 
quinquenni s’han recuperat amb impuls moderat.  

 
La diferent dinàmica demogràfica va associada en gran part al desenvolupament 

urbanístic d’alguns sectors de la ciutat però també a l’arribada de nous habitants a 
barris ja molt consolidats, sovint els que s’havien generat per la immigració dels anys 
seixanta. En relació a la immigració, les dades reflecteixen molt bé diferent pauta 
residencial de la que prové de països pobres de l’europea benestant. 

 
Però a més de l’evolució, el principal factor que caracteritza la població és 

l’estructura d’edats i aquí també les seccions presenten notables dissensions entre 
elles. La Taula 2.12. i els mapes per districtes i seccions de les pàgines següents 
mostren com sent la de Blanes una població relativament jove –i rejovenint-se, la 
mitjana d’edat està en 39,14 i la del 2002 en 39,23- hi ha tres seccions, totes 
cèntriques, que es troben per damunt del 20% de població major de 65 anys i sis per 
sota del 10% -sense definir-se un lògica territorial única: tant sectors consolidats com 
no, perifèrics o centrals-.  

 
En l’altre extrem de la piràmide d’edats, la població jove es destaca a seccions més 

aviat perifèriques i de segona línia, és a dir, segurament allà on en aquests moments 
hi arriben noves famílies i/o on la natalitat és més alta. El resultat dels dos grups d’edat 
són un índexs d’envelliment molt diferenciats: des de seccions on per a cada persona 
jove n’hi ha més de dues de grans –a la 1-1 i a la 1-4- fins a situacions totalment 
inverses, on  els menors de 15 anys més que doblen els majors de 65 –a la 2-6 o a la 
2-11, on la mitjana d’edat no arriba als 34 anys, tretze per sota del barri més envellit-. 
Aquestes divergències es poden exemplificar en les dues piràmides d’edats que 
s’insereixen en aquest text, les de les seccions 1-4 i 2-11, Els Pins i Mas Torrents, la 
primera amb un marcadíssim envelliment –de la població arribada els anys cinquanta 
no renovada- i la segona amb una preponderància de les famílies joves. 

 
 
Taula 2.12. Estructura de la població per districtes i seccions, Blanes 2005  

Població de 
65 anys i més 

Població de  
15 anys i menys Districtes i 

seccins Abs. %  Abs. %  
Índex 

d’envelliment 

 
 

Mitjana d’edat  
D1-S1 364 27,3 145 10,9 251,0 46,74 
D1-S2 522 18,4 367 12,9 142,2 42,45 
D1-S4 576 26,9 221 10,3 260,6 45,76 
D1-S6 201 9,5 279 13,3 72,0 38,14 
D2-S1 496 21,5 308 13,3 161,0 43,03 
D2-S2 234 19,3 173 14,3 135,3 41,93 
D2-S3 223 11,8 301 16,0 74,1 37,10 
D2-S4 369 17,7 276 13,2 133,7 41,16 



 218 

D2-S5 251 10,0 499 19,9 50,3 34,93 
D2-S6 216 8,5 491 19,3 44,0 35,89 
D2-S7 241 9,7 423 17,1 57,0 36,80 
D2-S8 357 16,6 334 15,5 106,9 41,01 
D2-S9 174 15,7 126 11,4 138,1 41,29 
D2-S10 226 8,7 448 17,3 50,4 35,15 
D2-S11 150 8,2 377 20,5 39,8 33,76 
D3-S1 214 13,9 283 18,4 75,6 38,14 
D3-S2 241 19,3 208 16,6 115,9 41,55 
D3-S3 186 9,7 327 17,1 56,9 35,99 
D3-S4 234 12,3 289 15,2 81,0 38,41 
Total Blanes 5.475 14,5 5.875 15,6 93,2 39,14 

Font: Padró d’habitants a juliol de 2005, Ajuntament de Blanes. 
 
 
Piràmide de població 2005, Blanes D1-S4 
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Piràmide de població, Blanes D2-S11 

 
 

Taula 2.13. Població nascuda a l’estranger per districtes i seccions, Blanes 
2005  
  Població nascuda a l’estranger  Població nascuda a Barcelona Província 

Districtes i 
seccions Població Abs. 

% sobre total  
població 

secció 

% sobre total 
població 

estrangera 

 

Abs. 

% sobre total  
població 

secció 

% sobre total 
població 

Barcelona 
D1-S1 1.326 275 20,7 4,1  276 20,8 3,9 
D1-S2 2.872 682 23,7 10,1  682 23,8 9,7 
D1-S4 2.159 567 26,3 8,4  357 16,5 5,1 
D1-S6 2.091 662 31,7 9,8  555 26,5 7,9 
D2-S1 2.330 486 20,9 7,2  440 18,9 6,3 
D2-S2 1.260 246 19,5 3,6  273 21,7 3,9 
D2-S3 1.925 397 20,6 5,9  342 17,8 4,9 
D2-S4 2.109 285 13,5 4,2  323 15,3 4,6 
D2-S5 2.505 317 12,7 4,7  613 24,5 8,7 
D2-S6 2.511 233 9,3 3,5  496 19,8 7,1 
D2-S7 2.478 323 13,0 4,8  364 14,7 5,2 
D2-S8 2.106 180 8,5 2,7  402 19,1 5,7 
D2-S9 1.078 332 30,8 4,9  108 10,0 1,5 
D2-S10 2.609 703 26,9 10,4  497 19,1 7,1 
D2-S11 1.843 140 7,6 2,1  316 17,2 4,5 
D3-S1 1.545 203 13,1 3,0  218 14,1 3,1 
D3-S2 1..260 146 11,6 2,2  152 12,1 2,2 
D3-S3 1.933 342 17,7 5,1  294 15,2 4,2 
D3-S4 1.912 223 11,7 3,3  306 16,0 4,4 
Total Blanes 37.852 6.742 17,8 100,0  7.014 18,5 100,0 

Font: Padró d’habitants a octubre de 2005, Ajuntament de Blanes. 
 
 

 

-7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0
% Ho mes

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

 0  a 4  

 5 a 9 

10  a 14  

15 a 19

2 0 a 24 

25 a 29  

3 0 a 34 

35 a 39  

40  a 4 4

4 5 a 4 9

50 a 54

55 a 59

60  a 6 4

6 5 a 6 9

70 a 74

75 a 79

8 0 a 84 

85 i més

% D o ne s



 220 

500 0 500 Meters
N

Blanes, districtes i seccionsBlanes, districtes i seccions
% de població nascuda a Barcelona 
província, 2005 

% de població estrangera sobre 
total, 2005

D2-S4

D2-S2

D3-S4

D3- S2

D1-S2

D1-S6

D3-S3

D2-S5

D2-S6

D1-S4

D2- S9

D2- S11

D2-S8

D3-S1

D2-S1

D1- S1

D2-S10

D2- S3

D2- S7

D2-S4

D2-S2

D3-S4

D3- S2

D1-S2

D1-S6

D3- S3

D2-S5

D2-S6

D1-S4

D2-S9

D2-S11

D2-S8

D3-S1

D2-S1

D1-S1

D2-S10

D2-S3

D2- S7

< 10 %
10 - 15 %
15.1 - 20 %
20.1 - 25 %
> 25 %

10 - 15 %
15.01 - 20 %
20.01 - 25 %
> 25 %

 
 
 
 

 

3.3.- Estructura econòmica i mercat de treball 
3.3.1.- Característiques i evolució del mercat de treball 

Blanes es troba en una de les àrees de major dinamisme econòmic del país i, des 
de fa uns anys, en una conjuntura de fort creixement. Ho demostren les dades de 
renda bruta familiar disponible que entre 1991 i 2000 (el darrer any del que es tenen 
dades) ha passat de 6,9 a 11 milers d’euros per habitant, tot i el fort creixement de 
població. Amb aquestes dades, Blanes se situa exactament a la mitjana del país (99,3 
sobre 100 per Catalunya), després d’oscil·lacions lleugerament per sota o per amunt. 

 
Aquesta bona evolució recent es reflecteix en el mercat de treball, en l’evolució de 

la població activa i de l’atur. Segons els censos i padrons d’habitants -l’única font que 
permet aquest tipus d’anàlisi a escala municipal- de 1991 a 2001 la població activa ha 
crescut en un 35%, el nombre d’ocupats en un 45,6% i, per tant, el de desocupats ha 
disminuït en un 5%. Així, la població activa ha passat del 55,7% al  59%, i l’atur del  
21,1% al 14,9%. 

 
Taula 3.1. Població activa i població inactiva. Blanes 1991, 1996 i 2001 

          1991                 1996             2001 
 Abs. % Abs. % Abs. % 
Població activa 11.197 55,7 12.851 56,7 15.113 59,0 
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Ocupats 8.839 78,9 10.578 82,3 12.868 85,1 
Desocupats 2.358 21,1 2.273 17,7 2.245 14,9 

Població inactiva 14.322 55,8 14.754 53,2 15.527 50,7 
Pobl. 16 anys i + 20.099 - 22.678 - 25.612 - 
Població total 25.663 100 27.713 100 30.640 100 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Especialment la darrera dècada ha estat molt positiva, amb un constant descens de 

l’atur (vegi’s el gràfic següent), tot i que des de 1999 s’ha estabilitzat amb una molt lleu 
alça (tot i que en termes relatius hagi pogut disminuir pel creixement de la població 
activa), fins els aproximadament 1.100 desocupats d’aquest any 2005 –pensi’s que els 
pitjors anys vuitanta s’havia arribat a superar els 2.500, i encara el 1995 els 2.100-.  
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Per obtenir dades més recents cal recórrer al Registre General de la Seguretat 

Social. Segons aquesta altra font, entre l’any 2000 i 2005 el nombre total de llocs de 
treball ha crescut en un 17,5%. En valors absoluts s’ha passat d’encara no 8.000 
treballadors a gairebé 9.400 (vegi’s la taula 3.2). Aquesta és una xifra percentual 
notable, lleugerament per damunt de la mitjana del país si bé queda molt per sota de la 
que presenten la resta dels municipis de l’àrea urbana i de les comarques de Girona. 
Aquest diferent dinamisme laboral ha fet que el pes de Blanes en relació a aquest 
conjunt de municipis del seu entorn hagi disminuït del 32,4% al 29,7% del total de llocs 
de treball -recordi’s que el pes poblacional de Blanes arriba al 36,8%-. 
 

Taula 3.2.Treballadors afiliats al Regim General de la Seguretat Social i 
treballadors autònoms. Blanes i diferents àmbits, 2000 i 2005  
 2000* 2005* 

 
 Treball. 

RGSS  

 Comptes 
cotització 

RGSS  
Treball. 

autònoms  
 Total 

treball.  
 Treball. 

RGSS  

 Comptes 
cotització 

RGSS  
Treball. 

autònoms  
 Total 

treball.  
Blanes 5.876 1.053 2.105 7.981 6.803 1.334 2.576 9.379 
  Lloret de Mar 6.624 1.021 1.810 8.434 8.592 1.329 2.290 10.882 
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  Malgrat de Mar 2.813 495 761 3.574 3.618 611 1.220 4.838 
  Palafolls 1.244 196 366 1.610 1.806 254 527 2.333 
  Tordera 2.253 351 752 3.005 3.180 409 960 4.140 
Total entorn urbà 12.934 2.063 3.689 16.623 17.196 2.603 4.997 22.193 
Selva 32.713 4.605 9.374 42.087 42.328 5.780 11.587 53.915 
Comarques de 
Girona 174.622 24.233 46.806 221.428 219.578 28.517 55.962 275.540 
Catalunya 2156.043 240.800 475.833 2631.876 250.673 267.362 538.021 3.044.994 

Font: Departament de Treball i Indústria. *Dades a 1 de març. 
 

Taula 3.3. Variació del nombre de treballadors afiliats al Regim General de la 
Seguretat Social i treballadors autònoms. Blanes i diferents àmbits, 2000 i 2005  

% variació 2000-2005 
 Treballadors 

RGSS  
 Comptes de 

cotització  
 Treballadors 

autònoms  
 Total 

treballadors  
Blanes             15,8               26,7             22,4             17,5  
  Lloret de Mar             29,7               30,2             26,5             29,0  
  Malgrat de Mar             28,6               23,4             60,3             35,4  
  Palafolls             45,2               29,6             44,0             44,9  
  Tordera             41,1               16,5             27,7             37,8  
Total entorn urbà             33,0               26,2             35,5             33,5  
Selva             29,4               25,5             23,6             28,1  
Comarques de 
Girona             25,7               17,7             19,6             24,4  
Catalunya             16,3               11,0             13,1             15,7  

Font: Departament de Treball i Indústria. 
 
 
Dins de l’àrea urbana es pot veure que els increments més importants de 

treballadors s’han donat als municipis amb menys població, encara que el que més 
crida l’atenció –a priori- és que sigui Lloret el municipi amb un mercat de treball més 
gran per damunt del pes demogràfic, sens dubte efecte de la potència turística de la 
població. 

 
Tornant a Blanes, de tots els llocs de treball del municipi, els autònoms representen 

el 27%, una proporció que està deu punts per damunt de la mitjana del país. Un pes 
que va en augment, doncs la generació de llocs de treball és més forta per aquesta via 
(un 22,4% de creixement entre 2000 i 2005) que no pas per la de treballadors 
assalariats (un 15,8%). Sembla que aquesta és una característica que s’ajusta a les 
tendències del mercat de treball i l’economia contemporànies. 

 
3.4. Projeccions de creació d’ocupació 2001-2026 

Ocupats Variació 2001-2026 
 2001 2026 Abs. %  
Blanes-Lloret 22.749 46.639 23.891 105,02 
La Selva 54.991 72.288 17.297 31,45 
Comarques Gironines 265.003 348.355 83.352 31,45 
Catalunya 2.279.586 3.916.857 1.331.441 58,41 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
 
Per a la realització dels plans territorials el Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques ha realitzat també projeccions de generació de llocs de treball al 
sistema Blanes-Lloret per al 2026. La previsió –que es pot veure a la Taula 3.4.- és 
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d’un dinamisme extraordinari, fins a doblar el nombre actual de llocs de treball, molt 
per sobre de les projeccions per als altres contextos territorials de referència. Això 
representaria per exemple que aquest sistema passaria a suposar més de la meitat 
dels llocs de treball de la Selva, i que de ser el 8,6% del total de les comarques de 
Girona a més del 13%. Segurament al país hi ha pocs espais on les perspectives 
siguin de creixement tan fort, com també s’ha pogut veure en l’apartat demogràfic. 

 
3.3.2.- L’estructura del mercat de treball per grans sectors econòmics 

Al mateix temps, i en relació amb el que s’acaba de dir, l’estructura econòmica es 
va transformant en la distribució sectorial de l’activitat amb una persistent tendència 
cap a la terciarització característica de la nostra societat i en especial en aquest entorn 
territorial. Això es pot veure –a la Taula 3.5.- en unes dades que provenen del darrer 
cens de població de 2001, on hi consten tant el nombre d’ocupats de la població de 
Blanes com els llocs de treball localitzats al municipi. 

 
Taula 3. 5. Població ocupada resident (POR)  i llocs de treball localitzats (LTL) 

per grans sectors d’activitat. Blanes,  1996 i 2001 
POR 1996 2001 % Variació 96-01 
 Abs. % Abs. %  
Primari 399 3,8 434 3,4 8,8 
Secundari 2.304 21,8 2.476 19,3 7,5 
Construcció 1.063 10,0 2.021 15,7 90,1 
Terciari 6.812 64,4 7.927 61,7 16,4 
Total 10.578 100,0 12.858 100 21,6 

LTL 1996 2001 % Variació 96-01 
 Abs. % Abs. %  
Primari 349 4,2 398 3,9 14,0 
Secundari 1.834 22,0 1.594 15,6 -13,1 
Construcció 858 10,3 1.617 15,8 88,5 
Terciari 5.312 63,6 6.599 64,6 24,2 
Total 8.353 100,0 10.208 100,0 22,2 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
En les taules anteriors es pot observar com a Blanes la preeminència del sector 

terciari és molt gran, tant en treballadors com en llocs de treball, en ambdós 
paràmetres per damunt del 60% del total. Aquesta coincidència no es dóna en el 
segon lloc del rànquing: si en nombre de treballadors és l’industrial, en llocs de treball 
és la construcció.  

 
Taula 3. 6. Població ocupada per grans sectors d’activitat. Catalunya,  1996 i 

2001 
 1996 2001 % Variació 96-01 
Primari 3,2 2,5 -2,3 
Secundari 32,1 25,2 0,2 
Construcció 7,0 10,4 47,3 
Terciari 57,7 62,0 27,1 
Total 2.204.652 2.815.126 21,7 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Però, com s’ha dit, també és rellevant l’evolució d’aquests sectors, i el salt entre 
1996 i 2001 permet veure com en un context d’expansió generalitzada de l’economia i 
del mercat de treball, hi ha sectors que es “disparen” i d’altres que més aviat semblen 
estancats. En aquest sentit, és molt important el salt que fa la construcció que 
pràcticament dobla el nombre de treballadors i de llocs de treball en contrast amb la 
indústria que creix molt poc en el primer paràmetre i fins i tot disminueix en el segon. 
No es tracta d’un comportament excèntric sinó que està en consonància amb el que 
passa al país: un important expansió de l’ocupació, si bé per sectors aquesta relació 
presenta situacions força diverses: la construcció es troba força per damunt de la 
mitjana de Catalunya –un creixement del 90% front a un 47%-; la indústria sembla que 
funciona millor a Blanes –hi creix més l’ocupació, tot i ser poc- i en els serveis a la 
resta de Catalunya el dinamisme és força major, un 16% de Blanes per un 27,1% del 
conjunt del país.  

 
Una visió més recent de la distribució sectorial de l’ocupació també es té a partir de 

les dades de 2005 del Departament de Treball. Segons aquesta altra font, la 
construcció encara augmenta més el seu pes en el mercat laboral –en l’ocupació dels 
blanencs actius- fins a arribar al 20,5%. Per contra, el sector industrial amb prou feines 
arriba al 12% -cinc anys abans s’ha vist, segons el cens, que superava el 19%- i el 
terciari, els serveis, puja lleument fins al 63,6%.  

 
Taula 3.7.Treballadors afiliats al Regim General de la Seguretat Social i 

treballadors autònoms per grans sectors d’activitat, 2005*  
   Treballadors RGSS  Treballadors autònoms Total treballadors 
 Abs. % Abs. % Abs. % 
Agricultura             21  0,3               16  0,6             37  0,4 
Indústria        945  13,9 175  6,8        1.120  11,9 
Construcció           1.332  19,6 595  23,1 1.927  20,5 
Serveis      4.504  66,2        1.790  69,5        6.294  67,1 
No classificats            1  0,0  -  -              1  0,0 
Total           6.803  100,0          2.576  100,0        9.379  100,0 

Font: Departament de Treball i Indústria. *Dades a 1 de març. 
 
 
Una anàlisi més acurada dels sectors, passant d’un dígit –quatre sectors- a dos –

setze sectors- permet veure com encara té més pes allò relacionat amb la construcció 
si, per exemple, s’hi afegeixen els serveis immobiliaris que també estan en expansió 
s’arriba al 28,5% dels assallariats. D’altra banda, aquesta subdivisió –amb dades del 
1998 i el 2003- dóna més idea de la distribució interna dels serveis, amb el comerç 
com a primer generador d’ocupació, i l’hoteleria també amb un pes important. Ja ens 
uns nivells inferiors però rellevants, els serveis personals i l’administració, sanitat i 
educació (que es podria entendre en una bona part com l’oferta pública de treball) tots 
sumats generarien més ocupació que l’hoteleria. 
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Treballadors assalariats afiliats al RGSS per subsectors d'activitat
Blanes, 1998-2003
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Font: Departament de Treball i Indústria.  
 
Un altre factor clau per entendre el mercat de treball de Blanes és el de 

l’estacionalitat de l’ocupació, prou coneguda i característica, de tot mercat on 
l’economia turística hi té un pes determinant. Amb aquesta perspectiva, o amb el seu 
negatiu que és l’atur, es remarca encara més el pes del sector serveis en 
determinades èpoques de l’any, front a l’estabilitat tant de la indústria com de la 
construcció (si més no en els darrers dos anys). 
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Atur mensual registrat per grans sectors d'activitat 
Blanes, gener 2004-abril 2005
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De totes maneres, a Blanes aquesta estacionalitat es manifesta amb unes xifres 

moderades, molt per dessota de les de Lloret o Malgrat, els altres dos municipis 
costaners de l’àrea urbana. Segurament el pes encara rellevant de la indústria i també 
dels serveis públics –per exemple amb l’hospital comarcal com a singularitat- té 
bastant a veure amb aquesta relativa estabilitat. 

 
En definitiva, l’estructura econòmica de Blanes s’ajusta bastant al que era d’esperar 

en un municipi costaner però que compta amb una tradició urbana important (com 
passa a altres municipis de la Costa Brava): gran pes del sector terciari arrossegat pel 
comerç i els serveis turístics i públics; “sobre-presència” en termes relatius de la 
construcció i manteniment d’una base productiva encara rellevant.  

 
La perspectiva de com pot evolucionar tot introdueix certes modificacions a aquesta 

lectura. Si d’una banda el sector terciari es preveu que continuï creixent, la resta de 
sectors presenten unes perspectives menys clares. Quant a la construcció, al nostre 
país sempre ha tingut un comportament espasmòdic, amb grans alts i baixos, que no 
té perquè haver corregit, i la indústria sembla encaminada cap a una progressiva 
reducció. La dependència doncs del turisme –que va esquivant les constant crisis 
anunciades- i del mercat immobiliari pot esdevenir un llast per al futur econòmic de 
Blanes i el seu entorn. 

 
 

3.3.3.- La mobilitat laboral i el mercat de treball 
Una altra perspectiva d’anàlisi interessant a l’entorn del mercat de treball és la de la 

mobilitat laboral. A partir de les dades censals i padronals es disposa d’informació 
sobre on treballen els blanencs i d’on vénen els que ocupen llocs de treball a Blanes. 
Amb aquesta informació, doncs, el primer que s’observa és un “dèficit” de llocs de 
treball al municipi, concretament el 2001 aquest dèficit era de 2650 llocs; és a dir per a 
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cada treballador empadronat hi havia 0’79 llocs de treball. A més, un 38,4% de la 
població de Blanes treballava fora del municipi, una xifra força important però que com 
es pot veure a la Taula 3.6. no és de les més altes de l’entorn urbà del municipi i fins i 
tot està per sota de la mitjana del país. També s’ha de tenir en compte que, a la 
vegada, hi ha gairebé 2.300 llocs de treball que estaven ocupats per població d’altres 
municipis. Aquesta xifra representa un 22,4% del total, que es relativament poc en 
comparació amb aquests altres municipis; és a dir, Blanes atrau més aviat poc 
treballadors. 
 

3.8. Població ocupada resident i llocs de treball localitzats de Blanes i els 
municipis de l’entorn urbà, 2001 

 

 Població 
ocupada 

resident (POR)  

 Llocs de 
treball 

localitzats 
(LTL)  

 POR i LTL de 
dintre  

 POR que 
treballa fora  

 LTL ocupats 
per gent de 

fora  

% POR/Fora = 
índex  de 
mobilitat 

% 
LTL/Fora 

Índex de 
compensació 

LTL/POR 
Blanes  12.858         10.208          7.917          4.941             2.291   38,4 22,4 0,79 

Lloret de Mar           8.635           9.460          7.046          1.589             2.414   18,4 25,5 1,10 

Malgrat de Mar           6.296          5.575          3.723          2.573             1.852   40,9 33,2 0,89 

Palafolls 2.702 2.019 879 1.823 1.140 67,5 56,5 0,75 

Tordera           4.359           3.754          2.237          2.122             1.517   48,7 40,4 0,86 

Catalunya    2.815.126    2.615.491   1.529.739  #########    1.085.752   45,7 41,5 0,93 
Font: Web Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Fluxos de mobilitat laboral 2001. Origen Blanes

Resta de Catalunya: 417
Fora de Catalunya:  49
Desplaçaments a varis municipis: 629
Total desplaçaments fora de Blanes: 4.941

Resta de Catalunya: 390
Total desplaçaments atrets per Blanes: 2.291

Fluxos de mobilitat laboral 2001. Destinació Blanes
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Les relacions que es defineixen entre Blanes i els municipis del seu entorn són, per 
tant, força complexes: amb molts fluxos creuats, i amb un pes destacat de Lloret, que 
té una gran capacitat d’atracció laboral –un “superàvit d’un 10% de llocs de treball- així 
com de “retenció” dels propis treballadors, d’un 81,6%, molt per damunt de la resta.  

 
Per sectors, aquesta mobilitat és molt creuada: amb importants percentatges de 

població de Blanes que va a treballar a fora com de llocs de treball que són ocupats 
per residents en altres municipis. En general es pot veure, però, com en tots els 
sectors hi ha més treballadors que “surten” que no pas “entren” i, en aquest sentit, 
sobresurt el secundari amb gairebé la meitat dels blanencs que s’hi dediquen que es 
desplacen fora del municipi. 

 
Taula 3.9. Percentatge de població ocupada resident que treballa fora del municipi  i (POR/F)  i llocs de 
treball localitzat ocupats per gent de fora (LTL/ F) per grans sectors. Blanes 1996 i 2001 
2001 Primari Secundari Construcció Terciari 
POR/F 20,5 49,7 36,7 36,3 
LTL/F 13,3 21,9 20,8 23,5 
     
1996 Primari Secundari Construcció Terciari 
POR/F 24,3 39,9 34,1 38,8 
LTL/F 13,5 24,5 18,4 21,5 

Font: Web Institut d’Estadística de Catalunya. 
 

3.3.4.- La qualificació dels treballadors  
Una vegada s’ha vist la dimensió i les característiques més aviat quantitatives del 

mercat de treball i dels treballadors una breu perspectiva qualitativa pot acabar 
d’enfocar el quadre, i per a aquest objectiu es disposa de dades del cens sobre les 
característiques de l‘ocupació i nivells professionals. La Taula 3.10. assenyala per 
Blanes, en termes generals, una major representació en relació a Catalunya de 
treballadors en la construcció i en el comerç, és a dir sectors on la qualificació 
professional no hi és molt present. Fins i tot en l’epígraf de directament “no qualificats” 
el percentatge és més alt a Blanes que no pas al conjunt del país. Per contra, i en 
conseqüència, els apartats de “Tècnics”, “Professionals” i “Directius” es mostren més 
febles a Blanes. És a dir, el mercat de treball del municipi és en termes relatius poc 
qualificat. A més, observant l’evolució temporal de la mateixa Taula, semblaria que des 
del 1991, i sobretot des de 1996 quan l’economia torna a créixer amb força, la 
qualificació professional ha perdut pes. 

 
Taula 3. 10. Ocupats per professió. Població de 16 anys i més, Blanes i Catalunya 

  Blanes Catalunya 
 1991 1996 2001 2001 
Directius de les empreses i administracions públiques 10,31 11,51 7,09 8,65 
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 6,97 8,86 6,69 11,82 
Tècnics i professionals de suport 11,54 11,69 9,71 13,16 
Empleats administratius 2,92 5,27 9,5 10,65 
Treballadors de serveis i venedors de comerç 18,52 19,58 19,96 14,61 
Treballadors qualificats en act. agràries i pesqueres 4,43 3,48 2,59 1,82 
Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció 24,34 18,66 20,24 17,14 
Operadors  d’instal·lacions i maquinària i muntadors 13,33 12,26 12,66 12,5 



 230 

Treballadors no qualificats  7,56 8,63 11,42 9,53 
Forces armades 0,09 0,07 0,14 0,10 
Total 12.858 10.578 8.839 2.815.126 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Aquestes dades de qualificació laboral es poden posar en relació amb les dades de 

nivell d’instrucció de la població. I d’aquesta relació en surt una certa coherència, de 
manera que a Blanes hi ha un major percentatge de població amb nivells formatius 
elementals que a Catalunya, un 44,6% front a un 36,1%. Aquesta diferència es 
correspon amb la que es troba en els nivells superiors, és a dir, amb estudis 
universitaris: en aquests apartats els percentatges són del 7,6% per a Blanes i el 
13,7% per a Catalunya. 

 
Taula 3. 11. Nivell d’instrucció. Població de 16 anys i més. Blanes i Catalunya, 1996 i 2001 

Titulació         Blanes            Catalunya  
 1996 2001 1996  2001 
No sap llegir o escriure 2,7 4,3 1,9 2,3 
Sense estudis 13,3 15,8 15,1 11,3 
Primer grau 40,4 24,5 34,1 22,5 
ESO,EGB o Batx. Elemental 18,9 30,5 15,7 27,3 
FP grau mitjà 4,8 4,8 6,8 5,8 
FP grau superior 4,1 3,5 4,8 5,6 
Batxillerat superior 9,1 9,0 10,9 11,7 
Diplomatura 3,7 4,1 5,6 6,6 
Llicenciatura i doctorat 3,2 3,5 5,2 7,1 
Total 22.678 25.612 5.115.879 5.370.949 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Per entendre millor el perquè d’aquestes dades cal contextualitzar Blanes en el que 

sembla una singularitat tant conjuntural com estructural dels municipis costaners. La 
conjuntural es deriva de l’efecte de molta de la immigració que ha arribat aquests anys 
(i es recorda que es parla de les dades censals de 2001), que es probable que 
majoritàriament tingui més aviat poca formació. L’estructural és el fenomen que ja 
sembla contrastat de la costa com a àmbit territorial amb una menor formació de la 
població. Una de les hipòtesis més usades per explicar aquesta situació diu que la 
“facilitat” d’accés al mercat laboral –pel turisme i la construcció- porta a un 
abandonament prematur dels estudis. 

 
3.3.5.- L’estructura empresarial i la seva dinàmica 

Finalment, a la Taula 3.2. hi apareix l’evolució dels “comptes de cotització” registrats 
a la Seguretat Social, que es pot assimilar al nombre d’empreses. Les dades 
reflecteixen una evolució força positiva entre l’any 2000 i el 2005, amb 251 comptes 
nous, que significa un creixement del 26,7%, una xifra per damunt de la mitjana de la 
Selva, de les comarques gironines i de Catalunya. De fet, tota l’àrea urbana demostra 
un dinamisme fort, amb tots els municipis llevat de Tordera superant la mitjana de 
creació d’empreses del país i, una vegada més, amb Lloret aportant també en aquest 
aspecte alguns punts per sobre de la resta. 

 
Per tenir informació sobre la creació d’empreses segons els sectors d’activitat s’ha 

de recórrer a una altra font, l’Impost d’Activitats Econòmiques. En aquest cas els 
marges temporals són entre 1994 i 2002 i igualment reflecteixen el creixement del 
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nombre d’empreses i professionals, un 30,9% (vegi’s la Taula 3.7). Per sectors aquest 
creixement presenta dinàmiques molt desiguals, des del 116,5% de creixement de la 
construcció fins al quasi estancament de la indústria i el comerç al detall –no així de la 
resta de serveis que també creix amb força, un 36,2%-.  

 
3.12. Establiments d'empreses i professionals per grans sectors d'activitat (IAE), Blanes 1994 i 2002 

 Indústria Construcció 
Comerç al 

detall 
Serveis llevat 
comerç detall 

Professionals i 
artistes Total 

1994 124 200 694 813 205 2.036 
2002 131 433 728 1.075 299 2.666 
%       
1994 6,1 9,8 34,1 39,9 10,1 100,0 
2002 4,9 16,2 27,3 40,3 11,2 100,0 

Font: Web Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
La distribució per sectors remarca el pes del terciari en el conjunt de l’economia, 

fins a representar un 67,6 del total d’IAE, per damunt del pes que té en el conjunt de 
treballadors –recordi’s, a la Taula 3.4., que el 2001 eren el 62%, als que s’hi haurien 
d’afegir els professionals que es compten a part-. Aquesta relació entre nombre 
d’empreses i de treballadors és ben diferent en els altres sectors: al secundari hi ha 
amb prou feines el 5% dels IAE i representava el 25% de l’ocupació (això dóna idea de 
la dimensió de les empreses); a la construcció hi ha una relació més equilibrada entre 
el 10,4% de treballadors (tot i que el 2005 és el 20%) i un 16% de les inscripcions. 

 
 

3.4.- Les característiques del parc i la construcció d’habitatges 
Segons el darrer cens, de 2001, a Blanes hi hauria gairebé 23.000 habitatges (i 

quasi 25.000 si se sumen els construïts fins a 2004). El “sentit” d’aquest nombre es pot 
mesurar, per exemple, calculant que amb una mitjana de tres persones per habitatge a 
la ciutat hi podrien viure quasi 70.000 habitants, és evident que molts més que els que 
hi són realment. No es tracta, com se sap, d’una característica singular de Blanes: 
sempre el parc dóna capacitat per damunt del nombre d’habitants, i encara més en 
municipis allà on el turisme o la segona residència hi són presents. 

 
Aquesta normalitat no vol dir que sigui una situació idònia, malgrat l’aparent 

sobreoferta la realitat és ben diversa i l’accés a l’habitatge continua sent molt complicat 
per molts estrats de la població. A més, la baixa rendabilització del parc també suposa 
problemes de manteniment, de preu,... En el cas de Blanes, observi’s que menys d’un 
50% dels habitatges censats són principals –ocupats diàriament-. Dels desocupats la 
gran majoria consten com a residències secundàries i la resta es consideren “vacants” 
(encara per ocupar o que no ha estat possible accedir-hi per part dels agents censals).  

 
Aquestes dades no difereixen en excés de les de Lloret però no coincideixen gens 

amb les de la resta d’àrea urbana o del conjunt del país. Sembla clar que la vocació 
turística dels dos municipis costaners és el que marca la diferència, és a dir el pes de 
les residències secundàries. 

 
 

Taula 4.1. Habitatges familiars segons tipologies. Cens d’habitatges. Blanes 1981-1991 i 2001 

 Principals Secundaris Vacants Altres Total 
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1981 5.593 5.616 1.260 - 12.469 
1991 7.811 7.452 1.112 38 16.413 
2001 11.186 9.356 2.335 110 22.987 
%      
1981 44,9 45,0 10,1 - 100 
1991 47,6 45,4 6,8 0,2 100 
2001 48,7 40,7 10,2 0,5 100 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Cens d’habitatges. 
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Cens d’habitatges. 
 
Més enllà d’això, fins a cert punt previsible, crida l’atenció el fet que en relació als 

dos censos anteriors –1981 i 1991- la distribució d’ús dels habitatges hagi canviat: 
progressivament l’habitatge secundari ha anat perdent pes en favor del principal, tot i 
el molt fort increment del cens total (que s’ha multiplicat per 1,8). És a dir, semblaria 
que les dades confirmen per a Blanes que hi ha un procés de transformació 
d’habitatge secundari en principal, tant per part dels propis propietaris com degut al 
creixement de la població, un fenomen que ja ha estat detectat a molts altres municipis 
de Catalunya. 

 
Els censos d’habitatges també ofereixen informació sobre característiques 

d’aquests habitatges. Malgrat que la fiabilitat de les dades és limitada, val la pena fer-
ne algun comentari també amb un sentit cronològic. Una primera informació gira a 
l’entorn del règim de tinença, i el que més crida l’atenció és les diferències entre els 
censos de 1991 i 2001 del percentatge de propietat i de lloguer i, en canvi, l’increment 
de les persones que estan “pagant” l’habitatge. És una evolució previsible coneixent 
mínimament la situació del mercat immobiliari al país i el ritme de creixement del 
mercat hipotecari. En relació al conjunt de les comarques gironines i de Catalunya, 
Blanes presenta un percentatge major de propietat, força superior d’”hipotecats” i molt 
més inferior de lloguer. 
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En aquest darrer fet, sembla que és comú a molts municipis on el turisme hi té 
presència rellevant, en el sentit que l’oferta de lloguer “per tot l’any” és molt escassa 
front a l’oportunitat de negoci del lloguer d’estiu. 

 
Taula 4.2. Habitatges principals segons regim de tinença, 1991-2001 

 Blanes Demarc. de Girona Catalunya 
   1991       2001 1991 2001 1991 2001 
 Abs. % Abs. % % % % % 
Propietat pagat 4.142 53,0 5.402 48,3 50,9 45,8 52,5 45,8 
Propietat pag. pendent 1.709 21,9 3.473 31,0 13,4 25,2 14,4 27,6 
Propietat 
herència/donació 427 5,5 494 4,4 8,6 7,3 5,8 5,5 
De lloguer 1245 15,9 1.238 11,1 22,3 15,6 23,4 16,7 
Gratuïta 288 3,7 227 2,0 4,3 2,2 3,5 1,6 
Altres formes - - 352 3,1 0,5 4 0,4 2,7 
Total 7.811 100,0 11.186 100,0 163.408 216.431 1.931.172 2.332.751 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Cens d’habitatges i edificis. 
 
Quant a l’any de construcció dels habitatges (vegi’s la Taula 4.3.), és interessant 

observar com el gairebé el 50% dels edificis censats a Blanes són construïts entre 
1961 i 1980, quant a la ciutat de Girona, al conjunt de les comarques gironines o de 
Catalunya amb prou feines arriba al 30%. Això dóna una idea del boom que es 
produeix no només des del punt de vista demogràfic sinó en totes les seves derivades 
començant per l’activitat de la construcció. D’altra banda, i com a revers, es pot 
observar com els edificis anteriors o posteriors a aquestes dates representen força 
menys pes percentual (tot i que si s’actualitzessin més les dades aquesta afirmació 
deixaria de ser certa, com es veurà). Sobretot en les dècades que van des de 1981 
fins a 2001 la taula reflecteix la “naturalesa” cíclica del sector de la construcció, amb 
grans eufòries i grans crisis, com es pot veure al gràfic següent. Una naturalesa que es 
pateix especialment als municipis costaners. 

 
Taula 4.3. Any de construcció dels edificis destinats principalment a habitatge, 2001 

        Blanes Girona ciutat Dem. Girona Catalunya 
Abans de 1941 275 4,8 14,7 22,3 22,7 
1941-1960 985 17,2 19,5 11,7 13,8 
1961-1970 1.064 18,6 13,2 11,7 13,6 
1971-1980 1.714 30,0 13,2 20,6 18,0 
1981-1990 836 14,6 21,9 22,8 19,9 
1991-2001 847 14,8 17,5 11,0 12,0 
Total 5.721 100,0 8.921 182.208 1.036.210 

Font: Web de l’Instituto Nacional de Estadística. Cens d’habitatges i edificis. 
 

De totes maneres, entre 1987 i 2004 a Blanes s’hi ha construït 7.288 habitatges 
segons les dades de que es disposa i, d’aquests, més d’un 50% són resultat de l’esclat 
immobiliari que s’ha produït a partir de 1998. La diferència fonamental entre aquest 
nou moment d’eufòria en relació al viscut a principi dels noranta està en que aquell es 
va produir amb poc creixement demogràfic i, en canvi, l’actual coincideix amb 
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l’increment de població que ja s’ha exposat, per això la relació habitatge nou/1000 
habitants que es pot veure més endavant ha baixat. 

 
Malgrat tot, cal remarcar que els dos darrers anys de que es disposa d’informació, 

2003 i 2004, ha caigut en picat la producció. És un fenomen estrany que no s’ajusta a 
la conjuntura general del sector però sembla que sí a circumstàncies concretes del 
municipi (de coincidència o no de promocions).   
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És a dir, el balanç d’aquests vints darrers anys és d’un procés de gran creixement i 

renovació del parc d’habitatges tant a Blanes com a la majoria de municipis de l’àrea 
urbana. En l’entorn urbà, Lloret encapçala la producció d’habitatge amb 6.879 
habitatges construïts, molt poc per sota de Blanes, una xifra que suposa el 32,5% del 
total de l’àrea (21.164). La tendència a l’alça de tots els municipis –llevat de la situació 
estranya de Blanes- sembla clara com a mínim des de mitjans noranta. 

 
Taula 4.5. Habitatges construïts i habitatges construïts per 1.000 habitants, 1987-2004 

   Blanes   Entorn urbà La Selva Demarcació de Girona 

 Abs.  Per 1.000 hab. Abs.  Per 1.000 hab. Abs.  Per 1.000 hab. Abs.  Per 1.000 hab. 
1987 235 10,32 387 10,66 1.032 11,12 6.055 12,31 
1988 282 11,80 548 14,48 1.009 10,50 6.725 13,35 
1989 643 26,09 553 14,19 1.612 16,40 8.313 16,23 
1990 752 29,34 622 15,58 1.800 17,84 8.677 16,64 
1991 346 13,48 381 10,05 1.108 11,20 6.789 13,32 
1992 231 8,91 426 11,07 917 9,17 5.037 9,77 
1993 160 5,99 381 9,43 799 7,73 4.749 8,99 
1994 250 9,18 384 9,24 1.012 9,62 4.660 8,69 
1995 287 10,40 463 10,88 998 9,34 5.263 9,71 
1996 319 11,51 653 15,41 1.270 12,06 5.547 10,45 
1997 423 14,96 606 13,92 1.357 12,65 6.254 11,65 
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1998 452 15,68 680 15,22 1.366 12,51 6.398 11,78 
1999 362 12,22 782 16,72 1.559 13,84 7.335 13,22 
2000 713 23,42 1.185 24,30 2.168 18,69 9.073 16,04 
2001 704 22,33 1.336 25,90 2.157 17,94 10.298 17,77 
2002 669 20,32 1.244 22,75 2.433 19,34 9.147 15,29 
2003 231 6,70 1.382 23,73 2.373 18,01 9.453 15,58 
2004 229 6,44 1.863 30,51 2.614 19,12 10.137 16,27 
Total 7.288 - 13876 - 27.584 - 129.910 - 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 
 
A nivell de comarques gironines, Blanes i Lloret de Mar són la segona i tercera 

ciutat, respectivament, amb major producció d’habitatges durant aquest període, 
només darrera de Girona ciutat. Han estat doncs uns anys que demostren el 
comportament cíclic del sector de la construcció –i de la construcció d’habitatges en 
concret-, si bé el sosteniment del dinamisme dels darrers anys es podria qualificar 
d’excepcional. A més, cal destacar que el pes de creixement ha estat 
abassegadorament en mans de la iniciativa privada, amb una molt minsa presència de 
promocions públiques des de principis dels anys noranta, que no arriben al 9% a l’àrea 
urbana entre 1987 i 2004, tot i que Blanes dobla aquest percentatge, una excepció en 
el conjunt del país. 
 

Taula 4.4. Habitatges de protecció oficial. Blanes i municipis de l’entorn urbà, 1987-2004 

 Blanes Lloret 
Malgrat  
de Mar Tordera Palafolls 

Total 
 entorn urbà 

Total construïts  7.288 6.879 3.035 2.109 1.853 13.876 
Protecció oficial 1.389 464 232 259 232 1.187 
% protecció oficial 19,1 6,7 7,6 12,3 12,5 8,6 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona i Institut d’Estadística 
de Catalunya. 

 
Cal fer també un breu esment de les tipologies dels habitatges construïts en aquest 

període de quasi vint anys. Les dades de que es disposa mostren un notable estabilitat 
en la preeminència dels habitatges plurifamiliars, que han representat sempre més del 
85% del total.  

 

Tipologia d'habitatges construïts, Blanes 1987-2004 
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Finalment, per acabar de donar un panorama sobre el mercat de l’habitatge, és 

imprescindible fer una ullada als preus. La font que permet una perspectiva temporal i 
territorial més completa és la del Col.legi d’Agents de la Propietat Immobiliària i el 
Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis27. Segons les seves anàlisis Blanes ha 
experimentat, com arreu, un creixement important de preus els darrers anys, en alguns 
barris pràcticament duplicant-se tant en habitatges nous com de segona mà. 
                                                
27 Aquest estudi presenta una sèrie de matisacions que cal tenir en compte: 

 - Els estudis es concreten en aquells habitatges que tenen entre 70 i 90 m2 útils i entre 3 o 4 

dormitoris diferenciant-se l’obra nova dels de segona mà. 

 - Es delimiten les ciutats en aquelles zones o barris reals i conegudes pels seus ciutadans. En el 

cas de la ciutat de Blanes els preus fan referència a les següents zones: 

 Àmbit 

Zona 1 Casc Antic, Pg. Pau Casals, Pl. Catalunya, S’Abanell (1ª línia de mar), Sauguer. 
Zona 2 El Fortí, Els Pavos, Els Pins, Montferrant, Sa Carbonera, Santa Bàrbara,  

Zona 3 Els Olivers, La Plantera, Mas Borell, Mas Florit, Mas Moixa, Mas Torrents, Quatre Vents, Racó d’en 
Portes, S’Abanell (no 1ª línia de mar) 

Zona 4 Ca l’Aguidó, Mas Carolet, Mas Enlaire,  
Zona 5 Can Illes, Mas Borinot, Valldolig 
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Curiosament, allà on els preus han crescut menys és allà on són més alts, la Zona 1 a 
primera línia de mar. 

 
Variació del preu del m2 dels habitatges d'obra nova i segona mà. Blanes, 

abril 2001 - abril 2004
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Les diferents zones que proposen les anàlisis presenten preus molt contrastats, 

amb diferències que arriben i superen el 100% entre elles. La Zona 1 és amb molt la 
més cara, tant en habitatge nou com de segona mà. Entre les zones 2 i 3 la distància 
és molt menor i, a més, tendeix a disminuir en els darrers tres anys. Quant a les zones 
4 i 5, els seus preus estan molt per sota de la resta, si bé sembla que entre 2001 i 
2004 és on han crescut més –de totes maneres, a la Zona 5 només s’especifica oferta 
de segona mà per al 2004-.  

 
Taula 4.5. Preu de mercat del m2 d’habitatge nou i de segona mà (euros). Blanes abril de 2001 i abril de 2004 

 Abril 2001 Abril 2004 

 Obra nova Segona mà 

Diferència de 
preu entre o. 
nova i s. mà Obra nova Segona mà 

Diferència de 
preu entre o. 
nova i s. mà 

Zona 1  2.013 1.767 12,2 3.029 2.544 16,0 
Zona 2 1.292 1.160 10,2 2.325 2.025 12,9 
Zona 3 1.112 938 15,6 1.904 1.684 11,6 
Zona 4 871 781 10,3 1.689 1.431 15,3 
Zona 5  - - - - 1.145 - 

Font:  Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària i el Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona. 
 
En relació a altres municipis, Blanes es troba en diferents posicions en funció de si 

es parla d’habitatge nou o no. Com es pot observar a la Taula 4.6. en relació als 
primers Blanes es troba en uns nivells baixos o mitjos de preus en comparació amb 
altres ciutats costaneres. Per als de segona mà els preus són més aviat alts, sobretot 
a les zones menys properes a les platges. S’ha de deixar clar, però, que es fa difícil 
interpretar aquestes dades comparatives donada la diferència de les ofertes dels 
municipis –de disponibilitat de sòl, per exemple-.  
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Taula 4.6. Preu de mercat del m2 d’habitatge nou i de segona mà (pessetes). Diferents municipis gironins, 
abril de 2004 

 
Font: Vuitè estudi de preus de mercat dels habitatges a la Província de Girona, abril 2004, Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària i Gremi 
de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona. 

 
 
 
 
 



 

 239 

TÍTOL IV: ANÀLISIS URBANÍSTIC 

4.1.- Història i evolució 
La presència humana en el territori de l'actual terme de Blanes possiblement es 

remunti a la Prehistòria. Però de fet, les primeres notícies clares sobre els pobladors 
de la nostra contrada es refereixen a la societat ibèrica preromana. Alguns autors 
clàssics esmenten la seva existència abans del segle III aC i la situen entre Empúries i 
Barcelona, al costat del riu Larnum. 

El poblat iber possiblement estigué situat en el vessant sud de la muntanya de Sant 
Joan i, per les restes trobades, sembla que en el cim hi hagué un lloc de guaita que 
servia per comunicar-se amb els altres poblats de la zona com ara el de Mont Barbat. 

A partir de la romanització del país, produïda des de l’any 218 a.C., al poblat se 
l’anomenarà Blanda o Blandae, que és la forma romana del topònim indígena. Aquest 
plural podria fer referència a una duplicitat d’assentaments. Les excavacions 
arqueològiques situen un d’aquests assentaments en la penya dels Padrets, on varen 
aparèixer diverses cases datades durant el segle I a.C. i que varen ser habitades fins a 
mitjan segle I d.C. 

 
A partir de 1381 els Cabrera, en tant que senyors únics, propiciaran un seguit de 

canvis arquitectònics i urbanístics: el palau vescomtal, la nova església parroquial, es 
refà la muralla, s’obren nous portals (Verge Maria) i carrers (Nou) i a principis del segle 
XV es construeix la font gòtica del carrer Ample i l’hospital de pobres de Sant Jaume 
(1423). El casc urbà es situa així a l’entorn del Palau dels Cabrera limitat pels actuals 
carrers del Raval, Camadasa, Passeig de Dintre i la barrera natural de la Riera de 
Blanes. 

En aquest segle es consolida el sistema municipal i es redacten normatives per al 
bon govern de la Universitat o Comú de veïns, precedent dels actuals ajuntaments. En 
aquest moment s’incorpora al terme de Blanes el barri de s'Auguer i a principis del 
segle XVII el terme es farà arribar fins a la Tordera. 

 
Després de la guerra de Successió (1714) l’economia experimenta un període de 

creixement i es constata una gran activitat en el comerç marítim, en la pesca en les 
drassanes i en la indústria (puntes, cordes, suro, bótes...). En aquest segle es produeix 
un salt demogràfic molt important, ja que es passa de 1.993 habitants a primers de 
segle a 3.783 al final, fent que les muralles vagin sent derruïdes en funció de les 
necessitats de creixement. 

Al segle XIX l’expansió urbana transcendeix la riera de Blanes consolidant així els 
barris de s’Auguer i sa Massaneda. El teixit urbà era compacte, organitzat a partir 
d’una malla rectangular amb un viari que segueix la direcció preferent mar-muntanya, 
sobre el qual es situen lateralment els habitatges. Predomina la casa entre mitgeres 
(planta baixa i planta pis). 

Les comunicacions seguien les línies dels antics camins: el de Lloret i el de 
Hostalric per la vall del riu Tordera. 

 
El principi de segle XX ve marcat pel començament del moll (1916) i la fundació de 

la fàbrica SAFA (1923) -actualment Nylstar-, peces decisives del redreçament 
econòmic de la Vila. En el terreny social apareixeran múltiples societats recreatives i 
un important moviment obrer que arriba a l'actualitat. En aquest moment també s’inicia 
el projecte del jardí botànic i la modernització de la flota pesquera amb el motor 
d’explosió. 

Malgrat la puixança de la indústria, el turisme ha estat l’activitat que més 
profundament ha transformat la fisonomia del paisatge. A partir dels anys 50 comença 
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una transformació urbanística sense precedents. Tota la façana marítima es va 
transformant amb la substitució accelerada de les edificacions històriques per d’altres 
d’alçades considerables. També apareix un gran espai autònom dedicat únicament al 
turisme, Els Pins, el qual inclou hotels, apartaments i sobretot càmpings, que 
s’estendran fins a la riba del Tordera. Aquesta intensa explotació de la platja de 
s’Abanell fa que desaparegui gran part de la pineda de Blanes. 

 
A partir dels anys 60 sorgeix un fort creixement en gran part dispers en sectors 

autònoms deslligats de l’àrea urbana, degut al fenomen de la immigració consolidant-
se barris com Mas Borinot, Ca La Guidó, Bon Pastor, Mas Cremat, La Plantera. 
Paral·lelament, el creixement turístic també agafa la seva importància amb la 
construcció d’hotels, blocs d’apartaments i una extensa àrea de càmpings a la zona 
dels Pins arribant gairebé fins al riu Tordera. Les cases unifamiliars vinculades a la 
segona residència i al sector turístic es van estenent en diferents urbanitzacions com 
Cala St.Francesc, St.Joan, Vistamar, Mas Güelo, Corona Sta.Cristina, Residencial 
Sta.Cristina. 

 
El creixement dels darrers 20 anys ha anat ocupant els buits urbans que quedaven 

entre el nucli urbà i l’Estació incorporant les àrees de creixement previstes en el Pla 
General d’Ordenació Urbana, que inclou els sectors Els Pavos, Can Borell, Poligon 
Industrial Carretera de l’Estació, Polígon Industrial Nord. 

A nivell d’infraestructures interurbanes cal remarcar la importància del ferrocarril i la 
actual proximitat amb l’autopista de la costa. La xarxa viària de la població ve 
determinada per dos grans eixos principals: la carretera de la Costa Brava i la de 
Tordera-Hostalric, condicionant els accessos i tota la mobilitat del municipi. 

D’aquesta manera l’ocupació del municipi actualment queda delimitada pel riu 
Tordera al oest on predominen els càmpings, els hotels, i complexos turístics que 
ocupen tota la zona dels Pins. La carretera d’accés a la Costa Brava al nord que 
marca un límit clar entre el què és casc urbà i el què són urbanitzacions, i Pinya de 
Rosa per l’est, que delimita tot el què han sigut els creixements de cases unifamiliars a 
prop de la costa. 

 
En el plànol d’informació “i.12 - Creixement històric” es mostren el creixement de la 

vila segons diferents períodes. Es distingeix com a partir del nucli emmurallat 
apareixen els creixements en raval, els eixamples i les urbanitzacions perifèriques. 

En el plànol d’informació “i.13 - Tipologies edificatòries” mostra el què s’ha exposat 
anteriorment. Cada color representa un tipus d’edificació diferent, des del casc antic o 
recinte emmurallat, passant per la construcció en bloc ja sigui en illa oberta o tancada, 
els hotels, els càmpings, les cases adossades i les cases unifamiliars. D’aquesta 
manera ràpidament ens fem una idea de com i cap a on ha crescut el municipi.  

En el plànol “i.14 - Usos de l’edificació” mostra la situació dels equipaments 
distribuïts per la ciutat. També es distingeix la zona comercial del nucli antic, la zona 
residencial i la zona industrial més apartada del centre. 

 
4.2.- Patrimoni històric i arquitectònic. El catàleg 

El Pla incorpora dins la documentació que el conforma el Catàleg de béns de 
protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i historicoartístic. Aquest 
catàleg recull les disposicions del Pla especial de patrimoni, que va ser desenvolupat i 
aprovat per completar criteris de protecció del PGOU ’89.  

Els objectius del Pla especial i que el Catàelg de béns del POUM pren com a propis 
són: 
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“ El Pla especial pretén ser un instrument normatiu eficaç, capaç de generar una revalorització 
del patrimoni ambiental i paisatgístic i també arquitectònic i urbanístic, traduït en una millora 
concreta de la qualitat de vida i en una sèrie de polítiques específiques per al desenvolupament 
del municipi, prenent com a referència un turisme més sostenible de més qualitat. 
1. El Pla Especial entén i assumeix el patrimoni natural i cultural de Blanes com una de les 
bases per al desenvolupament econòmic estratègic. Per això proposa un planejament renovat, 
compromès amb la protecció i la conservació del territori, que veu en el seu patrimoni un 
precedent de qualitat urbana dirigit als nous escenaris que planteja el desenvolupament 
sostenible. Aquest patrimoni representa la mateixa identitat, que aquest pla especial pretén 
rescatar i salvaguardar com un del béns més valuosos per construir el present i el futur de 
Blanes. 
2. Més enllà d’establir una relació de peces individuals edificades o d’espais de caràcter rural o 
natural, el Pla especial s’aborda des d’una visió transescalar, per la qual cosa permet relacionar 
la mesura dels elements amb el caràcter de les situacions que s’hi manifestes. Aquesta és una 
qüestió capital per a una concepció funcionalment equilibrada del territori i el seu medi urbà. 
L’enfocament transescalar es materialitza en les categories següents: 
- Àmbits paisatgístics singulars 
- Àrees de protecció paisatgística i de verd privat protegit. 
- Lleres públiques 
- Conjunts urbans 
- Elements de patrimoni ambiental, paisatgístic, historicoartístic 
- Espais públics significatius 
3. Cada bé catalogat disposa d’un fitxa que conté una descripció i valoració que justifica la seva 
protecció. Es tracta també de donar informació per ampliar el camp de percepció del ciutadà 
respecte del patrimoni municipal. La percepció és la imatge que l’observador es forma dels fets, 
en aquest cas la situació dels béns catalogats, i de la captació d’aquests depèn l’apropiació del 
valor assignat o l’adopció denous valors en el futur. Aquesta qüestió és clau en l’apropiació 
d’una idea col·lectiva,m perquè la realitat de l’observador és la tendència a veure’ls en funció 
dels seus interessos i del seu propi estil de vida.  
Per tant, s’incorpora informació que pot abastar a tot un conjunt, un edifici o una àrea: 
- Planejament vigent 
- Situació respecte al context urbà més immediat 
- Fotografies de l’estat actual i detalls més rellevants 
- Plànols a escala gràfica, que ratifiquen les línies i els detalls més importants de la façana, per 
promoure’n la conservació i testimoniar-ne l’estat amb vista a intervencions futures 
- Descripció dels aspectes arquitectònics, històrics, estètics o sentimentals de més rellevància, 
així com de l’estat actual 
- Síntesi dels valors que en motiven la protecció o la conservació 
- Categoria de protecció o conservació del bé catalogat 
4. El Pla especial de protecció del patrimoni ambiental, paisatgístic, historicoartístic i el seu 
catàleg també haurien de servir com a base de referència per a la definició del planejament 
urbanístic de la ciutat i per revitalitzar el patrimoni del municipi, de tal manera que en sigui 
factible la reutilització quan calgui o l’adequada evolució, equilibrant els usos compatibles amb 
la protecció i la conservació efectives dels béns catalogats. “ 

 
4.3.- Estructura urbana actual. Anàlisis del planejament vigent 

Els objectius que es plantejava el PGOU ‘89 era “d’ordenar els buits urbans, 
completant la trama viària i executant les obres d’infraestructura necessàries, per 
recuperar a la vegada amplis espais per usos i gaudi de la població. 

Mantenir els hàbitats tradicionals, recuperant-los en les seves característiques 
constructives, crear i potenciar uns eixos de circulació rodada que permeti alliberar el 
nucli antic per a una circulació peatonal. 

Crear sòl apte per la implantació de usos industrials compatibles amb el turisme. 
Fixar les bases d’un creixement turístic no tan en quant al volum del mateix sinó 

més aviat en la qualitat i prolongació de les estàncies i temporada. 
Protegir els espais naturals d’interès paisatgístic ( i turístic ) i agrícola. 



 242 

Assentar el creixement urbà el els llocs més aptes o en aquells on és necessari per 
a consolidar nuclis ja existents. 

 
Les previsions del PGOU han estat en la seva major part complertes, en especial 

pel que respecta a les previsions de creixement, tant dels sectors residencials, com 
industrials o serveis. 

Des de la perspectiva actual, aquest desenvolupament ha comportat, junt amb 
l’expansió globalment positiva de la ciutat, desajustos que es reflexen en la 
descompensació de les densitats i tipologies edificatòries entre zones molt properes. 

Així es pot constatar una densificació excessiva en les zones centrals i en parts de 
l’eixample, que contrasten amb zones de mitja o baixa densitat molt properes, que no 
acaben de conformar un eixample residencial mínimament homogeni en el seu resultat 
formal i en el seu tractament urbanístic. 

El resultat final, es un conjunt de “peces”·o sectors urbans desiguals, que 
s’annexionen uns al costat dels altres con un agregat urbanístic, del que sobresurten 
en la seva desconnexió o discontinuïtat urbana els sectors més allunyats del centre-
urbà, i situats a l’altre costat de la carretera de la Costa Brava. 

Aquest resultat, o el que és el mateix, la ciutat actual, no es fruit únicament de les 
previsions del PGOU-1989, sinó també, i molt especialment, de les dificultats de la 
morfologia del territori, i de l’herència de les urbanitzacions aparegudes en els forts 
creixements dispersos dels anys 60 i 70. 

Pel que fa a les previsions del PGOU, que no s’han desenvolupat, els sectors Pinya 
de Rosa, i Mas Borinot, coincideixen en gran manera amb les previsions que conté el 
PGOU-1989, que menys s’adeqüen a les perspectives i criteris urbanístics actuals, pel 
seu impacte paisatgístic i mediambiental, en el primer cas, i per la seva desconnexió 
urbana en el segon. 

Com ja s’ha dit abans, el sector de Pinya de Rosa, ha estat inclòs com a zona 
protegida, dins la xarxa d’espais d’interès natural, i en part com a paratge natural 
d’interès nacional, PNIN per llei del Parlament de Catalunya. 

La forta dinàmica de creixement d’aquests darrers anys, i el fort increment del parc 
automobilístic, ha comportat també la colmatació de la capacitat de la xarxa viaria, pel 
que fa a les hores puntes, i al trànsit de pas de curt recorregut, i que dificulta així 
mateix l’accés rodat i l’aparcament a la zona comercial del centre urbà. 
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TÍTOL V: CRITERIS I OBJECTIUS DEL POUM 

 
5.1.- Criteris i objectius urbanístics 
5.1.1.- Introducció 

Els motiu bàsic per l’elaboració d’aquest nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
i la revisió del vigent PGOU-1989, és l'esgotament del model i de les previsions 
d’aquest pla del 1989, atès el temps transcorregut des de la seva formulació.  

Però aquesta revisió és, a més i sobretot, una bona oportunitat per replantejar el 
paper de la ciutat, la seva forma de creixement o la seva dinàmica vital. És, per tant, el 
moment de posar en comú el debat sobre la percepció, la voluntat, i les aspiracions de 
la ciutadania sobre la millor manera d'entendre i habitar la ciutat, així com les seves 
expectatives d’evolució futura. 

La revisió del PGOU de Blanes parteix d’una anàlisi tant de la realitat de la ciutat 
com de les transformacions d’abast més general que s’estan produint en els camps de 
l’economia, de la societat i del territori, a més dels nous marcs legals que són 
d’ineludible aplicació. Del balanç entre les problemàtiques i les fortaleses pròpies i dels 
reptes externs en surten els propòsits que es vol marcar aquest nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM). 

Per tant, el POUM parteix com a objectius generals de la definició del paper que ha 
de jugar Blanes en el sistema de ciutats de Catalunya, del control de les fortes 
tendències d’ocupació del sòl en un terme municipal limitat i amb valors 
mediambientals i paisagístics per protegir, i la previsió dels instruments urbanístics que 
han de fer reforçar el benestar de la població i que han de permetre el 
desenvolupament i la innovació de l’economia.  

 
5.1.2.- Criteris de centralitat territorial. Equipaments i infraestructures de 
capitalitat 

Blanes ja exerceix un paper en el territori que va més enllà dels estrictes límits del 
terme municipal; en molts d’aspectes és la ciutat de referència per als municipis de 
l’entorn. Aquest paper -que justifica l’existència de serveis públics i privats molt 
importants i que genera riquesa i projecció a la ciutat- s’ha de reforçar per tal de 
mantenir-lo i ampliar-lo. 

D’altra banda, la centralitat comporta un altre valor positiu a Blanes donant-li 
identitat dins d’un territori que progressivament es va integrant en les dinàmiques 
metropolitanes de Barcelona. Reforçar aquesta identitat pròpia de la ciutat és, per tant, 
un altre aspecte que el POUM es planteja com a principi orientador de les seves 
propostes. 

Finalment, Blanes gaudeix d’una posició territorial que li dóna grans possibilitats 
com a intermediari entre sistemes urbans molt dinàmics –les àrees de Barcelona i 
Girona- i entre territoris de vocació turística i d’altres més aviat de serveis i indústria. 
La possibilitat de rendabilitzar aquesta posició ha de ser, també, un objectiu estratègic 
de la ciutat. 

 
Objectius principals 
Per tant, aquests criteris porten a uns objectius principals que fan referència als 

grans equipaments, serveis i infraestructures d’abast supramunicipal que en algun cas 
cal potenciar i en d’altres tot just donar cabuda d’una manera adequada en relació al 
medi i a les aspiracions de la ciutat. 
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• 5.1.2.1. Equipaments i serveis de capitalitat. 
* El Pla ha de preveure i localitzar el sòl necessari per dotar i consolidar 

equipaments i serveis d’abast supramunicipal. 
* Un dels espais representatius, en aquest sentit, es la nova Àrea de Centralitat de 

l’Avinguda Catalunya, que hauria de permetre impulsar noves dinàmiques i atractius 
turístics i culturals de la ciutat, tot contribuint a un equilibri amb la millora de la qualitat 
urbana dels barris i sectors propers.  

* Una segona àrea important, que incidirà en la dinàmica dels serveis que ofereix la 
ciutat és la nova zona esportiva municipal. El Pla ha de recollir i definir les condicions i 
característiques urbanístiques per a la consolidació i projecció d’aquesta nova àrea i la 
seva imbricació amb el teixit urbà de la ciutat. 

* Altres equipaments com l’Hospital comarcal i els Jutjats, o infraestructures com 
l’estació de RENFE, configuren aquesta oferta de serveis de capitalitat, que el Pla 
haurà de valorar i completar en cada cas.  

* La dinàmica generada per aquest serveis comportarà la valoració les solucions 
necessàries i més adients de mobilitat i d’aparcament, tant perifèrics com de barri. 

* Potenciar els equipaments comercials de l’àrea Dintre Vila i del Mercat de Blanes 
creant un sol gran nucli comercial el perímetre del qual seria el passeig Cortils i Vieta, 
carrer Ample, rambla Ruyra, plaça Solidaritat i carrers Jaume i, Pep Ventura, Mas 
Enlaire, Sebastià Llorens i Anselm Clavé. 

 
• 5.1.2.2. Infraestructures bàsiques.  

* En relació a la variant de Tordera de la carretera N-II, la seva traça hauria d’incidir 
amb el menor impacte possible sobre el territori. 

* Igualment pel que fa a la prolongació de l’autopista del Maresme (C-32) fins a 
Lloret. En aquest cas les característiques de la via i la seva traça, s’hauran d’adequar 
a les pròpies dinàmiques d’aquestes poblacions, Blanes i Lloret, i a la seva capacitat 
d’absorbir el trànsit i la dinàmica generada per aquesta important infraestructura. 
Aquesta “variant de Blanes”, absorbirà bona part del trànsit que travessa la ciutat, i 
permetrà un replanteig de les característiques de l’actual carretera d’Accés a la Costa 
Brava, com a una nova via urbana, integrada amb l’entorn i amb una reserva d’espai 
per a transport públic. 

* El Pla haurà d’incloure, en relació a la reforma del Port, els projectes que finalment 
s’acordin per aquesta infraestructura bàsica de la ciutat. També haurà de valorar la 
seva integració en el teixit urbà, sempre dificultosa per la seva complicada 
accessibilitat. 

* Pel que fa al ferrocarril, el Pla haurà de preveure les dinàmiques generades per la 
seva possible potenciació: per un costat l’arranjament, sempre aplaçat, de l’ampliació i 
millora de la línia del Maresme; i per l’altre costat, la seva connexió possible amb 
l’aeroport i l’estació del Tren d’Alta Velocitat. 

A una escala d'urbanisme municipal, el pla tindrà en compte que la possible 
remodelació de l’àrea industrial mes propera a l’estació, hauria de permetre la millora 
de la connexió de l’estació amb la ciutat.  

Cal afegir a tot això, la valoració de la possibilitat d’incloure l’enllaç fins a Lloret amb 
tren lleuger o tramvia, o com a mínim amb via segregada de transport públic, que 
hauria de donar servei a l'àrea urbana que formen ambdós municipis.  

 
5.1.3.- Criteris de model urbà i de definició del creixement de la ciutat 

Les dinàmiques de creixement demogràfic i d’expansió urbanitzadora han estat molt 
fortes en els darrers anys, arreu del país i a Blanes en concret, el que ha comportat el 
desenvolupament de la practica totalitat dels sectors previstos en el planejament 
vigent.  
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 La ciutat es troba en un moment en que cal aturar o alentir el procés (de fet l’actual 
crisi ja ho ha fet) i reconsiderar pels propers anys un procés de reestructuració de 
l’interior de l’àrea urbana, redefinint el model de ciutat resultant del PGOU vigent, 
frenant la “quantitat”, per posar l'accent en la “qualitat de l’espai urbà” i de la ciutat 
resultant. 

El model no passa per tant, per noves propostes d’expansió urbana, sinó per 
propostes de “rehabilitació” dels teixits urbans existents i la requalificació amb una 
millor qualitat urbana de l’estructura urbana actual. 

El Pla ha d’entrar dons, a una escala de major detall, es a dir, a més de definir 
l’estructura de les xarxa general viària, ha d’entrar en la xarxa per a vianants (i de 
bicicletes), incidint o proposant la transformació de bona part de les vies actuals per 
augmentar l’espai dels vianants i la qualitat del mateix.   

També en l’estructura dels espais lliures, que definiran en gran manera la qualitat 
dels barris i les diferents zones urbanes, les propostes han d’incidir en el nivell 
d’escala i de definició del paisatge urbà resultant.  

 Es considera en aquest sentit prioritari en la valoració de l’espai públic i el paisatge 
urbà de la ciutat, la preservació i la visualització de la seva geografia, amb la inclusió 
dins d’un gran parc lineal de tots els indrets prominents que permeten percebre la 
geografia de la ciutat, i conformar aquesta futura “ciutat-parc” que des de Sant Joan, 
passant pels Padrets, el Salt topogràfic de la Plantera arriba fins a Racó Blau.  

Les disponibilitats de sòl adequat per a la nova urbanització són també limitades,  
per tant, l’expansió del nucli ha de ser molt mesurada i sempre evitant l’aparició de 
nous enclavaments desconnectats del teixit urbà. Els nous creixements haurien de 
permetre “recosir” el barris perifèrics (Ca la Guidó, Mas Borinot, Mas Güelo, 
Residencial Blanes, i Valldolitg) entre ells i l’àrea urbana central.  

Un altre aspecte en el que el POUM ha d’incidir és la integració a la trama urbana 
de barris i sectors que ara n’estan al marge, aïllats degut a creixements històrics o per 
l’aparició d’infraestructures que han fragmentat el territori. 

D’altra banda tota estructura urbana, i Blanes no n’és una excepció, genera en el  
seu interior espais i edificis obsolets o infrautilitzats que suposen una oportunitat 
d’assentar població i activitats sense que això representi transformar sòl no fins ara 
urbanitzat. És a dir, la ciutat i el seu desenvolupament no poden passar únicament per 
l’expansió sinó que han de recolzar-se en un bon ús del patrimoni construït i urbanitzat 
existent. 

 
• 5.1.3.1. Expansió urbana residencial.  

* El pla ha de definir els límits físics del creixement urbanístic de la ciutat, atenent a 
criteris de continuïtat urbanística i densitat, així com preveure els mecanismes per a la 
integració de barris perifèrics al nucli urbà central. 

En aquest sentit, el creixement residencial del Pla s’hauria de limitar a "relligar" les 
urbanitzacions perifèriques existents al nord de la carretera d’accés a la Costa Brava, 
Valldolitg, Mas Borinot, Mas Güelo, Residencial Blanes, Ca la Guidó, ... per facilitar-ne 
la seva integració, i reordenar-ne la trama viaria i l’estructura urbana. 

 
• 5.1.3.2. Renovació urbana. 

* El Pla ha d’identificar i posar èmfasi en els espais urbans ara consolidats però 
obsolets o infrautilitzats que permetrien una renovació arquitectònica i d’usos. Per a 
aquest objectiu un contingut fonamental del Pla serà l’establiment dels mecanismes de 
gestió que facilitin aquesta transformació. 
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5.1.4.- Criteris d’impuls de l’economia 
L’estructura econòmica de Blanes manté una certa diversificació entre sectors més 

fruit d’inèrcies del passat que no pas de dinàmiques actuals. Ben al contrari, en els 
darrers anys l’economia ha tendit a polaritzar-se en no massa activitats, amb el risc 
que això comporta en cas de canvis negatius de conjuntura. 

Per tant, entenent la diversificació com un valor, el POUM ha d’aportar condicions 
per a que determinants sectors econòmics puguin mantenir-se, d’altres puguin créixer i 
d’altres instal·lar-se al municipi. Això no treu que hi hagi uns sectors ja presents, o 
noves oportunitats econòmiques, pels quals la ciutat i el POUM haurien de fer una 
aposta prioritària. 

 
• 5.1.4.1. Activitat industrial.  

* El Pla ha de crear les condicions –en quantitat i característiques- d’oferta de sòl 
necessàries per a que les activitats econòmiques existents a Blanes, i en especial les 
activitats industrials, tinguin continuïtat. 

En aquest sentit,  ha de establir facilitats pel manteniment de l’activitat industrial 
d’empreses tals com Nylstar o altres, i en cas de renovació d’aquestes donar prioritat a 
l’ocupació industrial per damunt d’altres activitats, i fixar els criteris per a la integració 
urbana de les àrees en transformació. 

* Evitar els usos impropis en les àrees d’activitats econòmiques existents i futures. 
* Estudiar l’oferta de sòl industrial existent per valorar-ne la idoneïtat, i en els 

sectors propers a àrees residencials establir franges de protecció suficients per 
mantenir la compatibilitat dels usos i garantir la qualitat urbana i ambiental d’aquestes. 

 
• 5.1.4.2. Activitat comercial i de serveis.  

* Crear les condicions per a que l’oferta comercial i d’oci de Blanes mantingui i 
incrementi la seva potencialitat, tant en comerç de centre urbà com en polígons 
especialitzats. La dinàmica generada per aquest sector comportarà la necessitat 
d’estudiar les solucions més adients de mobilitat i d’aparcament.  

 
• 5.1.4.3. Turisme.  

* Facilitar la millora de l’oferta hotelera de la ciutat mitjançant la qualificació de sòl i 
l’adequació de la Normativa de manera que estimuli i faciliti l’implantació d’aquesta 
activitat. 

* Primar l’activitat hotelera per damunt d’altres activitats turístiques o residencials, 
evitant-ne la transformació abans d’hora, i facilitar-ne la seva gestió i implantació 
urbanística. 

* Crear equipaments que poden reforçar sectors com el turístic i el comercial. 
 

5.1.5.- Criteris d’habitatge, de requalificació de barris i d’equipament de la ciutat 
El POUM ha de ser un instrument bàsic per a la millora de la qualitat de vida dels 

ciutadans. El planejament urbanístic ha de preveure aquells espais i serveis públics 
que són fonamentals per al dia a dia de les persones: des de l’educació a la salut, 
passant per l’oci i la cultura. En tots aquests aspectes, les ciutats han millorat 
notablement les darreres dècades. Però malgrat aquesta dinàmica hi ha dèficits que 
persisteixen i, sobretot, els canvis sociològics i demogràfics generen noves necessitats 
que cal preveure i afrontar. 

Entre aquests espais també s’hi troben les zones verdes i els espais lliures en 
general, un equipament fonamental de la qualitat i identitat tant dels barris com del 
conjunt de la ciutat. 
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D’altra banda, tot i l’espectacular increment del parc immobiliari dels darrers anys, la 
dificultat d’accés a l’habitatge continua sent un problema cabdal al nostre país. 
Actualment, aquesta problemàtica ha passat a ser un objectiu ineludible del 
planejament i de la legislació que el regula. Per tant, el POUM tindrà entre les seves 
prioritats les polítiques d’accés a l’habitatge i hi aplicarà els criteris que n’evitin la 
concentració excessiva i la segregació territorial.  

 
• 5.1.5.1. Equipaments i dotacions.  

* D’acord amb les previsions demogràfiques del propi Pla, s’haurà de reservar el sòl 
necessari per a la dotació d’equipaments tant de barri com de ciutat. La ubicació 
d’aquests equipaments ha de tendir a buscar un equilibri entre les diferents àrees de la 
ciutat i la centralitat i concentració que en faciliten la utilització.  

Entre les determinacions del POUM s’haurà de preveure o reservar sòl per a les 
següents destinacions: 

- Preveure el sòl per a tres nous CEIP 
- Preveure el sòl per a un nou IES 
- Preveure el sòl per a una dues noves escoles bressol 
- Preveure el sòl per a tres centre cívic i d’activitats 
- Preveure el sòl per a un nou CAP 
- Preveure el sòl per a un Parc de Bombers 
- Preveure l’ampliació/reserva d’espais per ampliar l’actual casal de la Gent Gran 
- Preveure espais per a noves zones d’aparcament municipals 
- Definir la nova dotació de zones verdes i les necessitats de millora de les ja 

existents 
- Preveure el sòl necessari per a un nou cementiri, tanatori i crematori. 
- Preveure el sòl per nous terrenys culturals (escola municipal d’arts, escola de 

música,etc.) 
- Preveure el sòl per un Hotel d’Entitats 
- Preveure el sòl per un Recinte Firal 
- Preveure el sòl per edificis d’estudis universitaris 
- Preveure el sòl per una nova comissaria de la Policia Local 
- Preveure el sòl per a un nou Ajuntament (serveis tècnics) 
 

• 5.1.5.2. Política d’habitatge.  
* El Pla haurà de preveure el sòl necessari i adequat i els instruments per a les 

polítiques d’accés a l’habitatge. 
* Aquestes polítiques han de tendir, a més, a optimitzar el parc existent d’habitatge, 

incentivant la seva ocupació. 
 

5.1.6.- Criteris d’ordenació, qualificació i revalorització ambiental i paisatgística 
El sòl no urbanitzable de Blanes en bona part ja es troba –per via del PEIN, del 

PDUSC i de condicions més específiques en el cas de Pinya de Rosa- sota unes 
figures de protecció sòlides i suficients. Però d’altres sectors requereixen una millor 
definició dels usos possibles i dels instruments de gestió. 

D’altra banda, el POUM ha de definir la relació entre el sòl urbà i el no urbanitzable, 
tant en els punts de confluència –les “façanes”- com en els punts on un i altre 
s’interrelacionen, com per exemple resseguint les lleres de rieres, que envoltades de 
nova urbanització poden esdevenir franges d’espais lliures que penetren dins del teixit 
urbà. 

En els darrers anys, el paisatge ha esdevingut un concepte d’anàlisi i intervenció 
urbanística de primera magnitud. El paisatge de qualitat és definit com un dret, és un 
element clau de la identitat i del patrimoni d’un territori i, en el cas d’àrees turístiques, 
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un recurs econòmic fonamental. Per això, el nou planejament també ha de contenir 
criteris en relació a la protecció, restauració i creació del paisatge. 

Objectius principals 
• . Definir les característiques, usos i, si s’escau, instruments de gestió del sòl no 

urbanitzable. 
• . Protegir aquells espais que tenen un valor o característiques singulars i que no 

disposen de normativa adequada. Preservar-los de la urbanització i garantir-ne el 
manteniment. 

• . Buscar la integració entre els espais lliures del sòl no urbanitzable amb els espais 
verds del sòl urbà, facilitant les connexions i els camins d’enllaç entre l’àrea urbana 
i els terrenys agrícoles i forestals propers.  

 
5.1.7.- Criteris per al foment de la sostenibilitat: mobilitat i xarxes bàsiques 

La sostenibilitat és un concepte transversal que, com marca la Llei de 30 de 
desembre de 2004 d’Urbanisme, ha d’estar present en tots els criteris i objectius d’un 
POUM: des del model de creixement al tractament del sòl no urbanitzable, passant pel 
model econòmic i l’estructura social. Però aquest apartat se centra en el vessant 
infraestructural de la sostenibilitat, el que té a veure amb la construcció i la gestió dels 
fluxos: mobilitat, energia, aigua i residus. 

En relació a la mobilitat, la Llei de Mobilitat de Catalunya defineix un marc que 
necessàriament ha de traduir-se en decisions urbanístiques que afecten a la xarxa 
viària, als modes de transport i a l’aparcament. Blanes per una banda està pendent de 
decisions en relació a vies de gran importància, que poden afectar al trànsit intern i de 
pas de la ciutat; i d’altra banda, l’estructura urbana consolidada comporta colls 
d’ampolla tant en relació al trànsit com a l’aparcament que el POUM haurà d’encarar. 

Objectius principals. 
• . Proposar a la Normativa unes indicacions bàsiques –que es podrien ampliar amb 

unes ordenances específiques- per promoure models d’urbanització i de 
construcció que contribueixin a reduir els consums energètics i promoguin l’estalvi i 
el reciclatge. 

• . Promoure el transport públic, la integració de modes de transport i la creació de 
xarxes de mobilitat que afavoreixin el vianant i les bicicletes. 

• . Estudiar la manera de rendabilitzar la presència i millorar la integració del 
ferrocarril al municipi. 

• . Proposar un sistema d’aparcament de manera integrada amb el trànsit. 
• . Relligar el sistema viari, per reforçar la connexió entre les diferents parts de la 

ciutat, formant en el possible una xarxa viària de distribució de tràfic urbà 
equilibrada, sense castigar o col.lapsar les vies principals 

 
5.1.8.- Criteris i objectius principals de revisió de la normativa urbanística i dels 
Catàlegs 

La Normativa urbanística vigent necessita una revisió i modificació per, en primer 
lloc, adequar-se a la nova legislació urbanística. D’altra banda, els anys de gestió del 
PGOU han fet emergir disfuncionalitats, buits i/o errors de la normativa que s’han de 
corregir, per facilitar la gestió urbanística municipal. També és necessari trobar una 
definició i redacció que sigui clara i entenedora, que no generi dubtes i que sigui de 
fàcil interpretació. 

D’altra banda, la Normativa ha de ser un instrument per assolir els objectius 
esmentats fins ara i, per tant, el seu articulat ha d’oferir els processos i les condicions 
per a aquesta finalitat. 
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El Pla incorporarà, com estableix la legislació, el catàleg de protecció del patrimoni, 
així com el catàleg de masies i cases rurals. 

 
 

5.2.- Criteris i objectius ambientals 
5.2.1.- Objectius i principis per a un desenvolupament urbanístic sostenible 

L’objectiu ambiental principal del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes 
és el de garantir el desenvolupament sostenible del municipi. El mateix Decret 
legislatiu 1/2005 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en el seu article 3,  
defineix com a desenvolupament urbanístic sostenible: “la utilització racional del 
territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures”. 

D’acord amb aquest principi general, es proposen pels treballs d’elaboració del 
POUM, els criteris i objectius que es descriuen a continuació.  

 
• 5.2.1.2. Compactació i optimització del sòl urbà existent.  

És important que les noves àrees de creixement urbà vagin en detriment de 
l’expansió urbana de forma extensiva i afavoreixi un creixement urbà agrupat, és a dir, 
es tracta de propiciar un entorn urbà compacte i amb una bona diversitat d’usos. 

És important potenciar la renovació  i rehabilitació d’àrees urbanes obsoletes i la 
dotació d’equipaments en el sòl urbà consolidat. 

Cal adoptar densitats raonablement elevades que, sense caure en la congestió, 
permetin tipologies urbanes més eficients i fomentin una riquesa i diversitat més grans 
en les relacions socials i econòmiques.      

 
• 5.2.1.2. Cohesió social i millora de les condicions de vida de la població 

La previsió de nous creixements urbans i la millora dels existents, junt amb la 
millora dels equipaments i espais públics han de garantir assolir el llindar de qualitat de 
vida i fomentar la cohesió social enfront del risc de segregació social, davant la 
separació dels ciutadans sobre el territori en funció de la seva capacitat d’accés a 
l’habitatge o davant els perills de la formació de Guetos. 

 
• 5.2.1.3. Cercar fórmules que permetin la flexibilitat i la mixticitat dels usos del 

sòl.  
Potenciar, sempre que sigui compatible, la mixticitat i la barreja de sòl residencial, 

activitats econòmiques i equipaments i serveis, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat 
dels ciutadans als serveis bàsics de la ciutat.  

 
• 5.2.1.4. Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural del municipi.  

Cal garantir la conservació en xarxes d’espais naturals, amb una representativitat 
suficient i ecològicament viable per a la diversitat d’ecosistemes, hàbitats i espècies i 
dels àmbits de connexió necessaris per a la dispersió de les espècies.  

 
• 5.2.1.5. Manteniment de la identitat i la qualitat paisatgística del municipi 

Conservar i potenciar la diversitat de paisatges i els elements més representatius 
que donen identitat al territori. 

 
• 5.2.1.6. Mobilitat sostenible i al servei de les persones.  

El transport motoritzat és la principal font de l’efecte hivernacle i un gran 
consumidor de recursos energètics fòssils. Per tant cal una planificació integrada dels 



 250 

usos del sòl i del transport que cerqui minimitzar la mobilitat obligada. Es tracta de 
reduir progressivament el tràfic interior de vehicles a motor, buscant la seva substitució 
per transport públic, per bicicletes i (en distàncies raonables) pels desplaçaments a 
peu. 

 
• 5.2.1.7. Foment de la construcció sostenible que fomenti l’estalvi i l’ús 

eficient dels recursos naturals.  
Dotar les noves àrees urbanitzables amb els sistemes adients d’urbanització 

(xarxes separatives de clavegueram, soterrament de bona part dels serveis i 
infraestructures, dotació de xarxa de fibra òptica i de gas, l’enllumenat públic amb 
sistemes d’estalvi energètic o la utilització de sistemes ecològicament sostenibles).  

De manera complementària caldria disposar dels instruments normatius per tal 
d’afavorir la construcció sostenible, així com l’ús d’energies alternatives, sistemes 
passius,..., pels habitatges, tant de nova promoció com en la remodelació dels 
existents. 

 
• 5.2.1.8. Prevenció de riscos naturals i tecnològics  

Considerar les àrees de risc en l’assignació dels usos del sòl (zones inundables, 
inestables, amb risc d’incendi,...) i regular de forma acurada la implantació d’activitats 
de risc. 

 
• 5.2.1.9. Reducció i valorització dels residus.  

Fomentar la reutilització i reduir l’abocament de residus mitjançant la promoció de la 
deixalleria i els sistemes de recollida selectiva. Contemplar les millors alternatives de 
contenidorització selectiva (àrees de vorera i àrees d’aportació) considerant el 
soterrament de contenidors i la informatització de la recollida.  

 
• 5.2.1.10. Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació.  

Establir, o proposar, normatives encaminades a reduir la contaminació produïda per 
les activitats, siguin industrials i del sector terciari, com també i especialment de les 
activitats ramaderes. 

 
5.2.2.- Criteris ambientals  

A continuació es detallen els criteris ambientals específics del POUM de Blanes: 
 

• 5.2.2.1. Prioritzar un model de creixement compacte 
El creixement del municipi s’haurà de basar en desenvolupament que es produeixin 

en continuïtat amb el nucli principal existent, evitant la creació de nous nuclis de 
població o ampliant els nuclis dispersos existents. Així mateix, aquest creixement 
s’haurà de basar en un model de urbanització compacte però tenint en compte una 
correlació adequada entre el volum edificat i els espais públics de relació. 

 
• 5.2.2.2. Reconeixement i modificació de les urbanitzacions actuals 

L’aposta per un creixement compacte no ha de significar la no assumpció de la 
realitat territorial existent. Així doncs, la presència d’urbanitzacions disperses i poc 
denses a Blanes és un fet evident. A més, aquestes urbanitzacions presenten dèficits 
evidents en quan a dotacions públiques, accessibilitat i qualitat de l’espai públic que el 
POUM ha de resoldre, alhora que tracta de modificar altres trets negatius d’aquest 
model urbà i de condicionar la seva evolució futura per tal d’assegurar un major 
benestar col·lectiu. 
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• 5.2.2.3. Evitar la creació d’àrees excessivament especialitzades i fomentar la 
diversitat d’usos en els teixits existents 

Per tal de prioritzar la complexitat d’usos i activitats en la ciutat, i fugir de la creació 
de zones de monocultiu, es prioritzarà la localització dintre de la zona residencial de 
totes aquelles activitats que en siguin compatibles, preveien que les normes siguin 
prou flexibles en aquest sentit. Així caldrà evitar la repetició del model general al 
Polígon Industrial Carretera de l’Estació, on s’hi ha generat una zona de centralitat 
depenent totalment del vehicle privat i desvinculada totalment dels teixits residencials. 

 
• 5.2.2.4. Preveure una matriu d’espais oberts que permeti mantenir la 

connectivitat terra-mar dels espais naturals 
Actualment és sabut i contrastat que per garantir la conservació de la biodiversitat 

és bàsic conservar no només els espais més valuosos des del punt de vista natural 
sinó que també cal conservar els fluxos ecològics entre aquests i amb la matriu en la 
qual es troben immersos 

Per tant, i segons les teories de la conservació dels ecosistemes, la millor manera 
per garantir la qualitat ecològica d’un territori, és d’una banda, no concebre els espais 
naturals com a illes residuals, i de l’altra planificar i gestionar de manera integrada el 
territori global en què es troben immerses, cercant la connectivitat biològica i, fins i tot, 
la continuïtat física, de manera que el sistema d’espais naturals esdevingui una 

En aquest sentit, a Blanes hom es troba en un punt crític per al manteniment d’una 
xarxa d’espais oberts que permeti la interconnexió dels tres principals espais del 
municipi (la Tordera, Pinya de Rosa i Tres Turons) a través d’una matriu d’espais 
oberts ben conservats. A banda, resulta especialment important el manteniment de les 
“portes al mar” d’aquest sistema, ja que les relacions terra-mar són especialment 
riques pel que fa al la biodiversitat. 

 
• 5.2.2.5. Protecció de la matriu agrícola i de la seva funció paisatgística 

Blanes encara conserva una matriu agrícola considerable, tot i que en recessió per 
l’abandonament progressiu dels camps, i que a més compleix una funció ecològica 
molt important des del punt de vista de la connectivitat. En aquest sentit caldrà garantir 
la viabilitat de l’activitat agrícola evitant que els sòl agrícoles quedin aïllats respecte de 
la matriu general o que la reducció de la seva superfície els faci poc viables. 

Així mateix, les zones agrícoles compleixen un paper important en la determinació 
de la identitat paisatgística del municipi. El Pla haurà de vetllar per la preservació i 
potenciació de la qualitat paisatgística del sòl agrícola. 

 
• 5.2.2.6. Preservar el paisatge com a valor social i actiu econòmic del territori 

El paisatge és el testimoni de les relacions passades i presents de l’home i el seu 
entorn. Durant llargs períodes, el motor dels canvis en les relacions home-entorn ha 
estat l’evolució de l’economia rural, tant a les zones d’orografia complexa com en les 
planes al·luvials. Així, a Blanes s’ha creat una estructura paisatgística complexa que 
es troba en equilibri dinàmic, que integra elements de diversa naturalesa, siguin 
geogràfics o patrons que han resultat de l’organització del treball agrícola, 
d’implantacions urbanístiques, arquitectòniques o d’infraestructures.  

Aquesta riquesa paisatgística constitueix un patrimoni ambiental, cultural, social i 
històric que influeix en la qualitat de vida dels ciutadans i que, en el cas de Blanes més 
que en altres casos, esdevé un recurs de desenvolupament econòmic per a les 
activitats econòmiques, però també per a les agrícoles, forestals... 

Per tant, davant d’aquesta situació, el POUM ha d’establir condicions directes i 
indirectes per a l’evolució dels paisatges i assenyalar estratègies per al manteniment o 
restauració d’aquells d’especial valor. 
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Per tant, l’objectiu de protecció del paisatge que es pretén assolir es basa en les 
següents estratègies:  
- Preservar els paisatges que per llur caràcter, natural o cultural, requereixen 

intervencions específiques i integrades. 
- Millorar paisatgísticament la perifèria i els accessos a la vila, així com l’eliminació, 

trasllat o reducció dels elements, usos i activitats que els degraden. 
- Manteniment, millora i restauració dels paisatges agrícoles. 
- Articulació harmònica dels diferents paisatges, amb especial atenció a les zones de 

contacte entre els àmbits urbà i rural i entre els àmbits marí i terrestre. 
- Atribució de valor al paisatge com a recurs turístic. 
- Considerar l’impacta paisatgístic a l’hora de decidir les àrees de transformació. 

 
• 5.2.2.7. Alliberar espai destinat a vialitat motoritzada i creació de xarxes per a 

vianants i bicicletes 
L’estructura urbana actual de Blanes presenta dèficits importants en la distribució 

de l’espai públic. Així, la major part dels carrers tenen voreres molt estretes (o 
inexistents). D’altra banda, no existeix una xarxa definida d’itineraris segurs o exclusius 
per a vianants ni per a bicicletes, la qual cosa deixa en una situació de clara 
desavantatge aquests respecte del cotxe. 

Igualment, es detecta un conflicte per l’espai públic en el dèficit d’estacionament 
existent en determinades zones de la ciutat. S’hauria de tendir a reduir el nombre de 
vehicles estacionats en l’espai públic i destinar aquest espai a les persones. 

 
• 5.2.2.8. Prevenció dels riscos ambientals 

A Blanes hi són clars dos riscos que afecten directament la ciutat construïda i els 
possibles creixements futurs: el risc d’inundació i el risc d’esllavissades. 

Així doncs, el POUM haurà de tenir en compte les determinacions de l’Agència 
Catalana de l’Aigua pel que fa a les zones afectades per risc d’inundació, i als estudis 
encarregats per l’Ajuntament quan a les àrees que presenten risc de moviment de 
terres. 

Igualment, haurà de contemplar les mesures necessàries per tal de minimitzar el 
risc d’incendi que actualment afecta a les urbanitzacions situades en el medi forestal i 
que no apliquen les mesures d’autoprotecció corresponents. 

 
• 5.2.2.9. Minimització del consum i tancament del cicle de l’aigua 

A tota l’àrea de la Tordera s’ha vingut produint una pèrdua progressiva de la qualitat 
i la quantitat tant de les aigües superficials com de les subterrànies que, entre d’altres 
ha comportat un empitjorament significatiu de la qualitat ambiental de l’entorn de la 
Tordera així com la necessitat de construir noves infraestructures per a garantir el 
subministrament d’aigua. 

Així doncs, el POUM haurà de tenir en consideració, d’una banda, aspectes tals 
com la reutilització, la infiltració o la retenció de les aigües, i de l’altre, la recuperació o 
conservació ambiental de les lleres fluvials i les seves àrees d’influència, posant 
especial èmfasi en la Tordera i les zones de capçalera de les rieres de Blanes i de Vall 
de Burg. 

En aquest sentit doncs, per tal de garantir un ús sostenible de l’aigua i la protecció 
dels recursos hídrics disponibles, els nous creixements urbanístics que proposi el 
POUM hauran de tenir en compte aquest recurs , ja que tal i com s’esmenta en l’article 
58 de la Llei 2/2002 d’Urbanisme de Catalunya, el POUM “ha d’incorporar les 
previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics [...]”. 

 
• 5.2.2.10. Previsió d’una mobilitat sostenible a nivell supramunicipal 
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El 41% dels desplaçament per mobilitat obligada que tenen com a destinació algun 
punt extern a Blanes es dirigeixen als municipis immediatament limítrofs (Lloret, 
Malgrat, Palafolls i Tordera). D’altra banda, l’índex de dependència del vehicle privat 
per aquests desplaçaments és força elevat. Per tant, el pla haurà de tenir en 
consideració aquest aspecte a l’hora de plantejar l’estructura de la mobilitat del 
municipi. 

 
• 5.2.2.11. Minimitzar l’efecte de barrera de les infraestructures de mobilitat 

Actualment, la principal barrera tant pel que fa a la connectivitat ecològica la 
representen les diferents carreters i vies de FFCC d’accés i sortida al nucli. Però en 
determinats casos, com el de la carretera d’accés a la Costa Brava, aquestes vies 
també representen una barrera important per a la mobilitat de les persones. 

Així, el POUM haurà de tenir en compte la permeabilització de les vies existents i de 
les previstes, tant pel que fa la connectivitat ecològica com a la mobilitat de les 
persones. 

 
• 5.2.2.12. Protecció territorial dels terrenys en pendents superiors al 20 %  

La complexitat fisiogràfica del municipi comporta l’existència de desnivells 
importants i l’existència d’àrees amb elevat pendent. Aquest fet junt amb el risc 
d’esllavissades detectat, obliga al nou planejament urbanístic a establir un règim d’ús 
adequat i no permetre noves construccions en zones de pendents superiors al 20%. 

 
• 5.2.2.13. Dissenyar un sistema d’espais verds urbans que configuri una 

veritable xarxa   
El municipi presenta un cert dèficit de zones verdes, sobretot pel que fa la seva 

zona centra, tot i que aquest es veu minimitzat per la proximitat al mar. 
Les zones verdes de la ciutat no es poden entendre com a unitats aïllades i 

desvinculades de la resta del sistema urbà. Així doncs, el POUM haurà considerar tot 
el verd urbà en el seu conjunt (parcs i jardins, carrers i places arbrades, espais 
periurbans, patis interiors, etc) com una unitat funcional, posant èmfasi en els següents 
aspectes: 
- Creació de corredors verds interns i de connexió amb la perifèria 
- Consideració de la funció social dels espais lliures i no únicament de la funció 

estètica 
- Manteniment de “portes” al mar que permetin el manteniment dels fluxos terra-mar. 
- Aprofitament de les zones verdes com a espais de transició entre zones de 

diferents usos (residencial-industrial, urbà-rural...) o com a apantallament visual o 
acústic. 
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TÍTOL VI: ALTERNATIVES CONSIDERADES 

6.1.- Síntesis de les alternatives considerades. 
Les diferents alternatives del model de creixement plantejades en aquest POUM, tot 

i sorgir d’uns criteris similars, tenen un posicionament en el territori diferent. Així i tot, hi 
ha uns elements que són comuns en cada una de les alternatives estudiades i que 
s’esmenten seguidament. 

Dins l’estudi efectuat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
sobre els “escenaris econòmics i demogràfics” previsibles per a l’elaboració dels Plans 
Directors Urbanístics amb projecció per a l’escenari de l’any 2026, s’inclou Blanes-
LLoret com un dels 26 nodes de referència a Catalunya per a la localització de nova 
activitat econòmica i de població. 

L’orografia del terreny impedeix que el possible creixement urbà es produeixi en 
direcció cap al Turó de Santa Bàrbara, i Pinya de Rosa, sobre els quals la declaració 
de Paratge Natural d’Interés Natural de Pinya de Rosa, i la qualificació del Pla Director 
del Sistema Costaner, protegeix aquests àmbits dels processos urbanitzadors. 

D’altra banda es considera prioritari que els municipis de Blanes i Lloret de Mar 
mantinguin una franja de separadors urbans evitant que es conformi un continu urbà. 

En els sòls urbans es planteja una reordenació interna per tal de no malbaratar uns 
sòls ja ocupats. 

 A les activitats econòmiques es diferenciaran els usos comercials dels industrials 
per tal de no expulsar les industries, en el sector turístic es potencia el sector hoteler 
enfront dels apartaments turístics o càmpings i finalment en l’àrea residencial es duran 
a terme operacions de reestructuració urbana. 

Els processos de transformació interna no seran suficients per el desenvolupament 
de Blanes, i s’haurà de preveure nous creixements residencials, d’activitats 
econòmiques i turístiques, tal com s’explica en els estudis d’informació elaborats i que 
acompanyen aquesta memòria. 

La posició i dimensió d’aquests creixements és el que ens originarà les diferents 
alternatives. 

 
6.1.1.- Alternativa A 

La primera de les alternatives preses en consideració (Alternativa A) preveia un 
creixement en direcció nord, cap al interior, al alliberar la part de Santa Bàrbara i Pinya 
de Rosa, i tota la plana del Tordera. Aquest creixement permetia relligar Ca la Guidó, 
Mas Güelo, Vistamar i Residencial Blanes amb l’àrea central.  

El límit del desenvolupament urbanístic s’aproximaria a la falda del Turó d’en 
Montells, fins a on el pendent permet creixements urbans. Aquest creixement 
permetria la creació de nous habitatges(4.000≈5.000 habitatges) amb una àrea 
d’expansió residencial d’aproximadament 75 has.  

 
6.1.2.- Alternativa B 

La segona alternativa (Alternativa B) preveia una major expansió de les activitats 
econòmiques i de les activitats turístiques. Les activitats econòmiques es 
desenvoluparien a banda i banda del torrent de Can Rabassa fins a Can Palau, 
aquesta alternativa permetria disposar d’una major superfície de sòl industrial. 

 El desenvolupament de les activitats turístiques busca facilitar el canvi d’ús dels 
allotjaments temporals (càmpings) per turisme hoteler. Aquest permetria un progressiu 
canvi del model turístic per un altre de major durada i més qualitat. 
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6.1.3.- Alternativa C (alternativa escollida) 
L’alternativa escollida (Alternativa C) no amplia la qualificació de  nous sòls per a 

activitats econòmiques i turístiques, únicament proposa la programació dels sols 
industrials no programats, sense passar el Torrent de Mas Gelat (activitats 
econòmiques) i sense ocupar el delta del Tordera (activitats turístiques).  

A aquesta nova programació, s’afegiria una reestructuració i un major aprofitament 
dels sols actualment ocupats per activitats industrials, econòmiques i turístiques.  

El creixement residencial ocuparia l’altre costat de la carretera accés Costa Brava 
però amb un creixement molt inferior al de l’Alternativa A. Aquest creixement de petita 
dimensió serviria per incentivar que bona part de les operacions immobiliàries es 
produeixin dins l’àrea urbana central, en processos de reestructuració urbana. 

 
 



 

 257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planol alternativa A 
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Darrera Planol alternativa A 
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Planol alternativa B 
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Darrera alternativa B 
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Planol alternativa C 
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Darrera alternativa C 
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TÍTOL VII: LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA 

7.1.- Un model de creixement mesurat, compacte, complexa i integrador 
El repte que es planteja la vila de Blanes, a principis del segle XXI es el de com 

integrar un desenvolupament econòmic i social dinàmic i en continua evolució, tal com 
permet la seva situació estratègica dins el mapa de nodes dinàmics de Catalunya, amb 
la preservació del medi i l’entorn natural a on s’ubica. La seva situació estratégica en el 
inici de la Costa Brava, entre la plana deltaica del Tordera i l’espai d’interès natural de 
Pinya de Rosa, li ha de permetre crear dinàmiques que afavoreixin un augment 
progressiu de la qualitat urbana i mediambiental de la vila, fet que s’ha de transformar 
amb una millor qualitat de vida dels seus ciutadans. 

La ciutat mediterrània, tal com la concebem fins avui, es una ciutat compacte que 
engloba una barreja d’activitats i usos que facilita la relació social i l’intercanvi de 
serveis i activitats. 

 A diferència d’altres models que afavoreixen la segregació d’usos i l’especialització 
de zones, el POUM vol mantenir i potenciar aquest model compacte i complexa, que 
permet reduir els desplaçaments motoritzats, i facilitar la relació i la cohesió social. Es 
en aquest sentit, que el Pla defuig del model de ciutat-difusa, de baixa densitat i de 
cases aïllades que tant es va impulsar durant els anys 70 i 80, i que crea molta 
dependència del transport privat, així com uns costos de serveis molt elevats, 
inassolibles com a model extensiu per a l’ajuntament. 

 
En la disparitat i desconnexió dels diferents plans o creixements urbanístics que 

s’han produït en els darrers anys, s’ha vist com la suma dels diversos plans i 
desenvolupaments urbans, ha donat lloc a disfuncions i discontinuïtats en el teixit urbà, 
amb tipologies dispars i buits urbans que no faciliten la continuïtat urbana, el comerç, i 
el lligam entre les diferents barris de la ciutat.  El POUM proposa estratègies de petit 
format, amb tractaments pormenoritzats de la normativa, i fixa les bases per a 
reequilibrar i reurbanitzar l’espai públic, proposant recorreguts per a vianants, que 
millorin la connexió dels diferents barris amb l’àrea comercial central i amb tots els 
equipaments i parcs urbans proposats. 

Així, el POUM manté el model de la ciutat clàssica mediterrània, de tamany mitjà, 
on hi ha diversitat d’usos, sense grans extensions, amb un creixement moderat i sense 
fer malbaratament de sòl; procurant que la barreja d’activitats i d’usos generin el lloc 
on si viu, si treballa, i es produeixen les relacions socials, i amb una aposta forta per 
augmentar els equipaments i els parcs urbans que pot oferir la ciutat, en la recerca 
d’una continua millora de la qualitat urbana i mediambiental, que la vila ofereix als seus 
habitants. 

 
En segon lloc, però incidint també sobre aquest model i com ja s’ha dit 

anteriorment, cal ressaltar la situació territorial estratègica de la vila, en el seu paper 
de capitalitat i subministradora de serveis, de la conca del Tordera, en el punt de pas 
del nord Maresme i l’inici de la Costa Brava, fa que sigui un lloc d’oportunitats i que el 
Pla reservi i incorpori expectatives d’activitats, serveis, i equipaments d’àmbit 
supramunicipal, tals com el Portal Costa Brava, l’auditori, un recinte Firal, estudis 
universitaris, etc. 

 
Tal com es veurà en el següent títol, el POUM proposa estratègies de 

desenvolupament per als assentament residencials, per a les activitats turístiques, per 
a les activitats econòmiques (industria i comerç), per a les infraestructures,  pels 
sistemes d’espais lliures,  i pels equipaments i serveis que ha d’oferir la ciutat als seus 
vilatans. 



 264 

 

7.2.- La ciutat-parc 
La difícil topografia de la ciutat,que ocupa en la seva part central la vall de la riera 

de Blanes, a on es situa el recinte emmurallat de la ciutat històrica, flanquejada al 
nord-est per la muntanya de Santa Bàrbara i el promontori de Sant Joan, i pel sud-oest 
pel salt topogràfic que s’estén des de els Padrets fins al Racó Blau, origina la 
fragmentació de la trama urbana i la configuració dels diferents barris de la ciutat.  

Pel sud, la ciutat s’assenta, per una banda, en aquesta terrassa al·luvial del 
Tordera, sobre la que la ciutat ha aixecat els barris de Ntª. Srª del Vilar, i de S’Abanell, 
i per l’altra, sobre la plana sobreelevada de can Borell i els Pavos que s’assenta sobre 
la primera, formant un continuo i abrupte pendent. 

Aquest salt topogràfic entre mig d’aquestes dues planes, conforma la topografia 
mes visible de la banda sud-est de la ciutat, i conforma la seva imatge urbana visible 
des de S’Abanell i de tota la plana del Tordera.  

 
Aquesta singularitat de l’orografia del terreny, així com l’estat d’ocupació del mateix, 

permeten que el nou Pla pugui proposar la visualització i el reconeixement d’un gran 
parc lineal que travessa la ciutat d’oest a est, i així uneixi els espais naturals exteriors 
a l’àrea urbana, des del delta del Tordera fins a l’altre extrem del terme municipal a 
Pinya de Rosa. 

Per un costat, tota la vessant que s’estén des de els Padrets fins el Racó Blau i que 
permet reconèixer la geografia de la ciutat, es el paisatge urbà que el POUM pretén 
preservar com a espais lliures per a la ciutat, potenciant i donant continuïtat a aquest 
parc urbà que va des dels Padrets, seguint a travers dels terrenys del càmping la 
Sardana i continuant amb la pineda del Racó Blau, fins arribar al parc agrari del 
Tordera. 

 Això permetrà la disposició de un continuat de parcs urbans al llarg d’aquest front 
urbà, amb uns recorreguts lineals de prop dels dos quilòmetres, que desemboca en el 
Parc del Racó Blau de prop de 10 has.  

 
 

 
 
 
A l’altra banda de la riera de Blanes, al costat nord-est del casc històric s’imposa la 

muntanya de Sant Joan, que conforma la referència visual del paisatge urbà tradicional  
de la ciutat. Al igual que a l’altre costat, el POUM vol preservar i potenciar la part no 
ocupada de la muntanya, mantenint com a espais lliures aquests espais de forta 
pendent que des de la muntanya de Sant Joan connecten amb el jardí botànic de 
Marimurtra, i el promontori de Santa Bàrbara. 

Aquestes dos grans àrees d’espais lliures conformen l’estratègia del POUM de cara 
a configurar una estructura de ciutat parc que enllaça pràcticament per la seva banda 
oest amb el parc agrari del Tordera, i per la seva banda est amb l’espai d’interès 
natural de Pinya de Rosa, i que es contraposa en bona part a l’alta densitat urbana de 
les seves zones limítrofes. 
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A més d’aquestes dos grans àrees d’espais lliures o parcs, apareixen les diverses 
àrees d’espais lliures, parcs i places dels diferents barris i sectors de la ciutat, que 
completen la proposta d’espais lliures del Pla. 

Per tant recollint l’estructura de parcs actuals, ampliant i potenciant-los per tal de 
que tinguin continuïtat i creant-ne de nous, podem establir una de les línies 
estratègiques del nou POUM, per potenciar la vila de Blanes com a una ciutat-parc. 

 Aquesta sèrie de grans parcs, i els diferents espais lliures de barri, conjuntament 
amb la xarxa de recorreguts peatonals, han de permetre establir rutes de salut i gaudi, 
on tothom amb distancies curtes des de casa seva, pot fer un recorregut mitjançant 
una ruta accessible, passant per parcs on hi llocs de parada, ombra i així poder 
disposar d’un alt nivell de servei per als ciutadans. 

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

són el parc agrari del delta del Tordera i el Paratge nacional d’interès nacional de 
Pinya de Rosa, que limiten a banda i banda de la ciutat, l’encerclen i permeten que hi 
hagi una facilitat per establir recorreguts que s’endinsen en el sòl rural, amb relació 
directa entre la ciutat construïda i el sòl no urbanitzable, com a valor actiu que afegeix 
qualitat urbana i mediambiental a la vila de Blanes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.- Una ciutat-equipada i de serveis de capitalitat 
Blanes es situa en el centre de l’àrea que conformen els municipis de la delta del 

Tordera: Malgrat, Palafolls,Tordera i Lloret. No és una relació de centre-perifèria, sinó 
que es tracta d’una zona policèntrica a on Blanes esdevé el node principal i de major 
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nombre d’habitants. Sobresurt respecta als altres nuclis urbans, al disposar d’una 
dinàmica comercial d’abast supramunicipal, i d’equipaments i serveis d’abast comarcal 
com són els judicials i els sanitaris.  

El POUM recull aquesta situació, i aposta per potenciar aquesta característica i 
convertir la vila de Blanes en la ciutat-equipada i de serveis que sigui l’autèntic referent 
de l’àrea del delta del Tordera, en aquesta zona de pas del nord Maresme a la Costa 
Brava.  

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

zona, fan que espais com l’àrea del Portal Costa Brava, la ciutat esportiva, la 
disponibilitat d’un nou auditori o palau de congressos, juntament amb els jardins 
botànics de Marimurtra i Pinya de Rosa projectin a la ciutat en el centre d’una 
renovada ciutat-territori.  

Una ciutat que paulatinament ofereix mes serveis de suport als sectors comercial i 
turístic, en compensació al menor pes del sector industrial, i que es destinen 
bàsicament al lleure i la cultura. 

Per acabar de donar forma a aquesta ciutat-equipada, i afegint-se als equipaments 
de projecció de la ciutat abans esmentats, el POUM reserva un nou sector 
urbanitzable no delimitat al costat de la ciutat esportiva, en una àrea de bona 
accessibilitat des de l’àrea urbana central, i que ha de permetre encabir-hi un recinte 
firal, un centre d’estudis universitaris, o altres equipaments i serveis a determinar per 
l’ajuntamment en el moment de la seva delimitació. 
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Així mateix, d’acord amb la dimensió actual de la ciutat i les previsions de 
creixement que permet el POUM, s’han avaluat els equipaments existents de servei 
local, i s’ha fet la estimació de necessitats per als equipaments futurs; previsió en 
nombre i en superfície, per tal de fer les reserves de terreny suficients per a la seva 
implantació, tal com es descriu en l’apartat 8.8 d’aquesta memòria. 

 
 

7.4.- Equilibri i complementarietat en l’activitat econòmica 
El Pla aposta per recolzar i potenciar els sectors econòmics existents i alhora 

facilitar la diversificació i la complementarietat de les activitats econòmiques.  
Així el Pla recolza les activitats comercials i de serveis, com a activitats en 

creixement en els darrers anys i que han esdevingut la principal base econòmica de la 
ciutat, adequant la normativa per a facilitar la seva implantació en tota l’àrea urbana i a 
les àrees al voltant de l’avinguda Europa. 

Aquesta base comercial i de serveis ha de venir complementada per mesures de 
manteniment de l’activitat industrial més tradicional, que ha anat perdent pes en 
l’activitat del municipi. Així el Pla proposa un nou sector industrial (Ronda Oest) i 
reserva els sectors de sòl urbà industrial subjectes a Plans de Millora Urbana, per a 
usos exclusivament industrials. 

I com a tercera pota de l’activitat econòmica, el Pla fa una aposta clara per 
potenciar el sector turístic, mantenint l’àrea dels càmpings i apostant pel sector hoteler, 
reservant l’àrea de S’Abanell i donant facilitats per la implantació de nous establiments 
hotelers i preservar els existents. 

 
 

7.5.- Mesura i “recosit urbà” en el creixement residencial 
El Pla proposa un creixement residencial mesurat, i en consonància amb les 

previsions del document elaborat pel Departament de PT i OP de la Generalitat per al 
programa de Planejament Territorial, que fixa els “escenaris econòmics i demogràfics 
de caràcter general pel 2026”.  El creixement previst s’aprofita per relligar les 
urbanitzacions i barris perifèrics existents al nord de la carretera d’accés a la Costa 
Brava, Valldolitg, Mas Borinot, Mas Güelo, Residencial Blanes, Ca la Guidó, per 
facilitar-ne la seva connexió amb el centre urbà de la ciutat, i reordenar-ne la xarxa 
viària per integrar-la en un veritable eixample urbà de la ciutat  

Aquest “recosit urbà” ha de permetre la integració dels diferents barris i 
urbanitzacions perifèrics amb la ciutat central, millorant-ne l’accessibilitat, i facilitant la 
relació i la cohesió social dins una ciutat que tendeix a més equipaments i serveis al 
ciutadà, i a una millor qualitat urbana. 

 
 

7.6.- Cap a una mobilitat més sostenible. 
Dins la nova estructura viària del Pla, agafa una importància rellevant la nova 

Ronda Oest que permetrà enllaçar l’estació ferroviària (actualment en un cul de sac a 
l’extrem de la ciutat) amb l’avinguda Catalunya a un extrem i l’àrea esportiva a l’altre. 
Aquest enllaç de vies bàsiques permet estructurar una xarxa bàsica de carrils 
segregats de transport públic (bus urbà i interurbà) que enllaça l’estació d’autobusos 
(al centre de la ciutat) l’estació ferroviària, i les vies principals d’accés a la ciutat, amb 
accés a l’hospital i altres punts bàsics de la ciutat. 

Complementàriament a la xarxa de carrils segregats per al transport públic, el Pla 
preveu la xarxa de carrils bici, i una xarxa bàsica prioritària per a vianants que enllaça 
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amb el camí de ronda i demés camins rurals. Les tres xarxes coincidents en diversos 
trams, han de servir de base pels nous projectes i per la transformació de vies ja 
existents, en busca d’una mobilitat més sostenible i una millor qualitat i confort en 
l’espai urbà. 

 
 

7.7.- Preservar i potenciar els valors propis dels espais naturals 
La ciutat té un patrimoni natural reconegut que defineix i remarca en bona manera 

l’estructura geogràfica de la ciutat.  
El Parlament de Catalunya va aprovar el 4 de juliol la llei 25/2003, que declara el 

paratge natural d’interès nacional Pinya de Rosa, i el 16 de desembre de 2005 es va 
aprovar definitivament el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. 

 Aquests dos documents configuren l’organització territorial de Blanes, preservant 
els terrenys propers a la línia de costa, entre aquesta i la carretera d’accés Costa 
Brava.  Per una part, en el límit sud del municipi, la inclusió dels terrenys de la delta 
del Tordera dins els àmbits de protecció del PDUSC allibera aquesta zona de 
possibles pressions d’ocupació i d’urbanització, i a l’altre banda en el límit nord del 
municipi, la protecció de l’àmbit de Pinya de Rosa evita la continuïtat urbana amb el 
terme municipal de Lloret, preservant en ambdós casos el paisatge que emmarca 
l’àrea urbana.  

 
L’àmbit de Pinya de Rosa es mantindrà com espai protegit de referència de Blanes 

del segle XXI. Aquest paratge natural, junt amb els espais EIN i els espais propers 
protegits dins el Pla Director del Sistema Costaner, representen la protecció i reserva 
d’una zona de mes de 100 hectàrees.  Aquests espais colindants amb la muntanya de 
Sant Joan permeten que molt a prop de la trama urbana es preservin espais naturals 
sense que es produeixin processos d’ocupació i periurbanització dels mateixos. 

El POUM incorpora a més, l’espai de connexió annexa a l’espai d’interès natural de 
Pinya de Rosa, com a connector biològic que evita l’aïllament de l’indret en relació als 
turons i àrees boscoses properes de Sant Pere del Bosc, situades a l’altre costat de la 
carretera de Lloret. 

En aquest gràfic s’observa els espais protegits de Pinya de Rosa i el Tordera, els 
eixos verds que configuren la ciutat-parc i els equipaments d’abast supramunicipal que 
potenciaran la centralitat de Blanes. 
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7.8.- Protecció del Delta de la Tordera 
El delta de la Tordera és un territori d’un valor excepcional per la seva funció 

hidràulica, com a connector ambiental, i pel seu valor agrícola i de separador territorial 
i urbanístic, és per això que hi conflueixen diferents normes i regulacions de protecció 
de diferents organismes de l’administració. 

El POUM preveu la preservació d’aquest espai agrícola, protegint l’horta, i 
remarcant els camins rurals existents, de manera que el delta del Tordera es potencií 
com a parc agrari, i estigui connectat a traves d’aquesta xarxa camins amb l’estructura 
de la trama urbana propera. 

 
Per la seva funció hidràulica, el Pla d’Espais Fluvials de la Tordera (PEF), 

actualment en tramitació, defineix la zona fluvial (avingudes per a períodes de retorn 
de 10 anys, Q10), i el sistema hídric (avingudes per a períodes de retorn de 100 anys, 
Q100).  D’acord amb la legislació vigent, la zona fluvial formada per la llera del riu i els 
marges que la conformen, és reserva com a sistema d’espais lliures públics amb els 
usos exclusivament inherents a la seva naturalesa hidràulica. Així mateix els terrenys 
que conformen el sistema hídric es preserven i es limiten els usos i/o construccions per 
tal que no modifiquin el perfil natural del terreny. 

 
Per altra banda, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), va 

establir la protecció dels terrenys del delta, entre el riu i l’àrea urbana, per sota de la 
carretera de Malgrat amb la classificació de sòl No Urbanitzable Costaner–1 (NU-C1). 

La Diracció General de Costes del Ministerio de Medio Ambiente te en tràmit una 
possible nova delimitació del domini públic marítim terrestre (d.p.m.t.), que modificaria 
el límit del que es considera espai públic de la ribera del mar, i que s’ha recollit en 
aquest POUM, tal com determina l’informe emés per aquest organisme..  

Per tot l’anterior el POUM protegeix la plana deltaica de la Tordera, classificant-la 
com a sòl no urbanitzable, amb els usos que li són propis dels espais deltaics. Les 
activitats de càmping es regularan per la Disposició Transitòria Segona de la normativa 
del PDUSC, i es limiten a aquells que per la seva ubicació permet efectuar les obres 
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necessàries per tal de quedar exclosos de futurs riscos d’avingudes i per altra banda 
deixa en fora d’ordenació aquells càmpings que per la seva naturalesa i ubicació han 
d’extingir la seva activitat.  

 
El Pla estableix en definitiva, una normativa pròpia de la naturalesa agrícola del 

delta, i proteccionista dels seus valors mediambientals, i incorpora una xarxa de 
camins en sòl no urbanitzable per tal de facilitar i millorar l’accés a aquest parc agrari, 
tant proper a l’àrea urbana.  

 
 

7.9.- Valorar el paisatge i la qualitat urbana. 
En línia amb la importància que ha assolit la valoració del paisatge en el nostre 

país, i fomentat per la Llei del Paisatge i l’Observatori del Paisatge de Catalunya, el Pla 
incorpora l’anàlisi i les propostes de paisatge d’escala municipal.  

Per un costat en el paisatge obert a l’entorn de l’àrea urbana, amb la delimitació de 
les subunitats de paisatge, delta del Tordera, tres Turons, Pinya de Rosa, etc... i les 
mesures de protecció i posta en valor per una part, i les de restauració i integració 
paisatgística per els punts o indrets amb paisatge degradat.  

Per altra costat, i dins el paisatge urbà, el Pla proposa l’estratègia i la dinàmica per 
la seva transformació vers una millor qualitat urbana. També en primer lloc, amb la 
protecció com a espais lliures dels elements geogràfics prominents i mes visibles de la 
geografia urbana, amb la creació d’una extensa zona verda que va des de Racó Blau - 
càmping la Sardana, fins als Padrets, mantenint la zona verda de la muntanya de Sant 
Joan, i incorporant la finca Paradís al costat del casc històric.  

 
Complementa l’estratègia d’aquesta dinàmica de millora de la qualitat urbana de 

l’espai públic, la fixació de la xarxa bàsica de recorreguts de vianants, que enllaça els 
diferents barris amb l’àrea central, espais lliures i equipaments, definint els recorreguts 
prioritaris en que l’ampliació de voreres, plantació d’arbrat,...i que han de facilitar 
l’accés i prioritat pels vianants i un millor confort i qualitat urbana del espai públic. 

 
Incorpora també el Pla dins les propostes de transformació del paisatge urbà, les 

delimitacions dels principals projectes de restauració del paisatge, que abasten les 
façanes i vies d’accés a la ciutat. 

El Pla preveu també la realització del catàleg d’indrets i elements d’interès del 
paisatge del municipi, amb la protecció i posta en valor d’espais oberts com el delta del 
Tordera, turó d’en Muntells, Santa Bàrbara,... però també dels espais urbans amb la 
preservació dels pins de S’Abanell, punta de Santa Anna, etc..., incorporant els 
elements i arbrat monumental o d’interès paisatgístic. 

 
 

7.10.- Canvis en el model del Pla General vigent (PGOU-89). 
El nou POUM fa un gir substancial en el planteig i el model d’ocupació del PGOU-

89 al que substitueix, tant en els criteris d’ocupació i valoració del territori (medi físic), 
com en les estratègies sobre el recolzament dels diferents sectors econòmics, i en la 
concepció de l’ordenació urbanística i la qualitat urbana resultant. 

 
En relació al medi físic, el nou POUM consolida la protecció del delta del Tordera al 

límit sud de la ciutat, i de Pinya de Rosa i la resta d’àrea costanera en el límit nord del 
terme municipal, trencant la tendència de la ciutat a expandir-se cap aquests dos 
extrems, i propiciant un creixement més compacte cap a l’interior que ha de permetre 
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“recosir” els barris i urbanitzacions perifèriques amb el nucli urbà central, facilitant una 
millor accessibilitat i una major relació i cohesió social. 

El POUM desqualifica l’urbanització Serra Llarga (i consolida la desqualificació de 
Pinya de Rosa, i el càmping El Pinar) i preserva com a connector biològic l’àrea 
annexa a l’espai d’interès natural de Pinya de Rosa, per evitar l’aïllament d’aquest 
indret en relació a les àrees boscoses properes. 

 
Dins l’àrea que ocupa la ciutat, el nou Pla “allibera” les àrees geogràfiques 

prominents per destinar-les a espais lliures (zones verdes) de Racó Blau, càmping La 
Sardana, i finca Paradís, que el PGOU preveia edificar i afortunadament encara no 
s’havien desenvolupat. Aquesta preservació de les àrees preeminents i en gran part 
arbrades, com a fites visuals de la geografia sobre la que s’assenta la ciutat, es 
considera en el nou Pla com l’objectiu principal per a la millora de la qualitat i del 
paisatge urbà de la ciutat futura. En base a aquesta reserva de parcs urbans, 
s’estructura “la ciutat parc” relligada per una xarxa bàsica de carrers amb prioritat per a 
vianants, que complerta la vialitat per a vehicles, i la xarxa per a bicicletes. 

 
En relació a les polítiques de recolzament dels diferents sectors econòmics, el nou 

Pla, tal com s’esmenta en l’apartat 1.4 d’aquesta memòria aposta per la diversificació i 
la complementarietat, i amb aquesta finalitat canvia els usos i la normativa per reservar 
i prioritzar usos hotelers (turístics) i industrials.. 

En relació a les polítiques d’ordenació urbana, el nou Pla a partir d’una més 
acurada definició tipològica estableix normes més especifiques per a la protecció del 
patrimoni històric, el recinte emmurallat i dels ravals de S’Auguer i Sa Carbonera. 

 
El Pla rectifica les densitats (i tipologies) del PGOU-89, rebaixant per la par alta la 

densitat màxima dels dos sectors pendent de desenvolupar (de 75 a 60 
habitatges/ha.), no qualifica noves zones de baixa densitat, fixa densitats mínimes (1 
habitatge/cada 80 m2 construïts) i reajusta els paràmetres normatius, mesures totes 
elles encaminades a un millor equilibri entre els diferents barris que han de conformar 
la ciutat. 

El nou Pla incorpora un nou capítol normatiu que resumeix les polítiques i la 
normativa de mesures de protecció mediambiental i paisatgística, i d’estalvi energètic 
de la ciutat. 
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TÍTOL VIII: PROPOSTES DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL I EL PROJECTE DE CIUTAT 

8.1.- Sistema viari, infraestructures de comunicacions. 
El POUM incorpora la traça de la nova prolongació de l’autopista del Maresme (C-

32) fins a Lloret. Aquesta “variant de Blanes”, absorbirà bona part del trànsit que 
travessa la ciutat, i permetrà un replanteig de les característiques de l’actual carretera 
d’accés a la Costa Brava, com a una nova via urbana, integrada amb l’entorn i que ha 
de permetre relligar els barris situats a l’altre costat d’aquesta carretera amb l’àrea 
urbana central de la ciutat. 

El Pla afegeix la reserva d’espai al costat d’aquesta carretera (carretera de Lloret), 
per una via de transport públic segregada, que permet l’enllaç fins a Lloret i que 
possibilitaria en un futur l’instal.lació d’un tren lleuger o tramvia, o línia d’autobús 
segregada de transport públic, que hauria de donar servei a l’àrea urbana que formen 
ambdós municipis.  

 
En aquest mateix sentit, el pla defineix les vies primàries de transport públic, 

reservant les traces per als carrils segregats de transport públic, i que permeten 
enllaçar les vies i accessos principals de la ciutat, amb l’estació del ferrocarril, i 
l’estació d’autobusos al centre urbà. 

 
Dins l’estructura de la xarxa viària que planteja el POUM, s’incorpora també 

l’obertura de la nova Ronda Oest, que enllaçarà la  carretera de Tordera (GI-600), des 
de la ciutat esportiva, passant per l’estació del ferrocarril, fins a l’avinguda Catalunya. 
Aquesta nova via permetrà un nou accés ràpid i directa a l’av. Catalunya i els barris de 
la Plantera i S’Abanell, reduint i distribuint així, part de la intensitat de tràfic que 
discorre en aquest moment per a l’avinguda Europa,  

 
En els accessos a la ciutat que constitueixen les façanes i la primera imatge que 

projecta la ciutat, el POUM proposa que es redactin Plans Especials per cada un d’ells, 
per tal de definir les característiques com a vies d’accés i de passeig, el disseny, els 
materials, i el tractament urbà que pertoca a cada una d’aquestes entrades a la ciutat.  

 
8.2.- Règim de sòl 

Tal com determina la llei d’urbanisme el Pla estableix la divisió del sòl del terme 
municipal en sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. 

La delimitació del sòl urbà es limita a les àrees desenvolupades del municipi, que 
disposen del nivell de serveis urbanístics necessaris, i s’adeqüen als objectius de 
gestió urbanística del Pla.   

 
D’acord amb els criteris d’ocupació territorial i de protecció mediambiental del Pla, el 

nou POUM classifica com a sòl urbanitzable per a usos residencials, els terrenys 
situats al costat nord de la carretera d’accessos a la Costa Brava, i reserva com a sol 
urbanitzable per a usos industrials els terrens situats al límit oest de l’àrea urbana i 
col.lindants a l’actual zona industrial. 

El Pla no manté la qualificació de sòl urbanitzable dels sectors no desenvolupats de 
Mas Palou i Serra Llarga. En el primer cas, el sector de Mas Palou quedarà incorporat 
dins els nous creixements i s’ajustarà als paràmetres i finalitats d’aquests.  En el segon 
cas, el Pla no contempla la qualificació de la part boscosa i de forta pendent del antic 
sector de Serra Llarga, ja que el seu desenvolupament tindria un fort i negatiu impacte 
paisagístic i mediambiental, al afectar una àrea boscosa de forta pendent que arriba 
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fins la carena del turó, i molt propera als espais col.lindants del Paratge Natural 
d’interès Nacional de Pinya de Rosa. 

Respecta al Pla General que es revisa, el nou POUM manté com a sòl urbanitzable 
els sectors que no s’han desenvolupat, encara que modifica i adequa els seus 
paràmetres als  criteris i finalitats del nou Pla.  Els sòls que restaven en el Pla General 
com a sòl urbanitzable no programat, es delimiten i són la base dels creixements 
industrials i turístics del nou POUM.  

 
El sòl no urbanitzable es regula d’acord amb les seves característiques i usos 

actuals, així com amb els criteris i finalitats mediambientals del Pla. El Pla incorpora 
com a àrees d’especial protecció, la plana del delta del Tordera, i del paratge natural 
d’interès nacional de Pinya de Rosa. Proper a aquest darrer, el Pla delimita un àmbit 
com a espai connector ecològic per tal de garantir la connectivitat d’aquest paratge 
natural amb els turons propers de Sant Pere del Bosc.    

 
 
El resum de superfícies generals del règim del sòl del nou POUM es la següent:  

 
Règim de sòl POUM 
   Sup (Ha) 
    
Sòl urbà General 354,20
Sòl urbà en PMU 27,38
Sòl urbà en PA 75,28
Sòl urbà   456,86
    
Sòl urbanitzable 137,61
    
Sòl no urbanitzable 1.160,74
    
Terme Municipal 1.755,21

 
 

8.3.- Les activitats econòmiques i industrials 
El POUM reserva per a sòl industrial els terrenys situats al límit oest de la ciutat, 

completant els polígons ja existents en aquesta àrea. 
Els terrenys industrials s’agrupen en el sector urbanitzable “Industrial Ronda Oest” 

que permetrà l’obertura de la nova Ronda oest, i en els sectors de sòl urbà subjectes a 
Plans de Millora Urbana per a la seva transformació.  

Per als sectors ja consolidats, el Pla unifica el tractament normatiu i amplia i unifica 
els usos admesos dins els mateixos.  En les zones ja edificades mitjançant la definició 
gràfica dels gàlibs edificatòries, i en les zones pendents d’edificació mantenint el 
coeficient d’edificació i definint els límits i separacions de l’edificació. 

 
El Pla defineix, també els àmbits per a activitats econòmiques que incorporen les 

zones ja desenvolupades, així com els sectors propers a la carretera d’accés Costa 
Brava. 

El Pla qualifica per activitats econòmiques industrials 56,32 hectàrees de sòl, de les 
quals 22Ha són de nova creació, amb un sostre potencial de 140.000 m2 edificables, a 
les que s’han d’afegir 13,25 Ha dins zona de renovació urbana industrial. 
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8.4.- Les activitats turístiques 
El POUM te com objectiu mantenir i potenciar el sector turístic de la ciutat en les 

seves dos vessants diferenciades, el sector dels càmpings i el sector hoteler. 
El Pla prioritza aquesta activitat turística, i en especial reseva per a l’ùs hoteler  les 

parcel.les i àrees no edificades de la zona de S’Abanell, i fixa les determinacions 
normatives amb l’objectiu de facilitar les condicions per a l’ampliació del sector turístic 
hoteler, per tal de que aquesta activitat augmenti el seu pes dins els sectors 
econòmics de la ciutat. 

Amb aquesta finalitat, el Pla reserva com a zona hotelera els terrenys propers als 
carrers Formentera i Cristòfol Colom, ocupats en part per instal.lacions de campings, i 
que es delimiten en diferents polígons d’actuació per facilitar la seva gestió. Els 
desenvolupament d’aquests polígons permetrà l’obertura de la prolongació del carrer 
Formentera, com a passeig i nova avinguda dels hotels, que s’hauria de convertir en 
un nou eix de centralitat de l’activitat turística. 

El Pla proposa així mateix millors condicions, amb una major edificabilitat per l’ús 
hoteler en relació al residencial en els solars no edificats de la zona de S’Abanell, per 
incentivar i potenciar aquesta activitat. 

 

 
 
Dins les nous sectors i polígons d’actuació per activitats hoteleres es preveu un 

sostre de més de 161.270m2, que representa un potencial de 7.200 noves places 
hoteleres. 

En relació als càmpings, el POUM preveu que segueixin amb l’activitat i fixa les 
condicions per possibilitar la millora de les instal·lacions, per tal d’augmentar la qualitat 
de l’oferta; i incorpora les ampliacións existents dels càmpings que no estiguin en 
contradicció amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, 

 
 

8.5.- Els nous creixements residencials. 
La construcció de la nova variant de Blanes, que haurà de treure bona part del tràfic 

de pas de la ciutat, ha de permetre la futura transformació de l’actual carretera d’accés 
a la Costa Brava, en una nova via de característiques urbanes integrada amb la ciutat 

A la banda nord d’aquesta carretera és a on es preveuen els nous creixements 
residencials, que han de servir per relligar els barris i urbanitzacions ja existents en 
aquest costat nord de la carretera, des de  Valldolitg a Ca la Guidó, amb la trama 
urbana de la ciutat.  

El creixement residencial proposat pel Pla s’ha limitat per tant, al relligam de les 
urbanitzacions i barris perifèrics existents al nord de la carretera d’accés a la Costa 
Brava, Valldolitg, Mas Borinot, Mas Güelo, Residencial Blanes, Ca la Guidó, ... per 
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facilitar-ne la seva integració amb la trama urbana central, i reordenar-ne la trama 
viaria i l’estructura del conjunt, evitant la ordenació en petites zones tancades en elles 
mateixes.  

Per tal de que no hi hagi segregació de la trama urbana, es proposa un 
desenvolupament en tipologia d’eixample en la part baixa mes propera a la carretera, 
amb la transformació d’aquesta carretera en una nova via urbana, i un nou eix cívic  
amb edificis residencials que permetin la localització del comerç en la planta baixa. 

 

 
 
 

8.6.- Les polítiques de sòl i habitatge 
El POUM tal com estableix la legislació urbanística vigent qualifica sòls per a 

habitatge de protecció pública per tal d’assegurar el dret a l’habitatge i facilitar-ne 
l’accés.  

L’avaluació de les necessitats i les polítiques d’habitatge d’aquest POUM es 
recullen en el document del Programa d’Actuació Urbanística Municipal que es tramita 
conjuntament amb aquest Pla. 

Aquest Programa recull les polítiques municipals de sòl i habitatge, i conté les 
previsions per al seu desenvolupament, així com la seva programació.  

El Pla ordena les diferents zones residencials d’acord amb les seves preexistències 
i característiques pròpies, fixant les condicions d’edificació i delimitant el nombre 
màxim d’habitatges per a cada zona, per tal d’evitar l’excessiva densificació.  

El resum de les previsions de nous habitatges que possibilita el POUM es el 
següent: 

 
Potencial residencial del POUM 
       
Sòl urbà Pol.lígons d'Actuació      
Polígon Actuació sup (m2) Sostre residencial Habitatges  
nom   pol total dens num 
PA 1 La Sardana 46.042 15960   159
PA 3 Valldolitg 1 3.646 3.375   42
PA 16 Carrer Vila de Lloret 4.447 2.858   35
   54.135   236
       
Sòl urbà Plans de Millora Urbana     
Sector   SUP (Ha) Ed Bruta Habitatges   
nom     sector m2st/m2 dens num 
PMU 1 Paradís - Av Europa 2,27 0,5 40 90
   2,27   90
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Sòl Urbanitzable     
Sector   Sup (Ha) Ed Bruta Habitatges   
nom     sector m2st/m2 dens num 
SUD 1 Costa Brava 14,20 1,00 75,00 506
SUD 2a Valldolitg 1 11,90 1,00 75,00 445
SUD 2b Valldolitg 2 2,90 0,70 60,00 174
SUD 3 Vall de Burg 7,84 0,70 60,00 470
SUD 4 Racó Blau 10,74 0,50 40,00 429
SUD 5 Mas Martí 15,16 0,43 38,00 576
SUD 6 Cal Parrado 3,33 0,43 38,00 126
SUD 7 Costa Brava Centre 12,20 0,43 38,00 463
SUD  8 Horta d'en Beia 16,92 0,43 38,00 642
SUD 9 Les Mimoses 1,59 0,43 38,00 60
  TOTAL 96,78   3.891
       

Total POUM 4.217
 
D’aquests 4.217 nous habitatges, el POUM reserva un mínim de 1.265 per 

habitatges de protecció pública. 
D’aquesta previsió d’habitatges, aproximadament la meitat provenen de sectors ja 

qualificats però pendents de desenvolupar del vigent Plà General. 
A aquest potencial d’habitatges s’haurien de sumar els habitages que seria possible 

construir encara dins l’àrea urbana ja consolidada, sobre solars buits o edificats per 
sota del seu potencial, i que s’estima en uns 600 habitatges.  

 

8.7.- Compliment de l’article 30 de la Ley de Costas 
Per al sector de sòl urbanitzable SUD Activitats Turístiques, situat dins la zona 

d’influència de la Llei de Costes, s’ha previst que la seva densitat edificatòria no serà 
superior a la mitjana dels sòls urbanitzables del municipi tal com determina l’article 30 
de la Llei de Costas que es transcriu a continuació: 

 
“1. La ordenacion territorial y urbanistica sobre terrenos incluidos en una zona, cuya 

anchura se determinara en los instrumentos correspondientes y que sera como minimo 
de 500 metros a partir del limite interior de la ribera del mar, respetara las exigencias 
de proteccion del dominio publico maritimo-terrestre a traves de los siguientes criterios:  

b) Las construcciones habran de adaptarse a lo establecido en la legislacion 
urbanistica. se debera evitar la formacion de pantallas arquitectonicas o acumulacion 
de volumenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificacion pueda ser superior 
a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el termino 
municipal respectivo. “ 

 
Sòl Urbanitzable    
Sector     Sup (Ha) Ed Bruta
nom  ús sector m2st/m2

SUD Costa Brava Res 14,20 1,00 
SUD Valldolitg 1 Res 11,90 1,00 
SUD Valldolitg 2 Res 2,90 0,70 
SUD Vall de Burg Res 7,84 0,70 
SUD Racó Blau Res 10,74 0,50 
SUD Mas Martí Res 14,49 0,43 
SUD Cal Parrado Res 3,19 0,43 
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SUD Costa Brava Centre Res 11,65 0,43 
SUD  Horta d'en Beia Res 16,18 0,43 
SUD Les Mimoses Res 1,59 0,43 
SUD Activitats turístiques Hot 6,52 0,50 
     
 Mitja del sòl urbanitzable delimitat 0,59 

 

8.8.- Els espais lliures 
El Pla proposa una estructura de grans espais oberts, amb la creació de nous 

parcs, com el del Racó Blau, la Sardana, finca Paradís, més els espais lliures ja 
existents de Sant Joan, així com els espais oberts de Marimurtra, Pinya de Rosa, o el 
parc agrari del Tordera.  

 
Aprofitant la topografia accidentada del salt de la plana superior de Can Borell i els 

Pavos sobre la plana de S’Abanell, es proposa la creació de un continuat de parcs 
urbans al llarg d’aquest front urbà, amb un recorregut lineal de prop de dos 
quilòmetres, que des de els Padrets desemboca en el Parc del Racó Blau amb una 
superfície superior a les 10 has.  

 Aquesta disposició de nous parcs juntament amb els espais lliures locals ja 
existents en els diferents barris, conforma una ciutat densa però amb espais de grans 
dimensions, que permetran un esponjament de la ciutat construïda, i facilitaran la 
disposició de recorreguts de passeig per a vianants, recorreguts de salut o altres , que 
enllacen la ciutat central amb bona part dels indrets i punts emblemàtics de la ciutat, 
tals com les restes arqueològiques dels Padrets, el Racó Blau, el Puig de Sant Joan, 
Santa Barbara, o els jardins botànics de Marimurtra i Pinya de Rosa... 

 

 
 
 
El Pla manté la previsió dels espais lliures de la muntanya de Sant Joan, donades 

les seves característiques boscoses i de fortes pendents, així com la seva posició de 
fita molt visible des de l’àrea urbana, a fí de preservar-la del procés urbanístic i evitar-
ne la seva degradació. 

El pla preserva també la pineda no edificada de la finca Perpinyà, coneguda com a 
finca Paradís, una nova peça prevista com a espais lliures que permetrà mantenir 
aquest espai verd sense edificar, en la part central de l’àrea urbana, llindant amb el 
centre històric, i molt densa en aquest moment.  

 
Tal com es pot veure més endavant (apartat 8.12.4 de la memòria), aquesta 

previsió d’espais lliures permetrà disposar d’una bona xarxa d’espais lliures, amb una 
disponibilitat dins la trama urbana de 21,11 m2 de superfície d’espais lliures per cada 
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100m2 de sostre residencial potencial (per sobre dels 20m2 mínims exigits a la Llei 
d’urbanisme), i en els nous sectors de planejament, aquest estandart ascendirà fins a 
55,40m2 de sòl d’espais lliures per cada 100m2 de sostre residencial potencial. Per 
tant, els nous desenvolupaments urbanístics disposaran de grans parcs, adequats a la 
morfologia i característiques dels nous sectors, que permetran un esponjament de la 
trama urbana, per tal que els ciutadans disposin d’espais apropiats per al gaudi, la 
integració social i la qualitat urbana que demanda la nova ciutat. 

 
 

8.9.- Els equipaments 
Els equipaments previstos en el Pla responen a les diferents categories: de 

proximitat o sistemes locals, de servei general a la ciutat i d’abast comarcal i/o 
supramunicipal. 

 
Els equipaments de barri, escoles bressol, escoles d’ensenyança primària, centres 

cívics es reparteixen per a tota la ciutat, en els diferents barris, fet que facilita la seva 
accessibilitat per tal de que la població a que donen servei pugui accedir-hi amb 
facilitat, preferentment a peu, són de tamany mitjà o petit. 

Els equipaments de sistema general o d’abast municipal, com els instituts, 
l’ajuntament, casa de la vila, el centre d’assistència primària, donen servei a tota la 
població, estant localitzats en llocs amb bona accessibilitat, i amb facilitats per accedir-
hi amb transport públic. 

Per altra banda els equipaments d’abast comarcal, que donen suport a més d’un 
municipi com l’hospital comarcal, els jutjats, el mercat, la ciutat esportiva, tenen 
definida la seva ubicació, en la que es disposa la xarxa bàsica de transport públic  

Per últim, s’han d’afegir els equipaments de projecció exterior, i de suport bàsic pel 
sector turístic i per la projecció exterior de la ciutat, tals com els jardins botànics de 
Marimurtra i de Pinya de Rosa, i els nous equipaments del Portal Costa Brava i la 
reserva del nou sector per a recinte firal i/o estudis universitaris.  

 
D’aquestes diferents categories d’equipaments abans esmentades, el Pla fa la 

reserva d’espais per a possibilitar la seva implantació d’acord amb les necessitats i 
prioritats que estableixi en cada moment l’ajuntament, i que es relacionen a 
continuació. 

La primera reserva que fa el Pla són els equipaments escolars, ja que necessiten 
disposar d’espais de superfície considerable que condicionen la seva ubicació.  

Actualment Blanes té tres IES (IES S’Agulla, IES Sa Palomera, IES Serrallarga), i 7 
CEIP (CEIP Joaquim Ruyra, CEIP Napoleó Sóliva, CEIP Pinya de Rosa, CEIP Quatre 
vents, CEIP Sa Forcanera, CEIP Mn. Joan Batlle, CEIP Carles Faust) amb 16 línies en 
total, i dos centres privats Cor de Maria i Santa Maria.  

En el nou POUM es preveu que una part de les vivendes existents de segona 
residència passaran a ser de habitatge habitual, que juntament amb els nous 
creixements generen un potencial de creixement propers als 2.500 habitatges.  

Aquests 2.500 habitatges nous requeriran dos nous CEIP i un nou IES, a part de les 
mancances actuals, aquests nous equipaments es situaran ens els nous sectors 
urbanitzables al nord de la Carretera Accés Costa Brava. 

La ciutat també disposa d’un centre ensenyament d’educació especial El Ventijol i 
una escola de música. 

 
Respecta als equipaments sanitaris, en l’actualitat hi ha l’hospital comarcal i un CAP 

a l’avinguda Europa, i es preveu que es necessitarà un nou CAP que es podria situar 
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prop de Ca la Guidó, i un ambulatori de temporada que es podria situar a S’Abanell o 
als Pins, per donar servei als càmpings en l’època estiuenca. 

Blanes disposa d’una biblioteca, tot i que aviat (l’horitzó de 40.000 habitants) 
necessitarà una biblioteca filial, que es podria situar al nou sector urbanitzable de Mas 
Puig.  

La nova llei de la dependència comportarà la necessitat de 3 a 4 centres cívics 
nous, situats als Pins, Nucli antic, Ca la Guidó, i Mont-ferrant, així mateix es 
necessitaran 4 o 5 centres de barri, per a les associacions de veïns. 

En el tema cultural i administratiu, es preveu situar les noves dependencies de 
l’ajuntament a l’avinguda Catalunya, i el complex cultural i/o el nou auditori als 
equipaments de l’avinguda Catalunya, així com el museu i l’escola d’art a l’escola de 
música. 

 
Blanes disposa de la ciutat esportiva d’abast supramunicipal. Per a la seva possible 

ampliació i creació d’un aparcament per a la ciutat esportiva i aparcament dissuassori 
es fixa dins un sector d’urbanitzable delimitat, per tal de facilitar-ne la seva gestió.  

També s’ha modificat la previsió del actual Pla General pel nou cementiri i s’ha 
traslladat a una zona de millor accessibilitat, que llinda amb el terme municipal de 
Lloret de mar. 

 
 

8.10.- El sòl urbà residencial 
S’expliquen a continuació els criteris que s’han seguit per tal d’ordenar les diferents 

tipologies de sòl residencial. Un punt comú a totes les zones de sòl urbà residencial, 
és que s’han introduït densitats màximes d’habitatges a cada una de les zones, per tal 
d’ajustar-se als criteris i objectius del POUM. 

 
 8.10.1.- El Patrimoni arquitectònic 

Aquest POUM tal com s’ha dit anteriorment recull i fa propis els criteris i objectius 
del Pla Especial de protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic i Historicoartístic de 
Blanes aprovat per l’Ajuntament. 

Les edificacions incloses en l’esmentat catàleg formen part de l’historia i la memòria 
col·lectiva de la ciutat, al igual que el recinte murallat o els ravals, i com a tals el Pla  
els engloba dins una zona comú amb la qualificació de “zona de Conservació de 
l’edificació i jardins urbans”. 

El Pla vol preservar el valor històric, la qualitat arquitectònica i/o la configuració del 
paisatge urbà d’aquestes edificacions i indrets. Les seves condicions d’edificació seran 
les que es regulen en les fitxes de l’esmenta’t Catàleg que s’incorporan com a 
determinacions i normativa en la documentació del POUM. 

Dins els criteris i objectius del Pla, està la preservació del patrimoni ambiental, la 
protecció del paisatge, i la preservació del patrimoni històric artístic del municipi. Al 
igual que en la preservació del medi natural, els boscos i el paisatge del entorn natural, 
el Pla preveu el manteniment del patrimoni arquitectònic, com una part important del 
paisatge urbà i de la memòria històrica col·lectiva del municipi. 

 La qualificació urbanística de les finques incorporades en aquesta qualificació, 
respon als mateixos criteris d’ordenació diferencial del POUM, per tal d’adequar la 
normativa de les diferents finques o zones a les característiques mes idònies d’acord 
amb el seu emplaçament, les seves característiques, i les finalitats i objectius del Pla. 
Així, al igual que en altres zones i qualificacions diferencials, en que el pla manté 
zones de baixa densitat o altres de major densificació urbana en funció de les 
preexistències edificatòries, característiques i finalitats del Pla, en aquestes finques el 
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POUM manté les edificabilitats existents com les més adequades a l’emplaçament i 
característiques d’aquestes finques, i com la mes idònies en la preservació del 
paisatge urbà i la qualitat ambiental que el Pla persegueix.  

 
 8.10.2.- El front de mar 

El Pla incorpora una zonificació especifica per a la façana marítima de la ciutat, 
recollint la transformació soferta per aquesta al llarg del segle XX, amb la substitució 
de les construccions que hi havia en aquest front de mar, i la construcció dels blocs 
entre mitgeres que tenim en l’actualitat. 

Aquesta façana marítima de la ciutat que es superposa al casc antic, es una de les 
imatges característiques de la ciutat amb la muntanya de Sant Joan i la punta de 
Santa Ana definint el límit nord i S’Auguer en el seu límit sud. 

El Pla fixa una nova zonificació per aquesta façana que no mante cap de les 
característiques del nucli antic o dels ravals, per tal d’ajustar-la a la realitat física 
actual.  

 
 8.10.3.- El recinte emmurallat i els ravals 

El pla fa una delimitació específica dels diferents teixits històrics de la ciutat, 
diferenciant els diversos àmbits com a recinte emmurallat, o creixements en raval, i 
remarcant els barris de s’Auguer i sa Carbonera, per tal d’establir diferents mesures de 
protecció d’aquests teixits urbans d’acord amb les seves característiques i estat de 
conservació. 

Així els barris de s’Auguer i de sa Carbonera que encara conserven bona part de la 
seva identitat i no han s’han produït processos de transformació, es mantenen les 
condicions de l’edificació que han permès la seva configuració. 

 Pel que fa al recinte emmurallat, de forta presencia comercial, s’adequa la 
normativa a aquesta dinàmica , permetent la modificació de la planta baixa per tal de 
fer possible el teixit comercial, però es mantenen les condicions de preservació per a 
les plantes superiors, de forma que no canviïn les tipologies edificatòries.  

 
 8.10.4.- Els eixamples 

El Pla unifica les diferents zones amb edificacions de la mateixa tipologia, que hi 
havia en el Pla General, “Plurifamiliar en ordre obert”, “Segons antiga ordenació” per 
tal de que totes les edificacions plurifamiliars entre mitgeres formin part de l’eixample. 
Fent una divisió segons si la tipologia edificatòria és d’illa oberta o illa tancada. La seva 
regulació és segons alineació a vial, amb una profunditat edificable i una alçada 
màxima, que defineixen uns gàlibs concrets.  

 
 8.10.5.- Els blocs aïllats 

S’ha deixat únicament amb aquesta qualificació les parcel·les que formaven part del 
Plurifamiliar en ordre obert de s’Abanell, i que la seva configuració no correspon a la 
d’eixample.  

 
 8.10.6.- Les cases agrupades i aïllades 

El POUM qualifica de cases agrupades, els habitatges d’aquestes categories. 
Pels casos concrets de Ntra. Sra. Del Vilar es recull el pla especial que permetia 

unes possibles ampliacions mentre que pel barri de mas Cremat se’n preveuen unes 
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ampliacions noves, degut a la necessitat manifesta del barri, al ser habitatges de poca 
superfície. 

Pel que fa a les cases aïllades, s’unifiquen les normatives, resultant parcel·les de 
120, 400, 600, 800 i 2.000m2. S’ha augmentat l’edificabilitat de Residencial Blanes 
igualant-la al resta de Blanes del mateix tamany de parcel·la. 

 
 8.10.7.- La qualificació “Segons antiga ordenació” 

El Pla General que ara es revisa, tenia la clau 7 “Segons antiga ordenació”, que 
recollia els Plans Parcial que s’havien desenvolupat antigament. Aquesta clau remetia 
a l’ordenació establerta en el planejament derivat que va desenvolupar-lo. 

 El POUM amb un esforç per unificar l’ordenació de tot els documents de 
planejament, ha suprimit aquesta clau, i ha refós l’ordenació i la normativa d’aquestes 
zones d’acord amb les seves condicions tipològiques, i les ha inclòs dins la zona 
corresponent com a cases aïllades, cases agrupades o eixamples. 

D’aquesta manera es disposa de una lectura més àgil de l’ordenació urbanística, i 
facilita la gestió tant dels tècnics municipals com dels administrats per la 
innecessarietat de fer múltiples remissions a diferents plans. 

 

8.11.- Els Plans de Millora Urbana 
El POUM defineix dins el sòl urbà, les zones susceptibles de transformació, i preveu 

la seva ordenació a traves del corresponent Pla de Millora Urbana (PMU). 
 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 
PMU-6.- PORTAL COSTA BRAVA 

 
El pla de millora urbana residencial, Paradís-Avinguda Europa - discontinu, de sòl 

urbà no consolidat, fixarà l’ordenació de l’àmbit susceptible per a nova edificació 
residencial, i reservarà com a àrea d’espais lliures la part restant de la finca Perpinyà, 
no ocupada per l’edificació principal de la mateixa, la qual romandrà fora de l’àmbit del 
sector, com a zona de conservació de l’edificació i jardins privats, donada la seva 
condició d’edifici catalogat.  

 Donada la densitat de la zona on està situada la finca Perpinyà, així com les 
dificultats d’accés a tot aquest àmbit del casc antic, així com l’interès per mantenir 
l’arbrat i la qualitat del paisatge urbà en aquest lloc, el POUM determina que el pla de 
millora urbana fixarà la major part de la volumetria edificatòria per a ús residencial junt 
a l’Av. Europa, i reservarà únicament un sostre màxim de 3.000m2 dins l’àmbit que 
actualment ocupa la finca Perpinyà, en l’emplaçament ocupat per l’antiga pista de 
tenis. 

Els plans de millora urbana industrials, determinen les condicions per implantar 
noves instal·lacions industrials, pels àmbits de Nylstar 2 i Rhodia Iberia. El 
desenvolupament d’aquests plans de millora urbana permetran l’obertura de la 
continuació de la Ronda Oest des de l’estació de ferrocarril fins a la carretera de 
Palafolls, i permetrà fer les reserves necessàries per aparcament que és necessita tant 
per les activitats econòmiques i industrials com per l’àrea de l’estació. 
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EL pla de millora urbana Peixos Ros, permetrà fixar l’ordenació de l’edificació 
d’aquesta zona, completant la rotonda que hi dóna accés i formalitzar les cessions 
d’espais lliures, vials i aprofitament urbanístic. 

També es delimita el pla de millora urbana hoteler Mas Ferrer per tal de d’ordenar 
els volums per l’ampliació de l’edificació admesa junt al Mas Ferrer per tal de preservar 
els valors arquitectònics i paisatgístics d’aquest edifici situat en una zona prominent 
dels espais lliures del salt topogràfic de la Plantera. 

 

8.12.- Els Polígons d’Actuació 
El POUM delimita a efectes de gestió diversos polígons d’actuació per tal de 

completar les determinacions de vialitat i espais lliures i/o completar els serveis 
urbanístics.  

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.- MAS MASSONET 
PA-15.- CARRER VILA DE LLORET 

 
Els polígons d’actuació urbanística residencials, els podem diferenciar en dos 

grups, els de sòl urbà consolidat, que s’han delimitat per a millorar les condicions 
d’urbanització, i completar les mancances d’alguna de les urbanitzacions, i els de sòl 
urbà no consolidat, que s’han delimitat per tal de preveure les cessions d’espais lliures 
i l’obertura dels vials corresponents.  

El Polígons d’Actuació La Sardana, de sòl urbà no consolidat, s’ha delimitat per tal 
d’ordenar la transformació del càmping La Sardana amb un model d’implantació 
diferent del que hi havia en el Pla General (PGOU-81). Es preveu acumular el sostre 
d’aprofitament privat en el límit nord del sector per tal d’alliberar com espais lliures, la 
franja sud al costat del salt topogràfic dels Padrets, d’aquesta manera es dóna 
continuïtat als parcs urbans, des de Padrets fins al Racó Blau. 

Part del sostre edificable d’aquest polígon discontinu es situarà a l’avinguda Europa 
al costat del barri de la Plantera, per tal d’alliberar la zona arbrada de cota superior, 
prevista per a espais lliures. 

Aquesta actuació és una de les transformacions més destacables del Pla, i ha de 
permetre una continuïtat visual i física dels espais lliures, deixant lliure d’edificació la 
carena d’aquest salt topogràfic, i amb una tipologia edificatòria que ocupa menys sòl, 
per tant augmentant significativament les cessions destinades a espais lliures. 

 



 

 283 

 
 
 

El Pla preveu dos polígons d’actuació urbanística per activitats econòmiques i 
industrials: Nylstar 1 i Carretera de Lloret. 

 El PA Nylstar 1, de desenvolupament immediat i que recull una modificació puntual 
d’aprovació recent, permet executar una part de la Ronda Oest, i connectar l’avinguda 
Catalunya (La Plantera) fins a l’estació del ferrocarril.  

El PA carretera de Lloret, situat a la carretera Gi-682 a l’extrem est de la trama 
urbana de Blanes, permetrà completar les obres d’urbanització i ordenar aquesta zona 
d’accés a Blanes des de Lloret, millorant d’aquesta manera la façana pública de la 
ciutat. Així mateix, amb les cessions vinculades a aquest polígon hi ha els 
equipaments destinats a aparcament i serveis complementaris de l’hospital comarcal. 

Els polígons d’actuació urbanística del sector turístic, qualifiquen de sòl urbà no 
consolidat tres àmbits per tal de facilitar la implantació d’establiments hotelers i 
permetre l’obertura d’un nou vial (Passeig dels hotels), continuació del carrer 
Formentera fins al mar. Aquest nou vial, on gran part de la secció serà per a ús 
peatonal, s’ha de convertir en un nou eix bàsic de l’oferta turística hotelera de la ciutat. 

 
Donades les característiques morfològiques de la muntanya de Sant Joan amb 

pendents molt pronunciades, i amb una configuració boscosa, no apte per a ubicar-hi 
edificacions o expectatives de creixement urbà, el POUM opta per definir un polígon 
discontinu per permetre ubicar l’edificació corresponent, en un àmbit de l’àrea urbana 
central. Així, per a l’obtenció dels espais lliures de la muntanya de Sant Joan, es fixa 
un polígon d’actuació urbanística discontinu als efectes de la seva gestió, per tal de 
procedir a l’equidistribució de beneficis i càrregues, com alternativa legal a l’expedient 
d’expropiació forçosa instada. El sostre inclòs dins el polígon d’actuació urbanística és 
el necessari per tal de poder equilibrar els beneficis i càrregues del mateix.  

 

8.13.- Portal Costa Brava – Illa de Blanes 
L’àrea del Portal Costa Brava és una amplia zona cèntrica propietat de 

l’Ajuntament, on s’hi ubica en l’actualitat el camp de futbol, el pavelló esportiu, l’antiga 
depuradora de Blanes en desús, l’estació d’autobusos, i una amplia zona infrautilitzada 
com a aparcament. El trasllat de la zona esportiva a Mas Cuní a l’entrada de la 
carretera de Tordera, permet la transformació d’aquests terrenys amb un nova àrea de 
centralitat urbana, el usos del qual han estat en discussió en els darrers anys per part 
dels diferents consistoris municipals.  

 
Per la definició i desenvolupament d’aquest nova àrea de centralitat, així com per la 

financiació de la nova zona esportiva es va crear el Consorci del Portal Costa Brava, 
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que va encarregar a una comissió tècnica mixta entre l’Ajuntament de Blanes i la 
Generalitat de Catalunya, elaborar propostes per a garantir la seva viabilitat.  

El POUM recull les propostes d’aquesta comissió que incorpora les determinacions 
d’usos de l’Illa Portal Costa Brava, així com la reordenació i transformació dels 
terrenys municipals de les zones d’equipaments no utilitzades, a l’Avinguda de 
l’Estació / Carretera de Malgrat, i l’illa d’equipaments Avinguda Catalunya / Carrer 
Ernest Lluch, a on s’emplaça l’aprofitament urbanístic de tipus residencial per a la 
financiació de l’operació.  

L’Illa de Blanes es concep com a un gran parc central equipat, que contindrà les 
noves dependències municipals, un auditori, i una amplia zona hotelera, palau de 
congressos, serveis complementaris i comerç, i que actuarà com un nova àrea de 
centralitat urbana.  

 
Assenyalar igualment que l’execució de l’edificabilitat proposada en el POUM sobre 

finques de titularitat municipal, segons les condicions del dictamen de la comissió 
tècnica encarregada de desenvolupar l’acord institucional entre el Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de blanes (projecte “illa de 
Blanes” de juliol de 2009 amb l’alternativa A per l’àmbit núm 4 (Avda de l’Estació/Crta 
de Malgrat)), restarà condicionada en tot cas a l’efectiva assumpció per part del 
consorci del finançament de la resta d’obres per l’acabament de la Ciutat Esportiva de 
Blanes, segons els projectes constructius inicials (Pavelló Polisportius i d’urbanització) 
aprovats pel “Consorci Portal de la Costa Brava-Illa de Blanes” en sessions de dates 9 
de juny de 2005 i 31 de gener de 2007. 
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8.14.- Resum de superfícies classificades al POUM 
Es detalla a continuació la superfície i paràmetres del sòl qualificat pel POUM, 

classificats segons el seu règim urbanístic. 
 

 8.14.1.- Resum de superfícies segons el règim de Sòl 

   PGOU'89 Apr ini Apr Prov Text Refós 
   Sup (Ha) Sup (Ha) Sup (Ha) Sup (Ha) 
       
Sòl urbà General 382,32 371,82 354,28 354,20 
Sòl urbà en PMU 1,81 30,58 27,38 27,38 
Sòl urbà en PA 7,78 59,21 74,74 75,28 
Sòl urbà   391,91 461,61 456,40 456,86 
Sòl urbanitzable 201,6 132,40 137,61 137,61 
Sòl no urbanitzable 1.161,70 1.161,20 1.161,20 1.160,74 
       
Terme Municipal       1.755,21 
 

 8.14.2.- Sectors i polígons en sòl urbà 
Sòl urbà Pol.lígons d'Actuació       
Polígon Actuació     

sup 
(m2) Sostre Sostre Sostre 

nom     us règim pol residencial Industrial Act.Tur.
PA 1 La Sardana Res No consolidat 46.042 15.960 0 0
PA 2 Cala Sant Francesc Res Consolidat 301.100 92.290 0 0
PA 3 Valldolitg 1 Res No consolidat 3.646 3.375 0 0
PA 4 Valldolitg 3 Res Consolidat 7.977 10.306 0 0
PA 5 Puig de la Dona Res Consolidat 19.804 8.452 0 0
PA 6 Mas Güelo Res Consolidat 29.597 11.156 0 0
PA 7 Nylstar 1 Com No consolidat 35.500 0 22.256 0
PA 8 Carretera de Lloret Com No consolidat 90.000 0 57.880 0
PA 9 S'abanell Hot No consolidat 26.041 0 0 25.300
PA 10 Cristòfol Colom Hot No consolidat 16.544 0 0 21.891
PA 11 Formentera Hot No consolidat 20.125 0 0 44.779
PA 12 Sant Joan - Moli d'Avall Res No consolidat 81.700 2.200 0 0
PA 13 Sa Massaneda Res Consolidat 106 207 0 0
PA 14 Mas Massonet Res Consolidat 4.024 3.664 0 0
PA 15 Illa de Blanes Hot Consolidat 66.195 0 0 35.000
PA 16 Carrer Vila de Lloret Res No consolidat 4.447 2.858 0 0
  TOTAL   752.848 150.468 80.136 126.970
 
Sòl urbà Plans de Millora Urbana     
Sector       Ed Bruta Sostre Habitat.   
nom     us tramit

SUP 
(Ha) 
sector m2st/m2 tot dens num

PMU 1 Paradís - Av Europa Res    2,27 0,500 11.350,00 40,00 90
PMU 2 Mas Ferrer Hot   0,34 0,50 1.700,00 0,00 0
PMU 3 Nylstar 2 Ind   15,84 0,70 110.880,00 0,00 0
PMU 4 Rhodia Iberia Ind   6,38 0,70 44.660,00 0,00 0
PMU 5 Peixos Ros Ind   2,55 0,50 12.750,00 0,00 0
  TOTAL   27,38  181.340,00  90
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 8.14.3.- Sectors delimitats i no delimitats en sòl urbanitzable 
Sòl Urbanitzable      
Sector       

Sup 
(Ha) 

Ed 
Bruta 

Sostre 
total Sostre Habitatges 

nom     ús tramit sector m2st/m2   residencial dens num 
SUD 1 Costa Brava Res Apr Df 14,20 1,00 142.000,00 120.700,00 75,00 506
SUD 2a Valldolitg 1 Res Apr Df 11,90 1,00 119.000,00 101.150,00 75,00 445
SUD 2b Valldolitg 2 Res   2,90 0,70 20.300,00 17.400,00 60,00 174
SUD 3 Vall de Burg Res   7,84 0,70 54.880,00 47.040,00 60,00 470
SUD 4 Racó Blau Res   10,74 0,50 53.700,00 42.960,00 40,00 429
SUD 5 Mas Martí Res   15,16 0,43 65.188,00 57.608,00 38,00 576
SUD 6 Cal Parrado Res   3,33 0,43 14.319,00 12.654,00 38,00 126
SUD 7 Costa Brava C. Res   12,20 0,43 52.460,00 46.360,00 38,00 463
SUD  8 Horta d'en Beia Res   16,92 0,43 72.756,00 64.296,00 38,00 642
SUD 9 Les Mimoses Res   1,59 0,43 6.837,00 6.042,00 38,00 60
SUD 10 Ronda Oest Ind   19,00 0,70 133.000,00 0,00 0,00 0
SUD 11 Activitats Tur. Hot   6,52 0,50 32.600,00 0,00 0,00 0
SUND   Mas Puig SUND   15,31   0,00 0,00     
  TOTAL   137,61  767.040,00 516.210,00  3.891
 

 8.14.4.- Quadre justificació dels espais lliures 

Classe de sòl  Residencial Sostre pot Sistema ELL 
Sòl urbà         
  01 Front de mar 89.739   
  02 Recinte emmurallat 48.346   
  03 Ravals 286.095   

  04 
Conservació de 
l'edificació 20.962   

  05 Eixample 1.409.160   
  06 Blocs aïllats 85.265   
  07 Agrupacions de cases 141.315   
  08 Cases aïllades 217.051   
Espais lliures       485.042 
TOTAL   2.297.933 485.042 
     
 21,11 m2 ELL / 100 m2 sostre residencial  
 

La suma dels espais lliures de sistemes generals, no inclosos dins sectors o 
polígons, es de 48,50 has., que equivalen a 21,11m2 d’espais lliures per cada 100m2 
del total del sostre potencial del POUM 

 
Sòl urbà Polígons d'Actuació       
Sector     SUP (m2)     Sostre res. Espai lliure
nom   us sector     tot sup 
PA 1 La Sardana Res 46.042,00     15.960,00 29.925,00
PA 2 Cala Sant Francesc Res 301.100,00   92.290,00 24.969,00
PA 3 Valldolitg 1 Res 3.646,00   3.375,00 1.185,00
PA 4 Valldolitg 3 Res 7.977,00   10.306,00 307,00
PA 5 Puig de la Dona Res 19.804,00   8.452,00 0,00
PA 6 Mas Güelo Res 29.597,00   11.156,00 941,00
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PA 12 St Joan-Moli d'Avall Res 81.700,00   2.200,00 80.359,00
PA 13 Sa Massaneda Res 106,00   207,00 0,00
PA 14 Mas Massonet Res 4.024,00   3.664,00 262,00
PA 16 Carrer Vila de Lloret Res 4.447,00     2.858,00 433,00
  TOTAL  498.443,00   150.468,00 138.381,00
         
Sòl urbà Plans de Millora Urbana      
Sector     SUP (m2) Ed bruta Habitatges Sostre res. Espai lliure
nom   us sector m2/m2 dens tot sup 
PMU 1 Paradís - Av Europa Res 2,27 0,500 40 11.350,00 12.485,00
  TOTAL  2,27   11.350,00 12.485,00
         
Sòl Urbanitzable       
Sector       Sup (Ha) Ed Bruta Habitatges Sostre res. Espai lliure
nom   ús sector m2st/m2 dens tot sup 

SUD 1 Costa Brava Res 14,20 1,00 75 120.700,00 28.400,00
SUD 2a Valldolitg 1 Res 11,90 1,00 75 101.150,00 23.800,00
SUD 2b Valldolitg 2 Res 2,90 0,70 60 17.400,00 4.350,00
SUD 3 Vall de Burg Res 7,84 0,70 60 47.040,00 0,00
SUD 4 Racó Blau Res 10,74 0,50 40 42.960,00 69.810,00
SUD 5 Mas Martí Res 15,16 0,43 38 57.608,00 30.320,00
SUD 6 Cal Parrado Res 3,33 0,43 38 12.654,00 6.660,00
SUD 7 Costa Brava Centre Res 12,20 0,43 38 46.360,00 24.400,00
SUD  8 Horta d'en Beia Res 16,92 0,43 38 64.296,00 33.840,00
SUD 9 Les Mimoses Res 1,59 0,43 38 6.042,00 3.180,00
  TOTAL  96,78   516.210,00 224.760,00
         
      Total 678.028,00 375.626,00

 
La suma del sostre residencial inclòs dins polígons d’actuació, plans de millora 

urbana i plans parcials és de 678.028 m2. La previsió total de superfície d’espais 
lliures de sistemes locals dins aquests nous sectors o polígons proposats pel POUM 
és de 375.626 m2, el que representa 55,40m2 de sòl d’espais lliures per cada 100m2 
de nou sostre residencial previst en aquest POUM. 
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8.15.- Potencial residencial del POUM 
 8.15.1.- Potencial del POUM 

Es detalla a continuació el càlcul de l’estimació del potencial d’habitatges i sostre 
residencial qualificat en el POUM. 

 
Potencial residencial del POUM     
       
Sòl urbà Pol.lígons d'Actuació      
Polígon Actuació sup (m2) SostreResidencial Habitatges  
nom   pol total dens num 
PA 1 La Sardana 46.042 15960   159
PA 3 Valldolitg 1 3.646 3.375   42
PA 16 Carrer Vila de Lloret 4.447 2.858   35
   54.135   236
       
Sòl urbà Plans de Millora Urbana     
Sector   SUP (Ha) Ed Bruta Habitatges   
nom     sector m2st/m2 dens num 
PMU 1 Paradís - Av Europa 2,27 0,5 40 90
   2,27   90
       
Sòl Urbanitzable     
Sector   Sup (Ha) Ed Bruta Habitatges   
nom     sector m2st/m2 dens num 
SUD 1 Costa Brava 14,20 1,00 75,00 506
SUD 2a Valldolitg 1 11,90 1,00 75,00 445
SUD 2b Valldolitg 2 2,90 0,70 60,00 174
SUD 3 Vall de Burg 7,84 0,70 60,00 470
SUD 4 Racó Blau 10,74 0,50 40,00 429
SUD 5 Mas Martí 15,16 0,43 38,00 576
SUD 6 Cal Parrado 3,33 0,43 38,00 126
SUD 7 Costa Brava Centre 12,20 0,43 38,00 463
SUD  8 Horta d'en Beia 16,92 0,43 38,00 642
SUD 9 Les Mimoses 1,59 0,43 38,00 60
  TOTAL 96,78   3.891
       

Total POUM 4.217
 
 
El POUM proposa un increment de 4.217 habitatges nous dins sectors o polígons 

de sòl urbà no consolidat. 
 
 
 



 

 289 

 
 8.15.2.- Reserves per a habitatges de protecció pública 
Sostre Residencial de nova implantació (sectors urbanitzables i sòl urbà no consolidat) 
Sector   POUM Sostre residencial Habitatges 
    

Sup 
(Ha)      de nova implantació     

nom   sector EdBruta Sostre total Sostre resid. 30 % total HPP 
PA 1 La Sardana 4,60   15.960,00 15.960,00 4.788,00 159 47
PA 3 Valldolitg 1 0,36   3.375,00 3.375,00 1.012,50 42 10
PA 16 Cr Vila de Lloret 0,44   2.858,00 2.858,00 857,40 35 11
PMU 1 Paradís Europa 2,27 0,500 11.350,00 11.350,00 3.405,00 90 34
SUD 2b Valldolitg 2 2,90 0,70 20.300,00 17.400,00 5.220,00 174 52
SUD 3 Vall de Burg 7,84 0,70 54.880,00 47.040,00 14.112,00 470 141
SUD 4 Racó Blau 10,74 0,50 53.700,00 42.960,00 12.888,00 429 128
SUD 5 Mas Martí 15,16 0,43 65.188,00 57.608,00 17.282,40 576 172
SUD 6 Cal Parrado 3,33 0,43 14.319,00 12.654,00 3.796,20 126 37
SUD 7 Costa Brava C. 12,20 0,43 52.460,00 46.360,00 13.908,00 463 139
SUD  8 Horta d'en Beia 16,92 0,43 72.756,00 64.296,00 19.288,80 642 192
SUD 9 Les Mimoses 1,59 0,43 6.837,00 6.042,00 1.812,60 60 18
     373.983,00 327.903,00 98.370,90 3.266 981
 

El POUM té 3.266 habitatges de nova implantació, que d’acord amb la legislació 
vigent, ha de reservar un mínim del 30% per a habitatges de protecció pública, per tant 
correspont a 981 habitatges. 

 
Sector   Sup(Ha) POUM Sostre residencial Habitatges 
nom     sector EdBruta Sostretotal Sostre resid. 30 % total HPP 
SUD 1 Costa Brava 14,20 1,00 142.000,00 120.700,00 36.210,00 506 151
SUD 2a Valldolitg 1 11,90 1,00 119.000,00 101.150,00 30.345,00 445 133
     261.000,00 221.850,00 66.555,00 951 284,00

 
Els sectors urbanitzables Costa Brava i Valldolitg 1 tenen aprovat definitivament el 

pla parcial i el projecte de reparcel·lació, per tant, els hi és d'apliació les reserves del 
30% del sostre per a habitatge de protecció pública.  

 
El polígon d'actuació urbanística de Sant Joan - Molí d'Avall té la consideració de no 

consolidat, ja que ha de materialitzar les cessions d'espais lliures, però el sostre 
corresponent del polígon ja formava part del sostre existent en el Pla General, per tant, 
aquest sostre es considera consolidat i no de nova implantació, per tant, no genera 
noves reserves d’habitatge de protecció. 

 
Els polígons d'actuació urbanística de Valldolitg 3 i Puig de la Dona corresponen a 

dos àmbits d’habitatges d’autoconsrucció dels anys 70, tenen la consideració de 
consolidats, per estar totalment edificats, i només s'ha delimitat el polígon per tal de 
que duguin a terme les obres de reurbanització, per tal de solventar les dificiències de 
serveis urbanístics.  

 
El polígon d'actuació urbanística de Cala Sant Francesc, correspont al Pla Parcial 

del mateix nom amb les cessions ja realitzades i s'ha delimitat el polígon per tal de 
solventar les dificiències de serveis urbanístics.  
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El polígon d'actuació urbanística de Mas Güelo correspont a una antiga parcel·lació 
dels anys 70 sense Pla Parcial aprovat, té la consideració de consolidat per estar 
totalment edificat, i s'ha delimitat el polígon per tal de que duguin 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.  

 
Polígon Actuació     sup(m2) Sostre residencial Sostre Esp.Lli.
nom     us règim pol total proteccio Act.Turíst m2 
PA 9 S'abanell Hot No consolidat 26.041 No pot transformar-se 25.300 6.780
PA 10 CristColom Hot No consolidat 16.544 No pot transformar-se 21.891 1.716
PA 11 Formentera Hot No consolidat 20.125 No pot transformar-se 44.779 2.089

 
 

 8.15.3.- Reserves d’habitatge dotaconal 
El POUM preveu reserves d’habitatges dotacional amb dos solars municipals situats 

al costat de l’antic hospital Sant Jaume i als carrers Ardales amb Sant Vicenç Ferrer.  
 
En els habitatges dotacionals previstos al costat de l’antic hospital hi ha 44 unitats 

habitacionals per al col·lectiu de la gent gran, i 27 unitats habitacionals per a gent jove 
al barri de Can Borell. 
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Mes Captacions

Gener 160.059 m³/mes
Febrer 78.676 m³/mes
Març 69.485 m³/mes
Abril 153.281 m³/mes
Maig 281.933 m³/mes
Juny 340.834 m³/mes
Juliol 422.402 m³/mes
Agost 378.888 m³/mes

Setembre 303.054 m³/mes
Octubre 95.837 m³/mes

Novembre 107.294 m³/mes
Desembre 67.574 m³/mes

TOTAL 2.459.317 m³/mes

 

8.16.- Infraestructures i serveis 
 8.16.1.- Estudi del sistema d’abastament 

• 8.16.1.1. Introducció i objectiu de l’estudi 
En el marc dels treballs de redacció del POUM de Blanes es redacta aquest estudi 

que té per objectiu avaluar el sistema d’abastament d’aigua potable de Blanes, tenint 
en compte la situació actual i les previsions de creixement de la proposta del nou 
POUM. 

 
• 8.16.1.2. Antecedents 

Fins l’any 2002, l’abastament de Blanes es realitzava a través de les captacions 
d’aigües subterrànies situades al llarg del riu Tordera. 

A l’any 2002 va entrar en funcionament la dessalinitzadora (ITAM) de Blanes que 
des de llavors subministra aigua a Blanes, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, 
Canet de Mar, Malgrat, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià, Sant Iscle de Vilalta, 
Sant Pol, Santa Susanna, Tossa de Mat i Lloret de Mar. 

L’aigua procedent de les captacions pròpies subterrànies necessita ser tractada 
amb l’objectiu de complir els paràmetres que marca el RD 140/2003. Aquesta operació 
es realitza a la estació de tractament d’aigua potable  (ETAP) de Blanes. Un cop 
tractada es barreja amb l’aigua que procedeix de l’ITAM. 

Des de l’ETAP s’impulsa als diferents dipòsits del sistema des d’on es distribueix 
per gravetat. 

Per redactar aquest document s’ha utilitzat el document: “El subministrament 
d’aigua potable a Blanes i l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) redactat per 
Aigües de Blanes, S.A. a l’octubre del 2005. 

 
• 8.16.1.3. Situació actual 
- Captacions 

El nucli urbà de Blanes obté l’aigua potable de diferents fonts. Utilitza els recursos 
propis del municipi mitjançant captacions subterrànies (pous) situades al marge de La 
Tordera i l’aigua  provinent de l’ITAM. 

 
Recursos propis 
Blanes disposa d’onze captacions pròpies, anomenades C1, C2, C31,C32, C41, 

C42, C43, C51, C52, C53, C6. Els cabals extrets d’aquestes són: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Aigües de Blanes 
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Mes ITAM

Gener 90.735 m³
Febrer 155.163 m³
Març 191.170 m³
Abril 111.011 m³
Maig 12.870 m³
Juny 0 m³
Juliol 8.669 m³
Agost 50.139 m³

Setembre 26.600 m³
Octubre 177.371 m³

Novembre 150.505 m³
Desembre 186.846 m³

TOTAL ANY 1.161.079 m³

Recursos propis 13.626 m³/dia
Recursos externs 5.481 m³/dia
TOTAL 19.107 m³/dia

 
Al mes de juliol les captacions donen el cabal màxim d’explotació possible, 

422.402m³/mes. Aquest cabal suposa una explotació mitjana diària de 13.626 m³/dia. 
 
Recursos externs 
Part de l’aigua que consumeix Blanes procedeix de la dessalinitzadora (ITAM) 

situada dins del seu terme municipal al marge esquerra de La Tordera. L’ITAM també 
dóna servei als municipis  d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, 
Malgrat, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià, Sant Iscle de Villalta, Sant Pol, Santa 
Susanna, Tossa de Mar i Lloret de Mar. 

Els cabals consumits per Blanes procedents de l’ITAM es resumeix a la taula 
següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Aigües de Blanes 
Actualment la concessió d’aigua de que disposa l’ajuntament de Blanes és 

2.000.502m³/any que suposen un cabal mig de 5.481 m³/dia. 
 
Recursos totals 
La suma total dels recursos de que disposa el municipi de Blanes es resumeix a la 

taula següent: 
 
 
 
 
 

- Estació de tractament d’aigua potable (ETAP) 
La qualitat de les aigües que 

s’extreuen de les captacions pròpies 
no és apta pel consum segons els 
paràmetres establerts pel RD 
140/2003. A fi i afecte d’obtenir aigua 
potable, Blanes disposa d’una estació 
de tractament d’aigua (ETAP). 

Aquesta permet eliminar l’excés de 
ferro, manganès, dioxans i dioxilans 
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Dipòsit Volums
Dipòsits de l'ETAP 4000 m³ 2.213.628 m³/any 6.065 m³/dia
Santa Bàrbara 8000 m³ 1.228.902 m³/any 3.367 m³/dia
Sant Joan 159 m³ 19.705 m³/any 54 m³/dia
Santa Cristina 113 m³ 40.066 m³/any 110 m³/dia
Valldolitg 125 m³ 34.700 m³/any 95 m³/dia
Residencial Blanes Vistamar 232 m³ 14.989 m³/any 41 m³/dia

Cabal mig actual submibministrat 

que té l’aigua captada del subsòl dels marges de La Tordera. 
 
El procés que es realitza, es pot dividir en tres parts. La primera té com a objectiu 

l’eliminació del ferro i el manganès. En segon lloc l’aigua es tractada per eliminar els 
excessos de dioxans i dioxilans. Per últim es realitza la desinfecció amb clor. La 
capacitat total de la planta és 800m³/h. 

 
L’aigua sortint de la planta es emmagatzemada en 5 dipòsits amb un volum total de 

reserva de 4.000m³. En aquests dipòsits es barregen les aigües que provenen de 
l’ETAP i de l’ITAM. L’aigua de l’ITAM abans de barrejar-se és analitzada en continu, 
controlant els paràmetres de ph, clor i terbolesa 

 
Esquema de funcionament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dipòsits del sistema 
Blanes disposa de 12 dipòsits situats en 6 punts del municipi de Blanes. 
 
Els cabals distribuïts des dels dipòsits són els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Aigües de Blanes 
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Dipòsits de la ETAP 
Aquests cinc dipòsits, amb un volum total de reserva de 4.000 m³ i situats a una 

cota de 45 metres sobre el nivell del mar, realitzen tres funcions. En primer lloc 
acumulen l’aigua tractada per l’ETAP, permeten que aquesta treballi de forma més 
regular. En segon lloc, des d’aquests dipòsits es subministra de manera directe o 
indirecte l’aigua a la resta de dipòsits. Per últim, part de la xarxa de Blanes rep l’aigua 
directament d’aquests dipòsits. 

 
Dipòsits de Santa Bàrbara 
Situats al Turó de Sant Bàrbara hi ha dos dipòsits, un de 3.000m³  i l’altre de 

5.000m³, ambdós a una cota de 115 metres sobre el nivell del mar. Aquests dipòsits 
reben l’aigua directament des dels dipòsits situats a l’ETAP mitjançant una canonada 
fibrociment DN300mm. Aquesta canonada també fa la funció de distribuir l’aigua als 
abonats del sistema. 

 
Dipòsit de Sant Joan 
El dipòsit de Sant Joan, situat a una cota de 170 metres sobre el nivell dels mar i al 

nord del castell de Sant Joan, té un volum útil de 159m³ i dóna servei a la zona més 
elevada de Sant Joan. Aquest rep l’aigua des d’una estació d’impulsió ubicada a 
l’extrem nord del carrer Cardenal Vidal i Barraquer que impulsa l’aigua provinent de 
l’ETAP. 

 
Dipòsit de Santa Cristina 
Aquest dipòsit de 113 m³ està situat al carrer de Sant Damià de la zona de Santa 

Cristina, a una cota de 125 metres sobre el nivell del mar i  dóna servei a tota aquesta 
zona. 

Aquest rep l’aigua dels dipòsits de Santa Bàrbara a un bombament situat a 
l’encreuament del camí de Santa Cristina amb el carrer de Serrallonga. 

 
Dipòsit de Valldolitg 
Aquest dipòsit, de 125m³ i situat a una cota de 80 metres sobre el nivell del mar, 

subministra l’aigua als abonats de la zona de  Valldolitg.  Aquest rep l’aigua 
directament des del dipòsit de Santa Bàrbara mitjançant una canonada de 150mm de 
diàmetre nominal. 

 
Dipòsits de Residencial Blanes-Vistamar 
En el punt  més alt d’aquesta zona residencial es situen dos dipòsit. Un de 129m³ a 

115 m d’alçada i un altre de 103m³ a 120m d’alçada. Ambdós subministren l’aigua als 
abonats de Residencial Blanes-Vistamar. 

Aquests dipòsits reben l’aigua des dels dipòsits de Santa Bàrbara gràcies al 
bombament de Mas Borinot. 
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Total any Mès de màxim consum Màxim consum diari
3.620.396 m³/any 431.071 m³/dia 13.906 m³/dia

 
• 8.16.1.4. Previsió del creixement dels cabals d’abastament 
- Cabals actuals 

El consum màxim es produeix durant el mes de juliol i arriba fins a 13.906 m³/dia. 
 
 
 
 
 

- Previsió de creixement urbanístic  
L’estudi de creixement urbanístic es realitza a partir dels nous sectors de 

creixement proposats en aquest planejament i considerant una dimensió mitjana de la 
llar de 2,72 habitants per habitatge, obtinguda de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
Es preveu que en l’horitzó de màxima ocupació del POUM hi hagin un augment de 

5.225 habitatges i per tant un increment de població de fins a 14.217 habitants. També 
es contempla l’augment de 2.494 places hoteleres i un augment de 21,84 Hectàrees 
de zona industrial. A la taula que es resumeixen les dades de l’estudi de creixement. 
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Habitatges Habitants/ 
habitatge Habitants Places 

hoteleres Industrial

PA S'abanell 804 pl
PA Formentera 732 pl
PA Cristófol Colom 495 pl
PA Peixos Ros 0,93 Ha
PA Crta Lloret Nord 1,26 Ha
PA Crta Lloret Sud 1,66 Ha
PA Nylstar 1,54 Ha
TOTAL 0 hab 0 habs 2031,00 pl 5,39 Ha

Habitatges Habitants/ 
habitatge Habitants Places 

hoteleres Industrial

PMU 1 Paradís-Av. Europa 130 hab 2,72 354 habs
PMU 2 Sardana 103 hab 2,72 281 habs
PMU 3 Nylstar 2 6,28 Ha
PMU 4 Rhodia Iberia 3,88 Ha
TOTAL 233 hab 2,72 635 habs 0,00 pl 10,16 Ha

Habitatges Habitants/ 
habitatge Habitants Places 

hoteleres Industrial

SUD 1 Costa Brava 1065 hab 2,72 2897 habs
SUD 2 Valldolitg 1118 hab 2,72 3041 habs
SUD 3 Vall Brug 571 hab 2,72 1554 habs
SUD 4 Racó Blau 272 hab 2,72 740 habs
SUD 5 Mas Martí 563 hab 2,72 1532 habs
SUD 6 Accés Mas Güelo 127 hab 2,72 346 habs
SUD 7 Riera 465 hab 2,72 1265 habs
SUD 8 Horta d'en Beia 654 hab 2,72 1779 habs
SUD 9 Les mimoses 34 hab 2,72 93 habs
SUD 10 Industrial Ronda Oest 6,29 Ha
SUD 11 Activitats Turístiques 123 hab 2,72 335 habs 463 pl
SUD 12 Esportiu
SUD 13 Cementiri
SUND 14 Mas Puig
TOTAL 4992 hab 2,72 13582 habs 463 pl 6,29 Ha

TOTAL 5225 hab 2,72 14.217 habs 2.494 pl 21,84 Ha

Poligon d'actuació

Pla de millora urbana

Sòl urbanitzable 
Increment municipi

Increment municipi

Increment municipi
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Dies de 
consum a l'any

Industrial  (4000 m³/Ha/dia), 10,960 m³/Ha/dia 365 dies
Consum domèstic (250l/hab/dia) 0,25 m³/hab/dia 365 dies
Consum plaça hotelera (300l/plaça/dia) 0,30 m³/hab/dia 145 dies
Densitat 2,72 persones/habitatge
Coeficient punta domèstic/hoteler(Cp) 2,40
Coeficient punta industrial (Cp) 3,00

Dotacions

 
- Estudi necessitats futures  

Introducció 
Es defineixen tres tipus de cabals d’us diari o comú: 
Consum industrial 
Consum residencial 
Consum hoteler 
 
Les dotacions que es preveuen pel municipi de Blanes són les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per les dotacions de consum industrial i residencial es prenen les recomanacions 

dónades per l’Agència Catalana de l’Aigua. Per les dotacions de consum hoteler es 
pren la dotació recomanada per zones hoteleres considerant un consum màxim anual 
de 145 dies. 

 
Previsió d’augment del consum  
Amb les dades obtingudes de creixement urbanístic i les dotacions dónades  en 

l’apartat anterior s’obté l’increment màxim anual de consum suposant el total 
desenvolupament del POUM. 

 
L’augment de la demanda com a conseqüència de les propostes de creixement del 

POUM pot arribar fins a 1.493.157 m³/any (4.542 m3/dia), la qual cosa suposa un 
creixement relatiu del 40% respecte la situació actual. 

 
A la taula següent es mostra l’augment de consum de cada nou sector. 
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Any Diari
3.620.396 m³/any 13.906 m³/dia

Any Diari
1.493.157 m³/any 4.542 m³/dia

Any Diari
5.113.553 m³/any 18.447 m³/dia

ACTUAL

INCREMENT

FUTUR

 
Consum total previst 
La suma del consum màxim actual més la previsió d’increment de consum màxim 

tenint en compte les propostes del planejament s’especifica a la taula resum següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Exigències de la normativa contra-incendis 
D’acord amb el decret 241/1994, sobre condicionants urbanístics i de protecció 

contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 , a l’article 3 de 
l’apartat d’hidrants per a incendi, el disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els 
hidrants ha de considerar la hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani 
de dos hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 
1000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10(al 
quadrat) kPa (10 mca). 

 
El tipus d’hidrant a instal·lar ha d’ésser de  100 mm de diàmetre i a una distància 

entre ells tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a  menys de 
100 m de distància. 

 
A partir d’aquest paràmetres es calculen els següents cabals de disseny: 

 
El volum necessari per tal de poder subministrar aquest cabal durant dues hores és: 

 
• 8.16.1.5. Propostes i valoració de les obres d’ampliació i millora dels sistema 

d’abastament en alta  
- Captacions 

El cabal màxim extret de les captacions subterrànies pot arribar fins a 13.626 
m³/dia.  (2.459.317m³/any). 

 
El cabal màxim cabal aportat per l’ITAM podria arribar a 2.000.502 m³/any que 

distribuïts uniformement al llarg de l’any suposarien 5.480 m³/dia.  
 
A partir de l’estudi del planejament i les dades de consum actual s’estima que en un 

escenari de màxima ocupació segons el planejament el consum arribaria fins a 
18.447m³/dia 

 
El municipi disposaria d’un cabal d’aigua de 19.106 m³/dia. Amb aquest cabal 

quedaria garantit el subministrament en un futur de màxima ocupació segons el 
planejament. 

Hidrant Cabal Hidrants C. Càlcul
tipus l/seg Nº l/seg
100 16,666 2 33,33

C. Càlcul Temps Volum
l/seg (hores) (m³)
33,33 2 240
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Actualment hi ha captacions que tenen problemes d’esgotament i de contaminants 

que no poden esser eliminats amb l’actual sistema de tractament de la planta. Aquest 
comportarien una disminució dels cabals extrets de les captacions pròpies. 

 
Per garantir el subministrament d’aigua i fins que no s’acabin les obres d’ampliació 

de la dessalinitzadora, es preveu la construcció d’una nova captació que substitueixi 
les que quedin en desús pels motius esmentats anteriorment. 

 
- Tractament de l’aigua potable 

Actualment l’ETAP tracta la totalitat de l’aigua extreta de les captacions subterrànies 
de Blanes. Aquest cabal arriba fins a 13.626 m³/dia.  (2.459.317m³/any).  

 
No es preveu cap augment de l’aigua extreta de les captacions actuals. 
 
La capacitat actual de tractament de l’ETAP és 800m³/h. Per tant, pot tractar el 

cabal de 13.626 m³/dia en aproximadament 17h. 
 
Per continuar garantint la qualitat de l’aigua subministrada als abonats de Blanes, 

es proposen les següents actuacions, a partir de les indicacions de l’empresa 
subministradora del sistema(Aigües de Blanes, SA.): 

Cobriment filtres sílice-antracita 
Cobriment filtres carbó actiu 
Canvi i automatització de vàlvules d’entrada i sortida de l’ETAP 
Automatització dels filtres de sílicie-antracita 
Instal·lació control automàtic pel comandament de l’ETAP 
Noves aplicacions i sistemes informàtics 
Telecontrol amb analitzadors en continu a la sortida dels dipòsits 

 
 

- Xarxa d’abastament (canonades i bombaments) 
Introducció 
El cabal que circula per les canonades que transporten l’aigua des de l’ETAP i 

l’ITAM fins als dipòsits del sistema hauran de garantir el cabal actual més l’augment de 
cabal estimat. 

 
No es preveu cap augment dels cabals que provenen de les captacions, per tant es 

consideren correctes el diàmetres de les canonades actuals que surten de les 
captacions. 

 
Cal esmentar que es preveu la construcció d’un nou dipòsit en l’àmbit del sector 

Residencial Blanes, que rebrà l’aigua directament de l’ITAM i des del qual es preveu 
abastir a una part de la població actual i la majoria dels nous sectors de creixement. 

 
També es preveu que des d’aquest nou dipòsit hi hagi una connexió als dipòsits de 

Residencial Blanes i Vistamar ja existents.  
 
Els dipòsits de l’ETAP,  de 4000 m³,  subministren diàriament uns 6.000m³. Es 

proposa que els 2.000m³ d’excedent es subministrin, a parts iguals, des dels dipòsits 
de Santa Bàrbara i del nou diposit Resisdencial Blanes II,  ja que abasteixen la 
mateixa zona.  

 



 

 301 

L’actual canonada d’impulsió procedent de l’ETAP i subministra aigua als dipòsits 
de Santa Bàrbara s’utilitza també com a canonada de distribució, ja que hi ha brancals 
de distribució connectats directament al tram d’impulsió. Aquesta dualitat provoca 
problemes als sistema. Per tant, es proposa la construcció d’una nova canonada que 
realitzarà la funció d’emplenat del dipòsit. 

  
Es preveu la connexió del nucli de Puig de la Dóna al sistema d’abastament 

municipal des del nou dipòsit de Resisdencial Blanes II.  
 
Canonades 
Per garantir el correcte funcionament del sistema les canonades en alta que cal 

dimensionar o comprovar la seva futura suficiència són: 
Canonada existent d’entrada al dipòsit de Valldolitg; aquest canonada 

garantirà el cabal de consum mig actual i cabal mig futur estimat necessari per 
abastir els sectors SUD Valldolitg, SUD Les Mimoses, PA ctra de Lloret Nord i 
PA ctra de Llored sud 

Nova canonada d’entrada al dipòsit de Sant Bàrbara, que garantirà el cabal 
mig actual més el creixement de la zona de Valldolitg i la meitat de l’excedent 
dels dipòsits de  l’ETAP (aproximadament 1.000m³ en 24h) 

Nova canonada entre l’ITAM i el nou dipòsit de Resisdencial Blanes II; 
aquesta canonada garantirà el cabal mig necessari per abastir tots els nous 
sector de creixement a excepció dels que s’abastiran des de Valldolitg i la meitat 
de l’excedent de l’ETAP (aproximadament 1.000m³ en 24h) 

Interconnexió entre el nou dipòsit de Resisdencial Blanes II i els dipòsits 
existents de Residencial Blanes-Vistamar; aquesta connexió garantirà el cabal 
mig actual i el cabal mig necessari per abastir els sectors PA Residencial Blanes, 
SUD Horta d’en Beia, SUD Riera, PA Peixos Ros, SUD Costa Brava, SUD Accés 
Mas Güelo, SUD Mas Martí 

Nova canonada d’abastament a Puig de la Dóna des del nou dipòsit de 
Resisdencial Blanes II; Aquesta canonada haurà de garantir el consum punta del 
nucli i el cabal contra incendis. En aquest cas, degut a les dimensions del nucli, 
el cabal contra-incendis és molt superior al punta de consum. 

 
A la taula següent s’indiquen el diàmetres necessaris per canonades esmentades.  
 

Canonada
Volum diari circulant 

estimat futur

Hores d'entrada del 

cabal

Cabal circulant futur Diàmetre actual
Velocitat

Consideració de 

la cononada
Canonada existent d’entrada al
dipòsit de Valldolitg 911 m³ 24 38 m³/h 0,150 m 0,60 m/s Vàlida

Nova canonada entre l’ITAM i el
nou dipòsit de Turo de Montells 4.759 m³ 24 198 m³/h 0,300 m 0,78 m/s Vàlida

Connexió del nou dipòsit de
Residencial Blanes II amb els
dipòsit de Residencial Blanes-
Vistamar

2.006 m³ 24 84 m³/h 0,180 m 0,91 m/s Vàlida

Canonada d'entrada a Santa
Bàrbara 5.310 m³ 24 221 m³/h 0,300 m 0,87 m/s Vàlida

Canonada d'abastament al nucli
de Puig de la Dona - 2 120 m³/h 0,200 m 1,06 m/s Vàlida

 
Les canonades actuals garanteixen el correcte funcionament del sistema en un 

escenari de màxima ocupació segons planejament. Caldrà instal·lar un canonada amb 
un diàmetre nominal mínim 200mm entre el nou dipòsit de Resisdencial Blanes II i una 
canonada d’abastament al nucli de Puig de la Dóna. 
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Estacions de bombament 
Les estacions de bombament que permeten fer arribar l’aigua als diferents dipòsits 

del sistema són: 
Bombament de l’ITAM a l’ETAP 
Bombament de l’ETAP a Santa Bàrbara 
Bombament de Sant Joan 
Bombament de Mas Borinot 
Bombament de Santa Cristina 

 
Caldrà adequar aquestes estacions pels futurs cabals circulants del sistema. 
 
Es preveu la construcció de dues noves estacions de bombament: 

Bombament des de  L’ITAM fins al nou dipòsit de Resisdencial Blanes II 
Bombament de la inteconnexió entre el nou diposit Resisdencial Blanes II i els 

dipòsits de Residencial Blanes-Vistamar, ja que un d’ells està a una cota superior 
que el nou. 

 
- Dipòsits 

Els dipòsits hauran de garantir els següents condicionants.  
El consum mig diari 
El compliment de la normativa contra incendis (240m³), més el volum 

necessari per satisfer la demanda punta durant dues hores. 
Els dipòsits que rebin l’aigua des d’un altre dipòsit, anomenat pulmó, poden 

garantir el volum de reserva sempre que les instal·lacions entre aquests 
garanteixin el pas dels cabals que permetin el correcte funcionament del sistema  

 
Es preveu la construcció d’un nou dipòsit al sector Resisdencial Blanes, que 

s’abastirà directament de l’ITAM.  
 
Amb aquesta actuació l’abastament a Blanes es realitzarà des de dos grups de 

dipòsits. El primer format pels dipòsit de l’ETAP i els de Santa Bàrbara que són el 
dipòsits pulmó de Sant Joan, Santa Cristina i Valldolitg. L’altre grup el formaran els 
dipòsits de Residencial Blanes-Vistamar, incloent el nou dipòsit Residencial Blanes II, 
aquests últims amb l’alternativa actual de rebre aigua des de l’altre sistema de dipòsits. 

 
L’augment de cabal degut als nous sectors de creixement s’imputarà a un d’aquest 

dos grups de la manera següent: 
Dipòsit de l’ETAP i Santa Barbara; SUD Valldolitg, SUD Les Mimoses, PA ctra 

de Lloret Nord i PA ctra de Llored sud 
Nou dipòsit de Resisdencial Blanes II; La resta dels nous sectors  

 
A partir d’aquest criteris es comprova si els volums de reserva de que disposa 

actualment el municipi són suficients per garantir el correcte funcionament als abonats. 
 
Els  volums mínims sense considerar dipòsits pulmó són: 
 

Dipòsit
Volum de reserva 

actual

Consum mig futur 

estimat

Volum necessari per 

garantir punta 2 hores

Volum incendis Volum requerit per 

consum diari

Volum requerit 

per incendis

Volum mínim 

de dipòsit

Dèficit estimat

Santa Cristina 113 m³ 110 m³/dia 22 m³ 240 m³ 110 m³ 262 m³ 262 m³ 149 m³
Sant Joan 159 m³ 54 m³/dia 11 m³ 240 m³ 54 m³ 251 m³ 251 m³ 92 m³
Valldolitg 125 m³ 911 m³/dia 184 m³ 240 m³ 911 m³ 424 m³ 911 m³ 786 m³
Dipòsits de l'ETAP (5 dipòsits) 4000 m³ 6.065 m³/dia 1213 m³ 240 m³ 6065 m³ 1453 m³ 6065 m³ 2065 m³
Santa Bàrbara (2 dipòsits) 8000 m³ 3.367 m³/dia 673 m³ 240 m³ 3367 m³ 913 m³ 3367 m³
Residencial Blanes Vistamar (2
dipòsits) 232 m³ 41 m³/dia 8 m³ 240 m³ 41 m³ 248 m³ 248 m³ 16 m³

Nou dipòsit Residencial Blanes II 0 m³ 3.726 m³/dia 756 m³ 240 m³ 3726 m³ 996 m³ 3726 m³ 3726 m³
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El dèficit es garantirà gràcies als dipòsit pulmó de la manera següent: 
Santa Cristina: Des dels dipòsits de Santa Bàrbara adequant el bombament 

per garantir el cabal contra incendis 
Sant Joan: Des del dipòsits de l’ETAP adequant el bombament per garantir el 

cabal contra incendis 
Valldolitg: Es garantirà el volum des del dipòsits de Santa Bàrbara. La zona 

més elevada d’aquest sector rep l’aigua mitjançant un grup de pressió. Per 
millorar l’abastament d’aquesta, es proposa la construcció d’un nou dipòsit a 45m 
per sobre de la zona de Valldolitg III, que permetrà el correcte subministrament 
per gravetat. El volum d’aquest serà de 240 m³, garantint d’aquesta manera el 
cabal requerit per la normativa contra incendis. 

Dipòsits de l’ETAP: Aquests, amb un volum de 4.000m³, subministren 
diàriament uns 6.000m³. Es proposa que els 2.000m³ d’excedent es subministrin, 
a parts iguals, des dels dipòsits de Santa Bàrbara i Resisdencial Blanes II, ja que 
abasteixen la mateixa zona.  

Dipòsits ETAP: El dèficit d’aquest dipòsit es garantirà des dels dipòsit de 
Santa Bàrbara i Resisdencial Blanes II, ja que abasteixen la mateixa zona.  

Dipòsit Residencial Blanes-Vistamar: es podran abastir de la nova canonada 
que es realitzarà per abastir el nou dipòsit.  

 
Per tant, els volums mínim dels dipòsit de la xarxa d’abastament de Blanes són els 

següents: 
 

Dipòsit Volum mínim de 
dipòsit

Santa Cristina 113 m³
Sant Joan 159 m³
Valldolitg 125 m³
Nou dipòti Vallodolit III 240 m³

Dipòsits de l'ETAP (5 dipòsits) 4000 m³
Santa Bàrbara (2 dipòsits) 5426 m³
Residencial Blanes Vistamar 
(2 dipòsits) 232 m³
Nou dipòsit Residencial Blanes 
II 5000 m³  

 
- Resum de propostes i valoració 

A la taula següent es resumeixen totes les actuacions necessàries per l’òptim 
funcionament de la xarxa. 

 
PEM PEC (sense IVA) PEC

Cobriment filtres silice-antracita 150.000 € 178.500 € 207.060 €
Cobriment filtres carbò actiu (CAG) 180.000 € 214.200 € 248.472 €
Canvi i automització de vàlvules d'entrada i sortida Etap 60.000 € 71.400 € 82.824 €
Automatització filtres de silice-atracita 42.000 € 49.980 € 57.977 €
Intal·lació control automàtic pel comandament de l'Etap 39.000 € 46.410 € 53.836 €
Telecontrol amb analitzadors en continu a la sortida dels dipòsits 60.000 € 71.400 € 82.824 €
Desdoblament  de la  canonada de transport-distribució Etap-dipòsits de Sta. 
Bàrbara 390.000 € 464.100 € 538.356 €

Instal·lació de cabalímetres totalitzadors parcials 90.000 € 107.100 € 124.236 €
Noves aplicacions i sistemes informatics 447.000 € 531.930 € 617.039 €
Nou dipòsit de 5,000m³ al sector Residencial Blanes, bombament, canonada 
d'impulsió des de l'ITAM i connexió a xarxa 3.020.000 € 3.593.800 € 4.168.808 €

Nova captació 50.000 € 59.500 € 69.020 €
Bombament i canonada d'impulsió entre el nou dipòsit i el dipòsit de 
Residencial Blanes i Vistamar 200.000 € 238.000 € 276.080 €

Adequació de les estacions d'impulsió 125.000 € 148.750 € 172.550 €
Construcció d'un nou diposit Valdolitg III  (Vmin=240m³) 100.000 € 119.000 € 138.040 €
Portada d'aigua al nucli de Puig de la Dona 90.000 € 107.100 € 124.236 €
TOTAL 5.043.000 € 6.001.170 € 6.961.357 €
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• 8.15.1.6. Conclusions de l’estudi d’abastament 

A partir de l’estudi realitzat es poden enumerar les següents conclusions: 
 
1ª El consum futur estimat en un escenari de màxima ocupació segons planejament 

arribarà fins a 18.447 m³/dia. 
 
2ª El cabal extret actualment de les captacions pròpies (13.626m³/dia) juntament 

amb la concessió d’aigua de l’ITAM (2.000.502 m³/any≈5.480 m³/dia), garanteixen el 
consum futur estimat.  

 
3ª Actualment hi ha captacions que tenen problemes d’esgotament i de 

contaminants que no poden esser eliminats amb l’actual sistema de tractament de la 
planta. Aquest comportarien una disminució dels cabals extrets de les captacions 
pròpies. Per garantir el subministrament d’aigua i fins que no s’acabin les obres 
d’ampliació de la dessalinitzadora, es preveu la construcció de noves captacions que 
substitueixin les que quedin en desús pels motius esmentats anteriorment. 

 
4ª Les captacions actuals s’exploten al màxim de la seva capacitat. Per tant, no es 

preveu un augment del cabal extret d’aquestes i per tant tampoc dels cabals circulants 
entre les captacions i l’ETAP. Per aquest motiu es consideren vàlides les canonades 
actuals. 

 
5ª La capacitat actual de l’ETAP és 800m³/h, que garanteix el tractament dels 

cabals extrets de les captacions pròpies en aproximadament 17h. 
 
6ª Per poder garantir la capacitat de tractament de l’ETAP caldrà realitzar les 

actuacions proposades de manteniment necessàries. Aquetes són les següents: 
Cobriment filtres sílice-antracita 
Cobriment filtres carbó actiu 
Canvi i automatització de vàlvules d’entrada i sortida de l’ETAP 
Automatització dels filtres de sílicie-antracita 
Instal·lació control automàtic pel comandament de l’ETAP 
Noves aplicacions i sistemes informàtics 
Telecontrol amb analitzadors en continu a la sortida dels dipòsits 

 
7ª L’augment dels cabals de consum estimat, provocarà l’augment dels cabals que 

transportaran les canonades en alta. Les canonades actuals garanteixen el correcte 
subministrament dels cabals futurs estimats. 

 
8ª L’actual canonada d’impulsió procedent de l’Etap que subministra aigua al dipòsit 

de Santa Barbara s’utilitza també com a canonada de distribució a xarxa perquè hi ha 
brancals de distribució connectats directament al tram d’impulsió. Aquesta dualitat 
provoca problemes als sistema, per la qual cosa es considera necessari el seu 
desdoblament en una canonada d’impulsió des de l’Etap fins el dipòsit. Es proposa 
instal·lar una canonada de FD de 300 mm de diàmetre nominal que realitzi les funcions 
de portada d’aigua al dipòsit de Santa Bàrbara. 

 
9ª Per garantir els correcte subministrament dels futurs cabals d’abastament caldrà 

adequar els equips d’impulsió dels bombaments existents als nous cabals. 
  
10ª Es garantirà el correcte subministrament als abonats de Blanes amb la 

construcció d’un nou dipòsit al sector Residencial Blanes. Aquest rebrà l’aigua 
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Dipòsit Volum mínim de 
dipòsit

Nou dipòsit Turo de Montells 5899 m³
Dipòsits de l'ETAP (5 dipòsits) 4000 m³
Santa Bàrbara (2 dipòsits) 4301 m³
Sant Joan 159 m³
Santa Cristina 113 m³
Valldolitg 911 m³
Residencial Blanes Vistamar (2 dipòsits) 232 m³

directament de l’ITAM a traves d’un nova canonada de FD de 300mm de diàmetre 
nominal gràcies a un nou bombament.  Caldrà instal·lar un nova canonada des 
d’aquest dipòsit per connectar-lo amb la xarxa actual. 

 
11ª Es realitzarà la interconnexió entre el nou dipòsit de Residencial Blanes II i el 

dipòsit de Residencial Blanes i Vistamar. 
 
12ª Es connectarà el nucli de Puig de la Dóna al sistema d’abastament municipal a 

traves d’una nova canonada de 200mm de diàmetre nominal des del dipòsit de 
Residencial Blanes II 

13ª Amb la construcció del nou dipòsit a Residencial Blanes l’abastament a Blanes 
es realitzarà des de dos grups de dipòsits. El primer format pels dipòsit de l’ETAP i els 
de Santa Bàrbara que són el dipòsits pulmó de Sant Joan, Santa Cristina i Valldolitg. 
L’altre grup el formaran els dipòsits de Residencial Blanes-Vistamar, incloent el nou 
dipòsit Residencial Blanes II, aquests últims amb l’alternativa actual de rebre aigua des 
de l’altre sistema de dipòsits. Per garantir el correcte subministrament en un escenari 
de plena ocupació segons planejament, els volums mínims de reserva dels dipòsits 
seran: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació s’inclou un plànol on es grafia la proposta de la futura xarxa 

d’abastament de Blanes. 
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 8.16.2.- Estudi del sistema de sanejament 

• 8.16.2.1. Introducció i objectiu de l’estudi 
En el marc dels treballs de redacció del POUM de Blanes es redacta aquest estudi 

que té per objectiu avaluar el sistema de sanejament de Blanes, tenint en compte la 
situació actual i les previsions de creixement de la proposta del nou POUM. 

 
• 8.16.2.2. Antecedents 

Antigament el nucli urbà de Blanes tractava les aigües residuals en una estació 
depuradora ubicada a l’alçada del creuament de l’Avinguda Catalunya amb el carrer de 
Menorca. Degut al creixement urbanístic l’EDAR es va col·lapsar alhora que va quedar 
situada enmig del nucli urbà. 

 
Per aquest motiu, es va decidir construir l’actual EDAR, situada al costat del marge 

esquerre del riu La Tordera, aproximadament 3 km aigües amunt de la 
desembocadura del Tordera al Mediterrani. 

 
Per redactar aquest estudi s’ha utilitzat el document redactat pel Consorci de la 

Costa Brava amb data gener de 2006 : “Pla d’actuacions dels sistemes de sanejament 
del consorci de la Costa Brava. Període 2006-2014” . 

 
• 8.16.2.3. Situació actual 

Degut a l’orografia del municipi de Blanes i la situació de l’EDAR no és possible 
transportar les aigües residuals per gravetat fins aquesta. Per això el municipi disposa 
d’un conjunt d’estacions de bombament d’aigüa residual (EBAR). 

Les EBARs recullen les aigües residuals dels punts més baixos del municipi i les 
transporten fins a punts elevats mitjançant canonades d’impulsió. En aquests punts les 
aigües residuals trenquen càrrega i són conduïdes per gravetat fins a una nova EBAR. 

Els trams on les aigües residuals circulen impulsades no admeten noves 
incorporacions d’afluents residuals. Per altra banda, les canonades de sortida de les 
EBARs un cop han trencat càrrega es transformen en col·lectors de residuals 
incorporant els afluents dels sectors per on discorren i conformant d’aquesta manera 
els eixos principals de recollida d’aigües residuals del municipi. 

 
El gràfic següent mostra l’esquema de funcionament de l’actual sistema de 

sanejament de Blanes. 
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- EBAR i eixos principals del sistema de sanejament urbà 

Actualment al municipi de Blanes hi ha 12 estacions de bombament principals. 
L’objectiu de tota la xarxa es recollir les aigües i transportar-les a l’estació depuradora 
per a ser tractades. 

El bombament Central de Blanes rep les aigües residuals de les estacions de 
bombament de Sa Palomera, el Port, Villa de Madrid, Sant Francesc 2 i les de la zona 
del polígon industrial nord, el polígon de la ctra de l’Estació i de la ciutat esportiva. Des 
de d’aquesta s’impulsen fins a l’EDAR. 

A més l’EBAR Central també realitza la funció d’impulsar les aigües que tracta la 
depuradora. L’aigua arriba mitjançant un emissari terrestre de 2.100 m de longitud que 
prové de l’EDAR. Un cop entra a l’EBAR és impulsada fins al mar a traves d’un 
emissari submarí de 1.525m de longitud. 

 
- EDAR del sistema 

L’EDAR de Blanes, inaugurada l’any 1.997, està dissenyada per tractar un cabal de 
23.500m³/dia. És una 
planta complerta, ja que 
disposa de dues línies de 
tractament d’aigua per 
poder absorbir 
l’estacionalitat de la 
població (es va ampliar) 
amb possibilitat 
d’eliminació de nutrients i 
amb un terciari per a la 
totalitat del cabal de 
tractament. La línia de 
fangs disposa d’una gestió 
i un compostatge. El fang que s’envia a compostatge pot admetre fangs d’altres 
depuradores (per ex. de l’EDAR de Lloret).  

 
El desbast de les aigües residuals es du a terme a l’estació d’impulsió principal i 

posteriorment l’aigua circula per uns canals dessorradors-desgreixadors. Després 
d’una decantació primària, es realitza un tractament de fangs activats d’aireació 
prolongada tipus canals d’oxigenació. Els fangs generats a la planta, tant els del 
procés primari com secundari, són digerits en una tanc anaerobi per tal d’estabilitzar-
los abans de la seva deshidratació. 

 
El terciari i la desnitrificació permeten abocar aigua a La Tordera; no obstant, 

l’emissari ha d’estar sempre disponible per a la sortida de tot el cabal tractat per si 
fallés algun paràmetre que no permetés abocar directament al riu.  

 
L’aigua regenerada de Blanes té, ja des del 2003, la finalitat de ser emprada per a 

la recàrrega de l’aqüífer de la Baixa Tordera. A més a més, l’ajuntament de Blanes 
preveu utilitzar aigua regenerada per a usos urbans (reg i implantació de xarxa d’aigua 
regenerada).  

 
Les instal·lacions auxiliars de la depuradora s’han rehabilitat en part, i la telegestió 

s’ha de millorar tecnològicament. 
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Esquema de funcionament 
Línia d’aigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línia de fangs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Característiques principals  
Les característiques  característiques principals són: 
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Total any Mès de màxim consum Màxim consum diari
3.620.396 m³/any 431.071 m³/dia 13.906 m³/dia

Habitatges Habitants/ 
habitatge Habitants Places 

hoteleres Industrial

PA S'abanell 804 pl
PA Formentera 732 pl
PA Cristófol Colom 495 pl
PA Peixos Ros 0,93 Ha
PA Crta Lloret Nord 1,26 Ha
PA Crta Lloret Sud 1,66 Ha
PA Nylstar 1,54 Ha
TOTAL 0 hab 0 habs 2031,00 pl 5,39 Ha

Habitatges Habitants/ 
habitatge Habitants Places 

hoteleres Industrial

PMU 1 Paradís-Av. Europa 130 hab 2,72 354 habs
PMU 2 Sardana 103 hab 2,72 281 habs
PMU 3 Nylstar 2 6,28 Ha
PMU 4 Rhodia Iberia 3,88 Ha
TOTAL 233 hab 2,72 635 habs 0,00 pl 10,16 Ha

Habitatges Habitants/ 
habitatge Habitants Places 

hoteleres Industrial

SUD 1 Costa Brava 1065 hab 2,72 2897 habs
SUD 2 Valldolitg 1118 hab 2,72 3041 habs
SUD 3 Vall Brug 571 hab 2,72 1554 habs
SUD 4 Racó Blau 272 hab 2,72 740 habs
SUD 5 Mas Martí 563 hab 2,72 1532 habs
SUD 6 Accés Mas Güelo 127 hab 2,72 346 habs
SUD 7 Riera 465 hab 2,72 1265 habs
SUD 8 Horta d'en Beia 654 hab 2,72 1779 habs
SUD 9 Les mimoses 34 hab 2,72 93 habs
SUD 10 Industrial Ronda Oest 6,29 Ha
SUD 11 Activitats Turístiques 123 hab 2,72 335 habs 463 pl
SUD 12 Esportiu
SUD 13 Cementiri
SUND 14 Mas Puig
TOTAL 4992 hab 2,72 13582 habs 463 pl 6,29 Ha

TOTAL 5225 hab 2,72 14.217 habs 2.494 pl 21,84 Ha

Poligon d'actuació

Pla de millora urbana

Sòl urbanitzable 
Increment municipi

Increment municipi

Increment municipi

 
• 8.16.2.4. Previsió del creixement dels cabals d’abastament 
- Cabals actuals 

El consum màxim es produeix durant el mes de juliol i arriba fins a 13.906 m³/dia. 
 
 
 
 

- Previsió de creixement urbanístic  
L’estudi de creixement urbanístic es realitza a partir dels nous sectors de 

creixement proposats en aquest planejament i considerant una dimensió mitjana de la 
llar de 2,72 habitants per habitatge, obtinguda del Institut d’Estadística de Catalunya. 

A partir d’aquest paràmetres es preveu que en l’horitzó de màxima ocupació del 
POUM hi hagin un augment de 5.225 habitatges i per tant un increment de població de 
fins a 14.217 habitants. També es contempla l’augment de 2.494 places hoteleres i un 
augment de 21,84 Hectàrees de zona industrial. A la taula que es resumeixen les 
dades de l’estudi de creixement. 
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Dies de 
consum a l'any

Industrial  (4000 m³/Ha/dia), 10,960 m³/Ha/dia 365 dies
Consum domèstic (250l/hab/dia) 0,25 m³/hab/dia 365 dies
Consum plaça hotelera (300l/plaça/dia) 0,30 m³/hab/dia 145 dies
Densitat 2,72 persones/habitatge
Coeficient punta domèstic/hoteler(Cp) 2,40
Coeficient punta industrial (Cp) 3,00

Dotacions

 
- Estudi necessitats futures  

Introducció 
Es defineixen tres tipus de cabals d’us diari o comú: 

Consum industrial 
Consum residencial 
Consum hoteler 

 
Les dotacions que es preveuen pel municipi de Blanes són les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per les dotacions de consum industrial i residencial es prenen les recomanacions 

donades per l’Agència Catalana de l’Aigua. Per les dotacions de consum hoteler es 
pren la dotació recomanada per zones hoteleres considerant un consum màxim anual 
de 145 dies. 

 
Previsió d’augment del consum  
Amb les dades obtingudes de creixement urbanístic i les dotacions donades  en 

l’apartat anterior s’obté l’increment  màxim anual de consum suposant el total 
desenvolupament del POUM. 

 
L’augment de la demanda com a conseqüència de les propostes de creixement del 

POUM pot arribar fins a1.493.157 m³/any (4.542 m3/dia), la qual cosa suposa un 
creixement relatiu del 40% respecte la situació actual. 

 
A la taula següent es mostra l’augment de consum de cada nou sector. 
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Any Diari
3.620.396 m³/any 13.906 m³/dia

Any Diari
1.493.157 m³/any 4.542 m³/dia

Any Diari
5.113.553 m³/any 18.447 m³/dia

ACTUAL

INCREMENT

FUTUR

 
Consum total previst 
La suma del consum màxim actual més la previsió d’increment de consum màxim 

tenint en compte les propostes del planejament s’especifica a la taula resum següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 8.16.2.5. Proposta d’actuacions i valoració  
- Estació depuradora d’aigües residuals. 

La capacitat de tractament de l’EDAR és de 23.500m³/dia. El consum futur estimat 
pel municipi arriba fins a 18.447 m³/dia, per tant la capacitat de tractament de la planta 
és suficient per fer front a l’augment de població proposat al planejament de Blanes. 

 
D’altra banda, segons l’estudi realitzat pel Consorci de la Costa Brava, per millorar 

el rendiment i el funcionament de la depuradora es proposen dur a terme les següents 
actuacions: 

 
Les instal·lacions auxiliars s’han rehabilitat en part, però resten algunes 

millores per realitzar i cal també una millora tecnològica de la telegestió. 
El sistema de la línia de fangs funciona gairebé al límit com a conseqüència 

de l’ampliació realitzada a la línia de tractament d’aigua , que genera més fangs. 
A part pot admetre fangs d’altres depuradores (per ex. de l’EDAR de Lloret). Per 
resoldre la problemàtica esmentada es proposa l’ampliació (duplicació) del 
compostatge, augmentant també la zona destinada a la maduració del compost. 

L’accés a l’EDAR de Blanes es realitza a través d’un camí que antigament 
s’utilitzava per a feines agrícoles. L’enllaç d’aquest camí amb la carretera Accés 
Costa Brava (GI-682) no està preparat per a la maniobrabilitat del camions i 
resulta perillós perquè no existeix carril d’incorporació d’entrada ni de sortida des 
de la carretera.  

 
- Estacions de bombament  d’aigües residuals (EBARs) 

Obres de connexió de l’interceptor a l’EDAR de Blanes. 
El creixement urbanístic de Blanes ha mantingut l’esquema de carregar el sistema 

unitari del nucli antic de Blanes, concentrant gran part de les noves aportacions, tant 
de residuals com de pluvials, a Sa Palomera, la qual cosa provoca el col·lapse de 
l’estació de bombament. 

 
Per resoldre la problemàtica esmentada, es proposa crear un eix interceptor per la 

Carretera Accés Costa Brava que permetria interceptar totes les aigües residuals del 
nord de Blanes i conduir-les directament a l’estació depuradora mitjançant una nova 
impulsió des del costat oriental de la línia de ferrocarril Blanes-Maçanet. 

 
Amb el desenvolupament urbanístic dels sectors “Valldolitg” i “Costa Brava” es 

preveu la construcció d’un bombament al punt baix, el qual recolliria les aigües 
residuals d’ambdós sectors i també les aportacions de les urbanitzacions Residencial 
Vistamar, Mas Güelo i Santa Cristina, impulsant-les fins a la rotonda dels Focs. La 
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connexió d’aquest punt fins a la nova estació de bombament es realitzaria mitjançant 
un col·lector en gravetat, en gran part ja existent actualment. 

 
Aquesta actuació permetria anul·lar les estacions de bombament de de la zona del 

polígon industrial nord, el polígon de la ctra de l’Estació i de la ciutat esportiva, ja que 
es podria transportar l’aigua residual per gravetat fins a la nova estació de bombament 
situada just abans de creuar les vies de ferrocarril. 

 
Per completar l’eix interceptor cal: 

Construir un tram d’aproximadament 100 m de nou col·lector a la Carretera 
Accés Costa Brava que enllaçaria els trams ja executats i que ja permetria 
descarregar l’E.B.A.R. de Sa Palomera de les residuals dels sectors que s’estan 
desenvolupant 

Construir una nova estació de bombament i canonades d’impulsió fins a 
l’E.D.A.R. 

Anul·lar les E.B.A.R.s existents a la zona nord de Blanes i construir xarxa per 
gravetat fins a la nova estació de bombament. 

Construcció d’un nova estació de bombament a la zona del sector Costa 
Brava 

 
Anul·lació de l’actual sobreeixidor i construcció d’un nou sobreeixidor a la 

riera Plantera 
El bombament Central de Blanes rep les aigües residuals de les estacions de 

bombament de Sa Palomera, el Port, Villa de Madrid, Sant Francesc 2, les de la zona 
del polígon industrial nord, el polígon de la ctra de l’Estació i de la ciutat esportiva, i les 
impulsa a l’E.D.A.R. 

 
El bombament està format per 3 bombes submergibles que impulsen cap a 

l’E.D.A.R i 3 bombes més per impulsar l’aigua tractada de la depuradora cap a 
l’emissari submarí. 

 
L’antic col·lector en gravetat que connectava Sa Palomera amb l’antiga E.D.A.R. de 

Blanes s’utilitza com a col·lector sobreeixidor de l’estació de bombament Central. 
 
Aquest col·lector sobreeixidor està actualment situat a molta profunditat, amb 

pendent gairebé nul·la i amb importants obstruccions per sorres. 
 
Per tal de resoldre la problemàtica esmentada, es proposa l’anul·lació de l’actual 

col·lector sobreeixidor de l’estació de bombament Central de Blanes i la construcció 
d’un nou sobreeixidor directe a l’endegament de la riera Plantera. 

 
Millores generals a les EBARs 
En el pla d’actuacions dels sistemes de sanejament del consorci de la Costa Brava 

també es proposen una sèrie d’actuacions per millorar el funcionament de vàries 
estacions d’impulsions (substitucions de bombes, instal·lacions de grups electrògens, 
etc..). 

 
- Emissaris submarins 

L’emissari terrestre i submarí originalment previst per a aigües tractades i 
sobreeixidor comparteix actualment la seva funció amb l’abocament de les aigües 
residuals provinents de dues indústries que generen uns cabals del mateix ordre de 
magnitud que tot el nucli urbà de Blanes. 
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PEM PEC (sense IVA) PEC
Ampliació i millora de les EBARs 212.000 € 252.280 € 292.645 €
Anul·lar de l’actual col·lector de sobreeixidor de l'EBAR Central i construcció d’un
nou sobreeixidor a l'endagament de la  riera Plantera 151.000 € 179.690 € 208.440 €

Instal·lació d’un grup electrogen a Sa Palomera 50.000 € 59.500 € 69.020 €
Ampliació del compostatge 1.356.000 € 1.613.640 € 1.871.822 €
Millores a les instal·lacions auxiliars de l’EDAR 212.000 € 252.280 € 292.645 €
Millores a l’accés a la depuradora 168.000 € 199.920 € 231.907 €
Nou eix interceptor carreretera accès Costa Brava , dues noves estacions de 
bombament i anul·lació de les EBARs de la zona del polígon i ciutat esportiva 1.668.000 € 1.984.920 € 2.302.507 €

Reparació emissari submarí 25.000 € 29.750 € 34.510 €
Nova xarxa d'aigües regenerades 2.055.000 € 2.445.450 € 2.836.722 €
Construcció d'una nova depuradora compacta per al nucli de Puig de la Dona 50.000 € 59.500 € 69.020 €
TOTAL 5.947.000 € 7.076.930 € 8.209.239 €

Actualment l’emissari  submarí presenta deficiències de funcionament que 
requereixen una intervenció de reparació. Es proposa realitzar una reparació de 
l’emissari submarí de Blanes. 

 
- Connexió de sistemes 

Es proposa la construcció d’un estació de tractament d’aigües residuals compacta 
que permeti tractar les aigües que genera el sector de Puig de la Dona 

 
- Aigua regenerada 

L’aigua regenerada de Blanes té, ja des del 2003, la finalitat de ser emprada per a 
la recàrrega de l’aqüífer de la Baixa Tordera, alhora que a partir de l’estiu de 2006 es 
preveu iniciar el subministrament d’aigua regenerada per al reg de les parcel·les de 
blat de moro i de planta ornamental de la Comunitat de Mas Rabassa. 

 
A més a més, l’Ajuntament de Blanes preveu utilitzar aigua regenerada per a usos 

urbans (reg i implantació de xarxa d’aigua regenerada).  
 
Per tal de resoldre la problemàtica esmentada, es proposa: 

Impulsió d’aigua regenerada des de l’EDAR de Blanes fins a un dipòsit de 
distribució d’aproximadament 1.500 m³ situat en uns terrenys qualificats de 
serveis tècnics l’Oest del sector Residencial Blanes. 

Creació d’un xarxa d’aigua regenerada pel reg i l’ús municipal 
 

- Valoració de les actuacions proposades 
A partir del document del consorci de la costa Brava, la previsió de la demanda i les 

problemàtiques detectades en el sistema, es proposen les actuacions següents per tal 
d’optimitzar el sistema de sanejament: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 8.16.2.6. Conclusions 
A partir de l’estudi realitzat es poden enumerar les següents conclusions: 
 
1ª Actualment la capacitat de la línia d’aigua de l’EDAR de Blanes és suficient per 

tractar la totalitat del cabal d’aigües residuals generades en un escenari de màxima 
ocupació segons planejament.  

 
2ª La línia de fangs és troba al límit de la seva capacitat i per tant es proposa 

realitzar les obres d’ampliació necessàries per que aquesta pugui tractar els fangs 
generats pel tractament del futur cabal abocat a la xarxa de residuals. 

 
3ª Degut a l’antiguitat de l’EDAR diversos equips auxiliars estan deteriorats, per tant 

es proposa la renovació de part d’aquests per tal de millorar el rendiment de la planta, 
així com l’acondicionament del camí d’entrada que no es troba preparat per a l’entrada 
de camions. 
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4ª Actualment s’utilitza com a sobreeixidor de l’EBAR Central, l’antic col·lector que 

connectava Sa Palomera amb l’EDAR. Aquest es troba situat a molta profunditat, amb 
un pendent gairebé nul i amb importants obstruccions per sorres. Per aquest motiu es 
planteja l’anul·lació de l’actual sobreeixidor i la construcció d’un nou sobreeixidor 
directe a l’endegament de la riera Platera. 

 
4ª Caldrà adequar les EBARs a l’augment de cabal produït pels cabals abocats pels 

nous sectors de creixement del municipi.  
 
5ª Degut a l’augment de població patit per Blanes els darrers anys, els col·lectors 

que aboquen les seves aigües a l’EBAR de Sa Palomera han augmentat els cabals, 
provocant d’aquesta manera el col·lapse d’aquesta estació. A més, preveu un augment 
d’aquests cabals degut als nous sectors de creixement. Per resoldre aquesta 
problemàtica es proposa  la construcció d’un nou eix interceptor per la carretera 
d’accés Costa Brava que permetria interceptar totes les aigües residuals del Nord de 
Blanes i conduir-les directament a l’EDAR de Blanes.   

Aquesta actuació comportaria la construcció de dues noves estacions de 
bombament i l’anul·lació de les EBARs de la zona del polígon industrial i la ciutat 
esportiva. 

 
6ª L’emissari terrestre i submarí originalment previst per a aigües tractades i 

sobreeixidor comparteix actualment la seva funció amb l’abocament de les aigües 
residuals provinents de dues indústries que generen uns cabals del mateix ordre de 
magnitud que tot el nucli urbà de Blanes. Actualment l’emissari submarí presenta 
deficiències de funcionament que requereixen una intervenció de reparació. 

 
7ª Es proposa la construcció d’un estació de tractament d’aigües residuals 

compacta que permeti tractar les aigües que genera el sector de Puig de la Dona 
 
8ª El dèficit hídric que periòdicament pateix Catalunya obliga a prendre mesures per 

a l’estalvi d’aigua. Entre aquestes es troba la reutilització d’aigua regenerada per a 
regs. Per aquest motiu es proposa la construcció d’un nou dipòsit d’aigua regenerada 
situat a la zona de la urbanització Blanes Residencial II, amb una capacitat de 1.500 
m³. A partir d’aquest dipòsit es crearà una xarxa per facilitar la creació de sistemes de 
reg amb aigua regenera. D’aquesta manera es podrà reduir el consum d’aigua de la 
xarxa d’aigua potable. 

 
A continuació s’inclou un plànol on es grafia la proposta de la futura xarxa de 

sanejament de Blanes.  
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 8.16.3.- Estudi del sistema d’electrificació 

• 8.16.3.1. Introducció i objectiu de l’estudi 
En el marc dels treballs de redacció del POUM de Blanes es redacta aquest estudi 

que té per objectiu avaluar el sistema de subministrament elèctric de Blanes, tenint en 
compte la situació actual i les previsions de creixement de la proposta del nou POUM.  

 
• 8.16.3.2. Antecedents 

Actualment tot el municipi de Blanes s’abasteix des de l’estació receptora de 
Tordera situada en el creuament entre la carretera N-II i la carretera GI-600 de Tordera 
a Blanes. A partir d’aquesta existeixen varies línies que alimenten Blanes. 

 
Quan les línies elèctriques de mitja tensió entren dins el sòl urbà es va derivant per 

tal de poder alimentar les diferents estacions transformadores que converteixen 
l’electricitat a 220 V. A partir d’aquests transformadors surten unes noves línies que 
transporten l’electricitat amb baixa tensió des dels transformadors fins als diferents 
abonats. La majoria de línies situades dins l’àmbit de sol urbà estan soterrades. 

 
• 8.16.3.3. Situació actual 

Existeixen varies línies que surten de la subestació de mitja tensió que alimenten la 
xarxa de baixa tensió de Blanes: 

 
Línia 1-2: transcorren pel costat del riu Tordera a la zona on la via del tren s’ajunta 

amb el riu. A partir d’aquesta zona les línies se separen en dos, unes segueixen el 
Tordera i alimenten la depuradora i la zona de la Plantera de Blanes. Aquesta línia 
també alimenta els pobles de Palafolls i Malgrat. I unes segones línies que creuen la 
línia de tren i entren per la Ctra. de l’Estació. 

 
Línia 3:  Segueix la carretera GI-600 de Tordera a Blanes i entra en el municipi per 

la urbanització de Cala Guidó. 
 
Una vegada entren dins el sol urbà, aquestes línies es soterren i es bifurquen de tal 

forma que alimenten a tots els transformadors. Des d’aquests transformadors s’inicia la 
xarxa de baixa tensió que alimenta a totes les finques amb una tensió de 220 V i/o 
380V.  

 
• 8.16.3.4. Previsió del creixement de la població 

L’estudi de creixement urbanístic es realitza a partir dels nous sectors de 
creixement proposats en aquest POUM. 

 
Es preveu que en l’horitzó de màxima ocupació del POUM hi hagi un augment de 

2.807 habitatges i per tant un increment de població de fins a 7.635 habitants. També 
es contempla l’augment de 81.240,00 m2 de zones hoteleres i un augment de 33,87 
Hectàrees de zona industrial. A la taula següent es resumeixen les dades de l’estudi 
de creixement. 
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Com es pot comprovar en la taula anterior el POUM de Blanes preveu una sèrie de 

polígons d’actuació que s’hauran d’electrificar. 
 

• 8.16.3.5. Previsió d’augment de potència 
El nous polígons d’actuació llistats en l’apartat anterior estan situats dins el sol urbà 

o limiten amb aquest. Per tan per alimentar-los es preveu ampliar la xarxa de mitja 
tensió a partir de l’existent i a cada un es projectarà la nova xarxa de baixa amb els 
corresponents transformadors.  

 
En funció de les diferents tipologies d’edificacions definides en el POUM, 

s’estableixen una valors d’increment de potència o altres. 
 
Segons el REBT els habitatges poden contractar dos tipus d’electrificació: bàsica de 

5750 W o elevada de 9200 W. En funció de la qualitat dels diferents polígons 
d’actuació es dona una potència o altre. 

En el cas de zones on la previsió dels habitatges és de qualitat mitjana s’ha previst 
una electrificació bàsica en tots els pisos. I, pel que fa a les zones on la qualitat és alta, 
s’ha previst una electrificació bàsica en el 40% dels pisos i elevada en el 60% restant. 
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Per a contabilitzar el nombre d’espais comuns en cada polígon, anirà en funció de 
la qualitat; si els habitatges són de mitja qualitat els edificis seran de PB+4, en canvi, si 
els habitatges són d’alta qualitat, els edificis seran de PB+3. 

La potència prevista per a cada espai comú és de 10 KW. 
 
Pel que fa als locals comercials, el REBT fa una previsió de 100 W/m2 per planta 

amb un mínim de 3450 W. 
 
La carga corresponent als garatges és calcularà, segons el REBT, amb una previsió 

de 20W/m2, considerant així una ventilació forçada, el cas més desfavorable. 
 
Segons el REBT la previsió de carga en edificis amb concentració d’indústries (sòl 

industrial), es té una previsió de 125 W/m2. 
 
En el cas dels hotels, la previsió de potència no es regula mitjançant el REBT, no 

obstant s’ha considerat una carga de 100 W/m2, és a dir, com si es tractés d’un local 
comercial. 

 
L’augment de la demanda com a conseqüència de les propostes de creixement del 

POUM de Blanes pot arribar fins a 79.783,38 KW. 
 
A la taula següent es mostra l’augment de consum en cada un dels nous sectors 

previstos. 
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• 8.16.3.6. Capacitat de la xarxa 

A partir de les previsions d’augment de consum de l’apartat anterior, la companyia 
Fecsa-Endesa, propietària de la xarxa actual realitzarà les seves previsions i cada 
vegada que s’executi un nou polígon caldrà que el promotor sol·liciti els drets 
d’extensió de la xarxa i l’empresa Distribuidora haurà d’indicar el punt d’enllaç.   

 
 8.16.4.- Estudi del sistema de subministrament de gas 

• 8.16.4.1. Introducció i objectiu de l’estudi 
En el marc dels treballs de redacció del POUM de Blanes es redacta aquest estudi 

que té per objectiu avaluar el sistema de subministrament de gas de Blanes, tenint en 
compte la situació actual i les previsions de creixement de la proposta del nou POUM.  

 
• 8.16.4.2. Antecedents 

La xarxa de gas natural dins el terme municipal de Blanes està totalment 
consolidada, ja que fa uns anys que està instal·lada i funciona correctament. 

En consonància amb el creixement de la població, s’executen les corresponents 
modificacions i ampliacions de la xarxa segons les previsions de creixement. 

 
• 8.16.4.3. Situació actual 

Actualment el terme municipi de Blanes està gasificat en la major part del sòl urbà 
de què disposa.  

 
La captació d’aquest servei es fa mitjançant una canonada d’alta pressió provinent 

de Tordera i en direcció a Lloret que creua el T.M de Blanes seguint el traçat de la 
carretera GI-682. 

A l’encreuament d’aquesta carretera amb el carrer d’Anselm Clavé hi ha una 
ramificació a alta pressió (AP-16) fins a un centre de regulació (2) situat a 
l’encreuament entre el carrer de la Montaña i el carrer de la Molina, en aquest punt a 
banda de la ramificació d’alta pressió, també hi ha un centre de regulació (1) de AP a 
MPA que dóna subministrament de gas a la zona nord-est de la població. 

A l’encreuament del carrer de la Montaña i el carrer de la Molina, hi ha dos centres 
de regulació (3 i 4) de pressió; un que transforma la pressió d’AP a MPA i l’altre que 
regula la pressió de MPA a MPB; amb la ramificació d’aquesta canonada a MPB, es 
dona servei de gas als barris de la zona sud-est de Blanes. 

A l’encreuament del carrer Lluís Companys amb el carrer Menorca, és on trobem el 
quart centre de regulació (4), que en aquest cas transforma la pressió de MPB a MPA. 

Continuant per la carretera GI-682, trobem una altre ramificació a AP, a 
l’encreuament amb l’avinguda Rei Juan Carlos I, fins a un altre centre de transformació 
(5) de AP a MPA. 

Seguint per la carretera GI-682, trobem una tercera ramificació d’aquest ramal 
principal, el qual dona subministre a l’hospital comarcal de Blanes. 

 
Amb els 5 centres de regulació descrits fins ara, es dóna subministrament de gas a 

tota la trama urbana ja edificada; no obstant, a la zona oest del terme municipal de 
Blanes, hi ha dos barris, ja gasificats, que s’alimenta a través d’un ramal de MPB, 
provinent del TM de Lloret. 

 
• 8.16.4.4. Previsió del creixement de la població 

L’estudi de creixement urbanístic es realitza a partir dels nous sectors de 
creixement proposats en aquest POUM. 
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Es preveu que en l’horitzó de màxima ocupació del POUM hi hagi un augment de 

2.807 habitatges i per tant un increment de població de fins a 7.635 habitants. També 
es contempla l’augment de 2.494 places hoteleres i un augment de 33,87 Hectàrees 
de zona industrial. A la taula que es resumeixen les dades de l’estudi de creixement. 

 

 
 
Com es pot comprovar en la taula anterior el POUM de Blanes preveu una sèrie de 

polígons d’actuació que s’hauran de gasificar. 
 

• 8.16.4.5. Previsió d’augment de consum de gas natural 
A partir dels polígons d’actuació llistats en l’apartat anterior; descriurem com 

gasificarem aquestes noves zones a urbanitzar. 
 
A través del centre de regulació 2, situat a l’encreuament del carrer Montaña i el 

carrer Molina, es gasificaran els polígons PMU La Sardana, PMU Nylstar 2, SUD Racó 
Blau i PA Nylstar 1. 

 
Amb una ramificació provinent del centre de regulació 4, situat a l’encreuament del 

carrer Lluís Companys amb el carrer Menorca, es donarà subministrament als polígons 
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SUD Vall de Burg, SUD Activitats Turístiques, PA Formentera, PA S’Abanell i PA 
Cristofol Colom. 

 
El polígon SUD Costa Brava i el PA Crta Lloret Sud es gasificaran a través d’un nou 

ramal de gas a MPA, provinent del centre de regulació situat a l’avinguda Rei Juan 
Carlos I. 

 
Pel que fa al PMU Paradís-Av. Europa, una part es gasificarà a través d’un nou 

ramal provinent del centre de regulació situat a l’encreuament del carrer Molina amb el 
carrer Montaña, i l’altre part a partir de la xarxa de gas existent en tot el seu perímetre. 

 
Per tal de garantir el subministrament de gas en tots els nous polígons previstos en 

el POUM, es fa necessaria la creació de dos nous centres de regulació. 
El primer, situat abans del centre existent situat a l’encreuament de la carretera GI-

682 amb el carrer Anselm Clavé, el qual donarà aquest servei de gas als polígons 
SUD Industrial Ronda Oest i PMU Rhodia Iberia. 

El segon, situat entre el centre de regulació 1 i el centre de regulació 5, prop de la 
carretera GI-682, el qual donarà subministrament als polígons SUD Mas Martí, SUD 
Riera, SUD Horta d’en Beia, SUD Valldoitg, SUD Les Mimoses, SUD Accés Mas 
Güelo, PA Peixos Ros i PA Crta. Lloret Nord. 

 
Els polígons destinats total o parcialment a sòl industrial, PA Crta Lloret Nord, PA 

Crta Lloret Sud, PMU Nylstar 2 i PMU Rhodia Iberia i SUD 10 Industrial Ronda Oest, el 
càlcul de consum pot variar molt en funció de l’activitat que s’hi ubiqui, per tant, caldrà 
fer l’estudi de necessitats al moment d’urbanitzar cada polígon. 

 
Amb les dades obtingudes de creixement urbanístic i les dades de consum de 

combustible s’obté l’increment màxim anual de consum en la previsió de total 
desenvolupament del POUM. 

 
En els càlculs d’increment de consum de gas, hem diferenciat dues tipologies de 

construcció, els habitatges i els hotels; deixant de banda els polígons industrials ja que 
considerem que en la majoria dels casos no s’instal·larà. 

 
Els consums calculats són en m3 per dia, tenint en compte un funcionament de 8 

hores diàries en els habitatges, i que la densitat relativa del gas natural és de 0,62. 
 
Energia consumida en els diferents usos (WG): 
 
Habitatges: 9.580 kcal/h x 8 h = 76.640 kcal/dia 
Hotels: 

Habitacions (2 places): 4.550 kcal/dia 
Calefacció: 160.000 kcal/dia 
Cuina: 40.000 kcal/dia 

 
Consum de combustible (MG en kg/dia): 
 
MG = WG / (PCI x r) 
 
WG = energia consumida (kcal/dia) 
PCI = poder calorífic del combustible utilitzat 
r =  rendiment 
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Habitatges: MG = 76.640 / (9.500 x 0,75) = 10,75 kg/dia 
Hotels: 

Habitacions (2 places): MG = 4.550 / (9.500 x 0,8) = 0,60 kg/dia  
Calefacció: MG = 160.000 / (9.500 x 1) = 16,84 kg/dia 
Cuina: MG = 40.000 / (9.500 x 1) = 4,21 kg/dia 

 
Aquests són els increments de consum diaris de massa a considerar pels càlculs 

amb les bases de creixement previstes en el POUM. No obstant, per introduir les 
dades a la taula es farà a partir de les dades de volum. 

 
Volum = Massa / Densitat 
 
Habitatges: V = 10,75 kg / 0,62 = 17,34 m3/dia 
Hotels: 

Habitacions (2 places): V = 0,60 kg / 0,62 = 0,97 m3/dia 
Calefacció: V = 16,84 kg / 0,62 = 27,16 m3/dia 
Cuina: V = 4,21 kg / 0,62 = 6,79 m3/dia 

 
L’augment de la demanda com a conseqüència de les propostes de creixement del 

POUM pot arribar fins a 19.074,9 m3/any (52,26 m3/dia). 
 
A la taula següent es mostra l’augment de consum en cada un dels nous sectors. 
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• 8.16.4.6. Capacitat de xarxa 

A partir de les previsions d’augment de consum de l’apartat anterior, podem afirmar 
que la capacitat de la xarxa en alta pressió que travessa la ciutat de Blanes és 
suficient per garantir el subministrament de gas als 2.843 habitatges, 26.369,75 m2 de 
locals comercials i a les 2.494 places hoteleres previstes en aquest POUM. 

 
Tant sols, serà necessari el desplegament de la xarxa pels vials de la ciutat de 

Blanes, per tal de fer arribar aquest combustible als diferents punts de consum. 
Aquest desplegament es farà a través de vàlvules reductores de pressió (de AP a 

MPB o MPA) col·locades on es cregui convenient, i canonades a MPB o MPA en 
funció de la zona. Aquest desplegament també es farà mitjançant la prolongació de 
trams de canonades existents. 

 
 8.16.5.- Estudi del sistema de telecomunicacions 

• 8.16.5.1. Introducció i objectiu de l’estudi 
En el marc dels treballs de redacció del POUM de Blanes s’incorpora com a 

document informatiu l’estudi elaborat per Localret a petició de l’Ajuntament de Blanes, 
sobre l’estat de les infraestructures de telecomunicacions, i recomanacions sobre el 
seu desplegament. Les determinacions normatives pel desplegament de les 
infraestructures de telecomunicacions s’efectuaran mitjançant la tramitació d’un Pla 
Especial de Infraestrucftures de Telecomunicacions, que fixarà les característiques i la 
ubicació i la adequació mediambiental de les infraestructures.  

 
• 8.16.5.2. Antecedents 

La xarxa de telefonia dins el terme municipal de Blanes està totalment consolidada, 
ja que fa uns anys que està instal·lada i funciona correctament. 

En consonància amb el creixement de la població, s’executen les corresponents 
modificacions i ampliacions de la xarxa segons les previsions de creixement. 

 
• 8.16.5.3. Situació actual 

Actualment el terme municipi de Blanes disposa de xarxa de telefonia fixa en tot el 
sòl urbà.  

 
La captació d’aquest servei és mitjançant una línia formada per 6 tubs de diàmetre 

110 que creua tot el municipi des de Malgrat fins a Lloret. L’entrada de la canonada al 
TM de Blanes segueix la carretera GIP-6831 procedent de Malgrat de Mar, quan 
aquest vial es creua amb l’avinguda de l’Estació, la xarxa contínua per aquest carrer 
fins a l’encreuament amb el carrer d’Anselm Clavé, en aquest punt gira a la dreta fins 
al carrer de Tordera, després de discorre uns 50m per aquest vial creua la Rambla 
Joaquim Ruyra i gira a la dreta pel carrer Pep Ventura, des del qual gira a l’esquerra 
per seguir el carrer de Jaume I i el de Joan Carles I, aquest últim es creu amb la 
carretera GI-682 a l’alçada del carrer de Valldoitg, creua la GI-682 i acaba de travessar 
tot el terme municipal de Blanes per aquesta carretera fins a entrar al municipi de 
Lloret. 

 
Des d’aquest ramal principal, en surten varies bifurcacions secundàries, les quals 

alimenten els diferents barris que conformen el municipi. 
Seguint el ramal principal en el sentit de la descripció anterior, de Malgrat a Lloret, 

la primera bifurcació que trobem és a l’alçada del carrer del Canigó on hi situada una 
CR, allà la canalització retrocedeix per la mateixa carretera GI-6831 i baixa pel carrer 
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de les Alberes fins a l’encreuament amb el carrer d’Ardales; aquest ramal alimenta el 
districte de Can Borell i el de Quatre Vents. 

 
La segona ramificació la trobem a uns 25 metres més endavant, just a 

l’encreuament amb el carrer de l’avinguda del Pavos, la qual baixa per aquesta 
avinguda fins a trobar al carrer Sant Pere Màrtir, des d’aquest punt el ramal es 
subdivideix i segueix al llarg de 100 m a banda i banda; amb aquesta segona 
bifurcació es dona servei al districte Els Pavos i Sa Massaneda. 

 
En el punt on la canalització principal canvia de sentit i baixa pel carrer d’Anselm 

Clavé, és on trobem la tercera bifurcació, en aquest cas surt en sentit oposat del ramal 
principal, seguint el seu traçat pel carrer d’Anselm Clavé, i continuant pel  carrer de 
Tordera després de creuar la carretera GI-682, quan aquest vial continua amb la 
carretera GI-600 fins a l’encreuament amb el carrer de Mas Florit. Aquesta bifurcació 
dona servei al districte de Ca La Guidó i de Mas Florit. 

 
Tornant a la canalització principal, quan aquesta passa pel carrer d’Anselm Clavé 

troba una bifurcació a l’esquerra, a l’alçada del carrer de Sebastià Llorenç que el 
segueix al llarg de 300m; aquest vial alimenta el districte de Mas Enlaire. 

Seguint pel mateix vial, d’Anselm Clavé, trobem una ramificació al costat dret, a 
l’encreuament amb el carrer de Tarragona; aquesta seguint aquest vial s’empalma 
amb una altre bifurcació secundària, concretament la que baixa per l’avinguda dels 
Pavos. Tornant enrere pel mateix carrer trobem una subramificació que baixa pel 
carrer de la Fe i gira cap al carrer de Jaume Arcelós, fins a trobar-se amb el carrer de 
l’Antiga que a través d’aquest es connecta amb una altre bifurcació que transcorre per 
la Rambla Joaquim Ruyra. Per tant, aquesta última ramificació és la unió d’altres dues, 
des de la qual es dona servei a la zona que queda entre les dues bifurcacions. 

 
En el punt, on la canalització principal deixa el carrer d’Anselm Clavé i gira pel 

carrer de Tordera, en surt una bifurcació que segueix per aquest vial fins a 
l’encreuament amb la Rambla de Joaquim Ruyra on es bifurca a banda i banda. 
Seguint cap al costat dret, aquesta ramificació segueix tota la Rambla fins a 
l’encreuament amb el carrer de Méndez Nuñez, que el segueix en tot el seu traçat fins 
a la plaça del Països Catalans. En aquest punt, actualment hi trobem una arqueta tipus 
H, que ens connecta aquesta bifurcació amb una prolongació de la mateixa que 
contínua pel passeig de Catalunya, no obstant, hi ha una previsió de fer aquesta unió 
mitjançant un centre CR. 

Continuant pel passeig de Catalunya, aquesta prolongació de la bifurcació 
secundària, gira a l’esquerra després del pavelló municipal i segueix pel carrer de 
Josep Tarradellas, fins a creuar-se amb el carrer de Lluís Companys, en aquest punt 
una subramificació segueix tot el vial fins a l’avinguda de Catalunya i l’altre gira a 
l’esquerra pel carrer dels Olivers, després gira a l’esquerra per l’avinguda del 
Mediterrani i 50 m més endavant gira a la dreta per l’avinguda de la Vila de Madrid, 
fins a l’encreuament amb el carrer d’Enric Morera. Amb aquesta bifurcació s’alimenten 
uns quants districtes del centre de la vila, concretament, el Racó d’en Portes, Mas 
Marull, La Plantera, Els Olivers, Els Pins i s’Auguer. 

En el punt on comença l’anterior bifurcació, també és l’inici d’aquesta altre, just a 
l’encreuament del carrer d’Anselm Clavé amb la Rambla de Joaquim Ruyra, en aquest 
cas, la canalització baixa pel carrer de Jaume Ferrer, a l’encreuament d’aquest amb el 
carrer de la Salut, hi ha una subramificació, un ramal gira per el carrer de la Salut fins 
a la l’alçada de la plaça de la Sagrada Família on gira pel carrer Santa Bàrbara, 
continuant pel passeig de Santa Bàrbara fins al final. Des d’aquest punt s’alimenta la 
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urbanització Cala Sant Francesc, el districte el Raval, Mas Terrats i la zona de Sant 
Joan Sud. 

 
Tornant al carrer Jaume Ferrer, continuem la bifurcació pel carrer Ample fins a 

l’encreuament amb el carrer de Roig i Jalpí i segueix pel carrer de l’Esperança fins a 
aquest es creua amb el passeig de Carles Faust; des d’aquest punt es dona servei al 
districte Dintre Vila, Sa Carbonera i tota la zona del port. 

 
Tornant al traçat de la canalització principal, en el tram on aquesta segueix el carrer 

de Joan Carles I, trobem la darrera bifurcació, exactament a l’encreuament amb el 
carrer de Sant Pere del Bosc, seguint aquest vial creua transversalment la carretera 
GI-682 i contínua pel carrer de l’Alhambra fins al seu acabament. Amb aquest ramal 
s’alimenta el districte de Valldolig 1, Valldolig 2 i la zona de Ca N’Illes. 

 
A la part est del TM de Blanes hi trobem una bifurcació secundària que s’alimenta a 

partir d’un ramal principal provinent de Lloret, exactament és la urbanització 
Residencial Sta. Cristina i la corona de Sta. Cristina. 

 
A partir d’aquesta canalització principal i totes les bifurcacions secundàries 

descrites anteriorment, s’origina una xarxa general amb tubs de diàmetre inferior, a 
través de la qual s’arriba als punts de consum.  

 
La resta de districtes o zones no incloses en cap dels punts anteriors, i situades 

dins el nucli urbà de Blanes, la xarxa de telefonia arriba als diferents punts de consum 
a través d’arquetes connectades directament a la canalització principal. 

Alguns d’aquests barris són: la zona industrial, Mas Moixa, Mont-Ferrant i la zona 
de l’hospital comarcal. 

 
• 8.16.5.4. Previsió de creixement de la població 

L’estudi de creixement urbanístic es realitza a partir dels nous sectors de 
creixement proposats en aquest POUM. 

 
Es preveu que en l’horitzó de màxima ocupació del POUM hi hagi un augment de 

2.807 habitatges i per tant un increment de població de fins a 7.635 habitants. També 
es contempla l’augment de 2.494 places hoteleres i un augment de 33.87 Hectàrees 
de zona industrial. A la taula que es resumeixen les dades de l’estudi de creixement. 
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Com es pot comprovar en la taula anterior el POUM de Blanes preveu una sèrie de 

polígons d’actuació en els qual s’haurà d’ampliar la xarxa de telecomunicacions. 
 

• 8.16.5.5. Ampliació de la xarxa de telecomunicacions 
A partir de les previsions de creixement de la població de l’apartat anterior, la 

companyia Telefònica, propietària de la xarxa actual realitzarà les seves previsions i 
cada vegada que s’executi un nou polígon caldrà que el promotor sol·liciti els drets 
d’extensió de la xarxa i l’empresa distribuïdora haurà d’indicar el punt d’enllaç. Cas que 
nous operadors aspirin a oferir serveis de telecomunicacions, aquests podran 
desplegar la seva pròpia xarxa o disposar de canalitzacions existents en els termes 
que s’estableixin legalment.  

 
 8.16.6.- Estudi del sistema d’infraestructures de radiocomunicació 

• 8.16.6.1. Introducció i objectiu de l’estudi 
En el marc dels treballs de redacció del POUM de Blanes es redacta aquest estudi 

que té per objectiu avaluar les infraestructures de radiocomunicació de Blanes, tenint 
en compte la situació actual i les previsions de creixement de la proposta del nou 
POUM.  
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• 8.16.6.2. Antecedents 

La telefonia móvil és un avenç tecnològic que ha incorporat un ventall d’avantatges 
en les nostres vides i que en certa mesura ha propiciat l’espectacular 
desenvolupament dels serveis mòbils de telecomunicació fent-los assequibles a la 
gran majoria dels ciutadans. 

L’Ajuntament de Blanes, conscient de l’enorme importancia que té la telefonia móvil, 
la televisió i altres radiocomunicacions per a tots els ciutadans, i de la incidència que 
les seves infraestructuras tenen sobre el territori, ha decidit fer una ordenació dels 
emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació mitjançant l’aprovació d’un pla 
especial urbanístic. 

L’objectiu d’aquesta mesura és permetre que es desenvolupin els serveis de 
radiocomunicació al municipi, en tant que són un factor indispensable en el progrés de 
la societat, minimitzant l’impacte visual de les instal·lacions i garantint el compliment de 
la normativa vigent sobre exposició a camps electromagnètics. 

Per redactar aquest document s’ha utilitzat el document: “Estudi d’Organització 
d’Infraestructures de Radiocomunicació” de Blanes, redactat per Localret a setembre 
de 2007. 

 
• 8.16.6.3. Situació actual 
- Infraestructures de telefonia mòbil ja desplegades 

Al municipi de Blanes actualment hi ha quatre companyies que ja hi tenen 
desplegades estacions base; les companyies operadores són Movistar, Vodafone, 
Orange i Telecom. 

En el següent apartat, s’adjunta una relació de la situació de cadascuna de les 
estacions base 

 
- Estacions de Movistar 

Codi Ubicació Coordenades UTM Cota 

Blanes els pins Passeig s’abanell, 11 
(hotel horitzó) 

X: 482.300 m 
Y: 4.613.400 m 4 m 

Blanes mas güelo Disseminat, carrer mas 
martí 67 “tres torres” 

X: 482.080 m 
Y: 4.615.040 m 77 m 

Blanes s’abanell eb Avda. Vila de madrid, 31 X: 481.827 m 
Y: 4.612.259 m 21 m 

Blanes ct C/ anselm clavé 45 X: 482.420 m 
Y: 4.614.115 m 11 m 

Balnes sant francesc Plaça de l’horitzó, s/n 
urb. Cala sant francesc 

X: 483.590 m 
Y: 4.614.520 m 135 m 

 
- Estacions de Vodafone 
Operador/codi Ubicació Coordenades UTM Cota 

Vodafone/ 
At_gi_blanes_ctr C/ anselm clavé, 53 X: 482.358 m 

Y: 4.614.196 m 20 m 

Vodafone/ 
At_gi_sabanell Avda. Mediterrani, 7-9 X: 482.054 m 

Y: 4.612.809 m 2 m 

Retevision/ 
Blanes sant francesc 

C/ vidal i barraquer, s/n 
(castell – cim de sant 

joan) 

X: 483.305 m 
Y: 4.614.370 m 171 m 

Vodafone/ 
At_gi_blanes_ 
Palomera 

C/ sant pere martir, 70 X: 482.032 m 
Y: 4.613.457 m 

 

 
- Estacions Orange 
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Codi Ubicació Coordenades UTM Cota 

CATR8510 Avda. Mediterrani, 9 X: 480.010 m 
Y: 4.612.816 m 4 m 

CATR8511 C/ Sant Pere Màrtir, 60 X: 482.201 m 
Y: 4.613.621 m 45 m 

CATR8512 C/ Salut, 1 X: 482.679 m 
Y: 4.613.991 m 10 m 

CATR8513 Carretera de Tordera, 
29 

X: 481.861 m 
Y: 4.614.505 m 33 m 

CATR8514 C/ Darrera l’Esglèsia, 4 X: 482.744 m 
Y: 4.613.934 m 17 m 

 
- Abertis Telecom 
Codi Ubicació Coordenades UTM Cota 
Blanes St 
Francesc 

C/ vidal i barraquer, s/n 
(castell-cim de sant joan) 

X: 483.305 m 
Y: 4.614.370 m 171 m 

 
- Cobertura actual 

Per disposar d’una bona cobertura hem de tenir en compte dues qüestions:   
La degradació del senyal. El senyal transmès per l’antena es va degradant en el 

camí fins a l’usuari. Els factors més representatius en aquesta degradació del senyal 
són la distància que ha de recórrer entre l’origen i el destí i els obstacles que ha d’anar 
traspassant, com ara muntanyes i edificis. 

La capacitat. Al sistema GSM, cada portadora de l’estació base només pot donar 
servei a un màxim de 8 usuaris de manera simultània. Habitualment a cada sector hi 
ha entre 1 i 3 portadores, és a dir que el màxim nombre d’usuaris simultanis serà 24 
per cada sector instal·lat a l’estació base.  El nombre de portadores per sector el 
decideix la operadora. 

 
Si analitzem la cobertura actual de cada operador de telefonia mòbil a Blanes, 

observem que hi ha diferents nivells de cobertura en funció de les estacions de cada 
operador i del sistema utilitzat: 

 
Telefónica Móviles (Movistar): Segons l’estudi de localred, er manca d’informació 

no poden valorar la seva situació. No obstant, del programa de desenvolupament de 
xarxa que aquest operador ens ha fet arribar, podríem concloure que hi ha mancances 
de cobertura a la zona nord-oest de la població, especialment a l’estiu i a la zona est 
del nucli urbà de Blanes. Tanmateix, es preveu millorar la cobertura d’interiors al 
centre del nucli urbà. 

 
Vodafone: Segons l’estudi de localret, per manca d’informació no poden valorar la 

seva situació. De totes maneres, en el seu programa de desenvolupament de xarxa, 
aquest operador indica que els nivells de cobertura actual són dèbils a: 

Diverses zones costaneres com la zona de la Cala de Sant Francesc, les 
urbanitzacions de les proximitats i la zona del port. 

La zona centre del municipi. 
La zona nord, com Mas Cremat, Mas Florit, el Polígon Industrial Nord i les zones 

frontereres amb Tordera i Lloret de Mar. 
Diverses zones frontereres amb Tordera, Lloret de Mar, Palafolls i les vies de 

comunicació que hi ha en aquestes zones. 
 
Orange: La cobertura actual d’aquest operador és suficient per donar servei a 

l’interior d’edificis al nucli urbà de Blanes. En canvi, a la zona nord del municipi, el 
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nivell de senyal present no és suficient per garantir el servei dins dels immobles. Es 
veuen afectats per aquesta situació les urbanitzacions de Blanes Vistamar, 
Residencial Blanes i Mas Borinot. No hi ha cobertura a la Cala Sant Francesc, el Cim 
de Sant Joan ni a bona part del nucli residencial de Santa Cristina. 

 
• 8.16.6.4. Estudi dels programes de desenvolupament de xarxa 

A requeriment de l’Ajuntament de Blanes, les operadores de telefonia mòbil han fet 
arribar els seus programes de desenvolupament de xarxa al municipi. Segons aquests 
programes de desenvolupament, les necessitats d’emplaçaments per donar cobertura i 
capacitat al municipi de Blanes, amb la tecnologia actualment disponible, són els que 
resumim a continuació. 

 
- Movistar  

Segons el programa de desenvolupament de xarxa que Movistar -Telefónica 
Móviles ha presentat a l’Ajuntament de Blanes amb data maig 2006, aquest operador 
té previst instal·lar 2 noves estacions base de telefonia mòbil en aquest municipi. 

 
Noves estacions base de 
Telefónica Móviles Tecnologia Localització 

TM1 GSM + UMTS Mas Borrell  
TM2 UMTS Sant Joan 

 
Els objectius que persegueixen aquestes noves estacions base són: 
TM1 - Mas Borrell: Aquest nou emplaçament vol oferir cobertura a la zona nord-

oest de la població, especialment al polígon industrial. També permetrà augmentar la 
capacitat disponible en la zona per tal de poder absorbir l’augment de trànsit que es 
produeix especialment a l’estiu. 

TM2 - Sant Joan:  Aquesta nova estació base ha estat planificada amb l’objectiu 
d’oferir servei d’UMTS al casc urbà de Blanes. 

A més a més, aquest operador té intenció d’ampliar la seva estació base en servei a 
l’Hotel Blaumar (avinguda Vila de Madrid 31) per poder operar també en tecnologia 
UMTS. 

 
- Vodafone 

Aquest operador està interessat en instal·lar 5 noves estacions base al terme 
municipal de Blanes durant els propers anys. Aquesta planificació es dedueix del 
programa de desenvolupament de xarxa lliurat a l’Ajuntament amb data març 2006. 

Totes les noves estacions estaran preparades per a funcionar amb la tecnologia 
GSM i UMTS. Les localitzacions aproximades i els objectius d’aquestes noves 
estacions són: 

Zona est del municipi: L’objectiu d’aquesta nova estació base és millorar els 
nivells de cobertura actuals en aquesta zona, concretament a la Cala de Sant 
Francesc i les urbanitzacions de les proximitats. Amb aquest nou emplaçament també 
es pretén augmentar la capacitat de trànsit en aquesta àrea per tal de solucionar els 
problemes de congestió puntuals que es produeixen a l’àrea. 

Zona del port: Aquesta nova estació hauria d’estar situada a les proximitats del 
port i el seu objectiu és solucionar els problemes de congestió que es produeixen a la 
zona degut al gran volum de trànsit que es genera puntualment (sobretot a l’estiu). 

Zona centre del municipi: Aquesta estació s’hauria de situar en un lloc intermedi 
entre les que estan al carrer Anselm Clavé i l’Avinguda Mediterrani, ja que es 
produeixen un gran nombre de trucades en aquesta zona i així es reduiria la 
possibilitat de congestió de la xarxa. 
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Zona nord del municipi: Aquesta zona està més allunyada del centre urbà i, com a 
conseqüència, la qualitat de servei no es pot oferir en les millors condicions. Per 
aquest motiu l’operador es planteja instal·lar una estació en aquesta zona que, a més, 
permeti millorar la cobertura en les zones del Mas Cremat, Mas Florit, el Polígon 
Industrial Nord i tota la zona nord, fronterera amb els municipis veïns de Tordera i 
Lloret de Mar. 

Zona sud-oest del municipi: La finalitat d’aquesta nova estació base és millorar la 
cobertura a la zona fronterera amb Palafolls i a les vies de comunicació que hi ha en 
aquesta zona. També hauria de millorar el problema de capacitat de la xarxa, degut a 
la llunyania de les estacions actualment en servei. 

 
Noves estacions base de  
Vodafone Localització 

V1 Zona est del municipi 
V2 Zona del port 
V3 Zona centre del municipi 
V4 Zona nord del municipi 
V5 Zona sud-oest del municipi 

 
- Orange 

Segons el programa de desenvolupament lliurat a l’Ajuntament amb data març 
2006, la planificació d’aquesta operadora és modificar les estacions base ja 
desplegades a Blanes per poder operar també en tecnologia UMTS, però ara per ara 
no tenen previst construir nous emplaçaments en aquest municipi.  

 
Les modificacions que tenen previstes es recullen a la taula següent: 
 

Estacions base d’Orange Modificacions previstes 
CATR8510 Av. Mediterrani, 7 Afegir UMTS 
CATR8511 St. Pere Màrtir, 60 Afegir UMTS 
CATR8512 C/ Salut 1 Afegir UMTS 
CATR8513 Ctra. De Tordera, 29 Afegir UMTS 
CATR8514 Darrera de l’Església, 4 Afegir UMTS 

 
- Yoigo 

Yoigo és el quart operador que l’any 2000 va obtenir llicència per a crear una xarxa 
de telefonia mòbil en tecnologia UMTS. Després d’uns primers mesos d’activitat durant 
els quals van desplegar xarxa principalment a les ciutats de més població, aquest 
operador va aturar temporalment el seu desplegament a finals del 2001.  

En la actualitat està operant com operador mòbil virtual i desplegant xarxa però no 
hem tingut constància que l’operador hagi demanat llicencia o hagi instal·lat cap 
infraestructura a la població. 

 
De totes maneres, Localret ha tingut en compte en aquest estudi el pla teòric que té 

dissenyat aquest operador pel seu desplegament a Blanes, el qual consisteix en 
instal·lar 5 estacions base en aquest municipi. 

 
Els objectius de cobertura de cadascuna d’aquesta instal·lacions són els que 

s’enumeren a continuació: 
X1- Blanes Centre: zona cèntrica i residencial, entrada al casc urbà, platja i port 

(codi intern de l’operadora 4557). 
X2 - Els Pins: zona d’hotels i càmpings, Racó d’en Portes i la platja Sabanell (codi 

intern de l’operadora 4558) 
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X3 - Mas Cremat: Zona nord, urbanitzacions de Mas Cremat, Mas Güelo, Mas 
Florit, Ca La Guidó, Mas Carolet i la Ctra. B-600 Nord (codi intern de l’operadora 
4559). 

X4 - Castell de Sant Joan: Cala de Sant Francesc, el port, La Carbonera, 
Montferran, Mas Borinot i la Ctra. B-600 Nord-oest (codi intern de l’operadora 4563). 

X5 - Mas Torrents: Polígon industrial i comercial de la carretera de l’estació, Racó 
Blau, Plantera, Els Pavos, La Maçaneda i la Ctra. GI-682 (codi intern de l’operadora 
4564). 

 
Noves estacions base de Yoigo Localització 
X1 Blanes centre 
X2 Els Pins 
X3 Mas Cremat 
X4 Castell de Sant Joan 
X5 Mas Torrents 

 
• 8.16.6.5. Capacitat de xarxa 

Per obtenir una estimació del nombre d’estacions base que cal esperar que 
despleguin les operadores al municipi de Blanes, cal tenir en compte que no només 
s’han de satisfer els objectius de cobertura sinó que, a més a més, cal assegurar que 
la capacitat de trànsit disponible és suficient per a oferir servei  amb un grau de 
congestió acceptablement baix. 

 
Per fer l’estimació del nombre d’estacions base necessàries, farem servir en primer 

lloc les dades següents: 
Població empadronada a Blanes (12/01/07):  38.729 habitants 
Població estable durant el període d’estiu estimada per l’Ajuntament:140.000 

habitants (incloses número de places d’hotel, càmpings i segones residencies) amb 
pics puntuals de fins a 250.000 persones. 

Penetració de la telefonia mòbil: 89,4% (dades de la CMT de finals de 2004) 
Quota de mercat de cada operadora: Telefónica té el 49,1% del mercat, Vodafone 

el 26,9% i Orange el 24% 
 
El tràfic generat per un telèfon mòbil es mesura en una unitat adimensional que 

indica la intensitat de tràfic durant un temps determinat. La intensitat de tràfic durant un 
temps d’observació (considerem 1 hora = 3600 segons) d’un mòbil ve determinada 
per: 

 

(Erlangs)
(segons) 3600

segons) trucades(de duració trucadesde  NombreA =
∗

=
 

 
Els experts consideren que durant l’hora carregada, és a dir, quan coincideixen més 

trucades de manera simultània, el tràfic que genera un telèfon mòbil són 25 mErlangs. 
Una intensitat de tràfic de 25 mErlangs durant l’hora carregada equival a dir que un 
mòbil fa un promig d’una trucada de 90 segons.  

 
Per estimar la capacitat de la xarxa necessària calcularem la capacitat que oferiria 

un sector d’una estació base, amb 3 portadores, amb una probabilitat que una trucada 
no pugui ser atesa per la xarxa (probabilitat de bloqueig) de l’1%: 

 
Nombre de portadores  3 
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Circuits disponibles  22 
Probabilitat de bloqueig 1% 
Tràfic disponible  13,6 
Tràfic generat per un abonat a l’hora carregada 

(Erlangs) 0,025 
Nombre d’abonats a qui donaria servei un sector  544 

 
L’operadora que té més quota de mercat és Movistar, que ha d’oferir servei al 

49,1% del mercat, és a dir,  construir una xarxa a Blanes que pugui oferir servei a 
17.000 abonats.  

 
Si cada sector amb tres portadores dona servei a 544 abonats, aquesta operadora 

necessita un màxim de 31 sectors. Si es construeixen estacions base trisectorials (la 
configuració més habitual), això equival a 10 estacions base.  

 
Fent un raonament similar, s’estima que Vodafone necessita d’unes 6 estacions 

base al municipi i Orange, de 5.  
 

 Movistar Vodafone Orange Yoigo 
Nombre estacions ja desplegades 5 3 5 0 
Nombre noves estacions previstes 2 6 0 5 
Nombre total estacions previstes 7 9 0 5 
Nombre estacions estimades per capacitat 10 6 5  

 
El fet que Movistar tingui previst desplegar un nombre d’estacions base inferior al 

que s’ha estimat pot estar justificat pel fet que els càlculs s’han fet per un únic servei 
quan en realitat les tres operadores disposen de llicència per donar servei de telefonia 
mòbil mitjançant més d’una tecnologia (GSM900, DCS1800 i/o UMTS), amb la qual 
cosa la capacitat de tràfic que pot absorbir cada estació base pot ser a la pràctica molt 
superior a la calculada. 

 
No s’ha introduït dintre d’aquest estudi el nombre de estacions per capacitat que pot 

necessitar Yoigo per donar cobertura a Blanes, però donat que es tracta d’un operador 
en fase d’implantació pot requerir les mateixes estacions que l’operador minoritari 
actualment i que coincideix amb el número de zones de recerca proporcionades per 
Yoigo. 

 
S’ha de considerar que aquesta població rep al estiu un volum molt elevat de 

visitants de manera esporàdica, fent que les necessitats en capacitat es poden 
multiplicar en aquests períodes, essent possible problemes de capacitat puntual amb 
aquest nombre d’estacions, ja que estan dimensionades per al nombre d’habitants que 
viuen de manera estable a la població. 

 
• 8.16.6.6. Nous emplaçaments 

A requeriment de l’Ajuntament de Blanes, tècnics de Localret han estudiat les 
característiques d’una sèrie d’edificis i espais del municipi, i han avaluat si compleixen 
els requisits per tal de servir com ubicació per a les noves instal·lacions de telefonia 
mòbil que puguin ser necessàries construir a Blanes segons els programes de 
desenvolupament de xarxa de les operadores. Aquesta localització d’emplaçaments no 
té valor normatiu, només informatiu per tal de valorar els emplaçaments sobre terrenys 
municipals.  
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- Emplaçaments proposats per l’Ajuntament 

NOM UBICACIÓ 
Arxiu C/ Unió, 13 
Repetidor TV Urb. Sant Joan (junt castell) 
Nau Brigades Crta. Malgrat, 16 
Escola SAFA (Formació Adults) Avda. Estació, 45 
Torre Residencial Blanes C/ Castanyer S/N 
 

• 8.16.6.7. Conclusions i recomanacions 
- Telefónica Móviles: Movistar 

TM1 Mas Borrell 
La zona de recerca de Mas Borrell es troba en la zona al barri amb aquest nom. Es 

tracta d’una zona semi industrial amb serveis municipals com el camp de futbol i naus 
de bombers. La zona es troba orogràficament ensotada. 

Per cobrir aquesta zona l’ajuntament ha proposat emplaçaments al voltant de la nau 
de les brigades i l’escola Safa. D’aquestes hem seleccionat algunes que poden ser 
útils per donar cobertura de manera limitada a aquesta zona. 

Tant al sud com a l’est hi ha una carena d’alçada major que els candidats aportats 
per l’ajuntament, a més es tracta d’una zona edificada, de manera que cap aquestes 
bandes hi haurà una barrera per la sortida de la senyal de telefonia. 

 
TM2 Sant Joan 
La zona de Sant Joan es tracta de la zona del municipi al vessant de la muntanya 

de Sant Joan.  
Hi ha un emplaçament en servei d’Orange dins d’aquesta àrea de recerca. Es 

recomana que si TME presenta un projecte tècnic per instal·lar la seva nova estació 
base en aquest mateix edifici, se l’insti a compartir el major nombre possible dels 
elements i infraestructures, amb el benentès que a dia d’avui és tècnicament factible 
compartir les bateries, l’aire condicionat, l’alimentació de xarxa elèctrica, les antenes, 
els màstils i les casetes. Caldria demanar que el projecte tècnic de sol·licitud de 
llicència contingués la justificació tècnica de la no compartició dels elements que es 
dupliquin. 

A la part alta de la muntanya de Sant Joan es troba un emplaçament de Abertis 
telecom que també es pot aprofitar per millorar la cobertura a aquesta zona. 

 
- Vodafone 

V1 Zona est del municipi 
La zona de Sant Francesc està ubicada a la Cala del mateix nom, ubicada entre 

dues muntanyes. L’accés radioelèctric és difícil per l’orografia. 
Hi ha un emplaçament en servei de TME dins d’aquesta àrea de recerca. Es 

recomana que si Vodafone presenta un projecte tècnic per instal·lar la seva nova 
estació base en aquesta mateixa ubicació se l’insti a compartir el major nombre 
possible dels elements i infraestructures, amb el benentès que a dia d’avui és 
tècnicament factible compartir les bateries, l’aire condicionat, l’alimentació de xarxa 
elèctrica, les antenes, els màstils i les casetes. Caldria demanar que el projecte tècnic 
de sol·licitud de llicència contingués la justificació tècnica de la no compartició dels 
elements que es dupliquin. 

A la part alta de la muntanya de Sant Joan es troba uns dipòsits que també es pot 
aprofitar per millorar la cobertura a aquesta zona si l’ajuntament dona el vist i plau per 
la construcció d’un emplaçament. 

 
V2 Zona del port 



 338 

Mateixos comentaris que per la zona de recerca TM2 per Telefonica Móviles. 
 
V3 Zona centre del municipi 
En aquesta zona (entre avinguda Mediterrani i Anselm Clavé). 
Vodafone disposa d’estacions prop d’aquesta zona (Avda. Mediterrani 7-9 i Anselm 

Clavé 53). Si la raó per la que es demana una altra estació és per augmentar la 
capacitat d’aquesta zona es recomana l’utilització simultània de tecnologies GSM, 
UMTS i DCS que permetin augmentar la capacitat de cada estació si vol augmentar la 
cobertura de la zona es recomana la compartició amb altres operadors i per la zona de 
Mas Borrell es donen les mateixes recomanacions que la zona de recerca TM1 per 
Telefonica Móviles. 

 
V4 Zona nord del municipi 
La zona de Mas Cremat i polígon industrial nord es troba al nord de la població per 

sobre de la carretera de Malgrat. Aquesta zona es troba relativament aïllada per una 
petita muntanya de la resta de la població. Aquesta orografia limita la possibilitat 
d’oferir cobertura des de fora de la mateixa zona. 

No hi ha constància de cap estació de telefonia mòbil que permeti cobrir amb 
telefonia mòbil aquesta zona. Al tractar-se d’una zona industrial pot haver-hi diverses 
solucions per l’ubicació d’una estació mòbil. 

 
V5 Zona sud-oest del municipi 
No hi ha constància de cap estació de telefonia mòbil. 
No s’ha ofert cap ubicació municipal que permeti cobrir amb telefonia mòbil aquesta 

zona, encara que hi ha un parell de zones com la depuradora y la desalinitzadora  al 
llindar del terme municipal de Blanes que si l’administració propietària i ajuntament 
donen el vist i plau podria ser una ubicació a avaluar per les operadores. 

 
- Yoigo 

Donat que aquest operador encara no ha començat a desplegar xarxa en aquest 
municipi, es recomana que l’Ajuntament li demani que, prèviament a l’inici del seu 
desplegament, avaluï la possibilitat de adaptar el seu disseny inicial, de manera que 
pogués situar les seves estacions base als emplaçaments que consideri més adients 
amb les següents idees:: 

Utilitzar els emplaçaments multioperadors que es decideixin construir a partir 
d’aquest estudi. 

Fer servir ubicacions de titularitat pública avaluades favorablement a l’apartat 6 
d’aquest estudi (hi hagi ja construïda alguna estació base a elles o no). 

Si Yoigo no pogués refer el seu disseny inicial per adaptar-se a les recomanacions 
anteriors i mantingués el seu interès per instal·lar una estació base en les àrees de 
recerca seria recomanable que a més del acompliment del Decret 148/2001 i de 
l’Ordre Ministerial CTE/23/2002, amb objectiu de minimitzar l’impacte visual. 

 
X1 Blanes Centre 
A aquesta zona hi ha estacions de telefonia d’altres operadores que poden oferir la 

cobertura. Es recomana avaluar la possibilitat de compartir infraestructures amb 
aquestes operadores.  En cas que no s’arribés a un acord, l’ajuntament proposa una 
sèrie de candidats que poden oferir cobertura a aquesta zona. 

 
X2 Els Pins, zona de càmpings i hotels dels pins 
En aquesta zona es recomana compartir els emplaçaments que actualment tenen 

els operadors. L’ajuntament proposa els camps de futbol i la biblioteca comarcal, però 
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l’instal·lació en aquestes zones necessitaria una infraestructura amb un impacte visual 
elevat. 

 
X3 Mas Cremat 
A aquesta zona aplicarien comentaris similars als indicats a l’àrea de recerca de 

Vodafone V4 (Mas Cremat). 
 
X4 Castell de Sant Joan 
A aquesta zona aplicarien comentaris similars als indicats a l’àrea de recerca de 

Movistar - TME2  (Sant Joan). 
 
X5 Mas Torrents 
Donat que l’àrea de recerca denominada X5 per part de Yoigo conté diferents zones 

separades orogràficament, per cobrir-la hauria de valorar la solució plantejada per 
l’àrea de recerca de Movistar – TME1  (Mas Borrell) per cobrir la zona de Mas Borrell i 
Mas Torrents,  així com estudiar la possibilitat de fer servir estacions d’altres 
operadores. 

 
- Consideracions generals als nous emplaçaments (segons estudi Localret) 

L’Ajuntament hauria de recomanar als operadors que, abans de buscar nous espais 
o edificis per ubicar els seus equips, valorin la viabilitat de satisfer els objectius 
previstos fent servir algun dels punts següents: 

Compartir  emplaçaments multioperadors que es decideixin construir a partir 
d’aquest estudi. Per la compartició s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 
30 de LGT.  

Ubicacions proposades per l’Ajuntament (hi hagi ja construïda alguna estació base 
a elles o no). 

Incrementar la capacitat de les estacions base d’algunes zones amb l’utilització de 
sistemes multibanda (amb antenes multibanda si es possible, per reduir al màxim 
l’impacte) i presentant els informes i mesures corresponents als canvis realitzats. 

Fent servir microcel·les a les zones on el creixement d’us sigui estacional i la 
demanda segui exclusivament de capacitat,  intentant reduir l’impacte en qualsevol 
dels casos. 

 
A part de les ubicacions municipals que l’ajuntament ha aportat per avaluar, el 

consistori considera que per un creixement tecnològic de la població pot ser necessari 
l’instalació d’infraestructures de telefonia mòbil a altres ubicacions alternatives als 
candidats proposats pel mateix ajuntament i que poguessin ser d’interès per les 
operadores. 

 
La definició de qualsevol ubicació estaria condicionada per les necessitats de les 

operadores, sempre sota l’acompliment de la normativa corresponent (inclosos el 
Decret 148/2001 i el Real Decreto 1066/2001 entre altres) i el vist i plau del ajuntament 
(Plans Generals Urbanístics, Plans Especials Urbanístics i Ordenances Municipals). 

 
 
En el cas que algun d’aquests operadors es plantegés instal·lar els seus equips a la 

ubicació d’una estació base ja construïda en demarcació urbana, Localret suggereix 
que se’ls insti a compartir el major nombre possible dels elements i infraestructures, 
amb el benentès que a dia d’avui és tècnicament factible compartir les bateries, l’aire 
condicionat, l’alimentació de xarxa elèctrica, les antenes, els màstils i les casetes.  

Si fos necessari construir una torre per instal·lar les antenes i una caseta per 
instal·lar la resta d’equips auxiliars, es recomana exigir que la nova infraestructura 
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estigui dimensionada o sigui ampliable per poder ser compartida per més d’un 
operador. 

Per tal d’aconseguir que la infraestructura que es construeixi quedi integrada en 
l’entorn, es recomana exigir les condicions constructives següents: 

 
La torre hauria de tenir la mínima alçada possible que en garanteixi la funcionalitat. 
Els cables haurien de baixar preferiblement per l’interior de la torre. 
La torre hauria de ser tubular, llevat que es pugui demostrar mitjançant 

fotomuntatge que l’impacte visual d’utilitzar una torre de gelosia seria notablement 
menor. 

La torre hauria de disposar d’un únic sistema de seguretat d’accés que quedi 
instal·lat permanentment, tot i que arribi a ser compartida per diferents operadores. 

La torre s’hauria de pintar d’un color mat i de manera que s’integri al paisatge, 
sense contrastos, sempre que sigui possible d’acord amb la normativa d’aviació civil.  

La caseta per acollir els equips auxiliars s’hauria d’adequar a les invariants 
tipològiques de l’arquitectura de la zona (textura, colors, paràmetres exteriors, etc.). De 
la mateixa manera, la tanca dels recinte s’hauria de fer amb materials que s’integrin a 
l’entorn. 

Si  s’ha de construir una estació base en qualsevol edifici, les mesures d’integració 
en l’entorn i minimització de l’impacte visual que Localret suggereix per a la instal·lació 
d’estacions base de telefonia mòbil en terrats d’edificis són les següents: 

Si l’edifici és suficientment dominant, caldria avaluar de manera prioritària la 
possibilitat d’adossar les antenes a la façana o als volums auxiliars de l’edifici (com 
l’edicle de l’ascensor). Per tal d’evitar ombres que augmentin l’impacte visual, la 
distància màxima de separació entre la superfície posterior de l’antena i el parament 
vertical hauria de ser d’uns 10 cm. 

 
Si aquesta primera possibilitat no és factible tècnicament, una altra opció que 

permet assegurar la minimització de l’impacte visual és fer servir un radom que oculti 
l’estructura de suport del sistema radiant i les antenes. El color, la forma i la textura del 
radom s’hauria d’adaptar en cada cas a l’entorn que l’envolta. Si el radom imita un 
element arquitectònic (com una xemeneia, per exemple), hauria de fer-ho ajustant-se a 
les seves característiques i dimensions. De totes maneres, hi ha solucions comercials 
que ofereixen una antena trisectorial i una estructura de suport envoltats per un radom 
cilíndric tipus pal de diàmetre inferior a 70 cm, opció que no faria necessari l’esforç 
d’imitació d’un element arquitectònic. 

 
• 8.16.6.8. Proposta de punts d’emissió en sòl no urbanitzable 

D’acord amb el decret 148/2001, de 29 de maig, “d’ordenació ambiental de les 
instal·lacions de telefonia móbil i altres instal·lacions de radiocomunicació”, que la 
Generalitat esta redactant conjuntament amb els operadors i les empreses que presten 
suport tècnic a les administracions, per tal de regular la situació d’antenes en sòl no 
urbanitzable, s’inclou en el POUM de Blanes una proposta per a la instal·lació 
d’aquesta infraestructura. 

En data 24/11/2005, la Junta de Govern Local  va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Blanes, el Consorci Localred i Localred SA per a la 
realització d’un estudi relatiu al pla de desplegament d’instal·lacions de 
radiocomunicació al municipi de Blanes. 

Previa realització d’aquest estudi, Blanes ja tenia instal·lada en sòl no urbanitzable 
una antena de TELEFÓNICA MÓVILES situada al disseminat Mas Martí 67 “Tres 
Torres” (entre Ca la Guidó i Residencial Blanes), així que es va incloure en aquest 
estudi. 
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No obstant, aquesta antena està instal·lada sobre una casa particular i, Localred 
aconsella definir un nou lloc com a punt d’emissió de totes les operadores per tal 
d’agrupar totes les antenes en un punt allunyat dels habitatges existents a la zona. Per 
tant, es mantindrà aquest punt amb les característiques actuals, fins que una altre 
operadora cregui convenient la instal·lació d’una antena en sòl no urbanitzable, llavors 
s’estudiarà l’anul·lació d’aquesta antena i la unificació de totes les antenes en el Turó 
de Montells, punt més elevat dins el radi d’acció proposat per Localred.  

 
En resum, en la redacció d’aquest POUM i d’acord amb l’ajuntament de Blanes, es 

proposa ubicar el punt d’emissió en sòl no urbanitzable al cim del Turó de Montells, 
lloc més elevat de la zona i dins el radi d’un quilometre admés per Localred, 
conservant així els llocs de cobertura actual. 

Pel que fa a l’antena del disseminat Mas Martí 67 “Tres Torres” es mantindrà en 
funcionament, fins que una altre operadora necessiti instal·lar una antena en sòl no 
urbanitzable, en aquest moment es traslladarà l’antena de TELEFÓNICA MÓVILES al 
Turó de Montells. 
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AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES 

1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE 
 

1.1 INTRODUCCIÓ 
 
El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) vigent en aquests moments a Blanes es va aprovar el  30 de 
setembre de 1981. Tenint en compte el desenvolupament socioeconòmic i urbanístic que ha patit la 
ciutat des d’aleshores es creu necessària la renovació del planejament urbà municipal. D’acord amb el 
Decret Legislatiu 1/2005 d’urbanisme es proposa la creació d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
que determini la política urbanística dels propers anys.  
 
En el Pla General es plantejava la idea de reordenar el municipi a partir de la compactació el nucli urbà. 
L’objectiu principal del Pla era urbanitzar els espais buits del nucli urbà tenint en compte les 
consideracions següents: 
 

- Concentrar el creixement urbà de forma que sigui possible consolidar els nuclis existents. 

- Permetre el desenvolupament de sòl industrial de tal forma que aquest sigui compatible amb el turisme.  

- Fixar les bases per un desenvolupament turístic de major qualitat i no tant lligat a l’estacionalitat.  

- Crear i establir uns eixos d’itineraris principals per a vehicles per tal d’alliberar el centre històric del 
trànsit rodat i així donar prioritat als vianants. 

- Protegir els espais naturals d’interès paisatgístic i agrícola. 

 

L’estructura urbana de Blanes es caracteritza per concentrar una elevada densitat de població en el 
centre de la ciutat i en l’eixample d’aquest. Per contra, el contorn del nucli urbà presenta densitats 
mitjanes o baixes. Tot plegat, forma un conjunt de sectors heterogenis que conforme es troben més 
allunyats del casc antic presenten majors dificultats de connexió, sobretot aquelles urbanitzacions 
situades a l’altre costat de la carretera de la Costa Brava. Cal tenir en compte que tots aquest 
problemes són fruit de les urbanitzacions disperses aparegudes als anys 60 i 70 a causa dels forts 
creixements.  
 
D’altra banda, en els últims anys s’ha produït un important creixement tant de la població com del parc 
automobilístic, fet que ha comportat la saturació de la capacitat de la xarxa viaria en hora punta, 
dificultant l’accés al centre urbà del trànsit rodat. 
 
Concretament, en el POUM de Blanes es diferencien 25 sectors distribuïts en el contorn urbà del 
municipi que pretenen consolidar l’actual estructura urbana de la ciutat.  
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1.2 OBJECTIUS 
 
Els principals objectius que planteja el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes són:  
 

- Revisar el planejament vigent, adequant-lo als nous criteris socials i mediambientals.  

- Dotar el nucli urbà de Blanes d’uns estàndards mínims d’espais lliures, equipaments i infraestructures. 

- Ajustar les determinacions del Pla General vigent. 

- Preveure l’ordenació urbana de les noves infraestructures i àrees de nou creixement. 

- Millorar la conductivitat entre les diferents zones urbanes. 

- Protegir el patrimoni natural. 

 

En relació a la mobilitat, al disposar de diferents sectors distribuïts de forma heterogènia pel territori les 
condicions d’accessibilitat també seran diferents. Per aquest motiu el planejament urbanístic de 
Blanes ha de preveure com a mínim els aspectes següents:   
 

- Garantir la connexió de tots els sectors a les diferents xarxes modals (vianants, bicicletes, vehicle privat, 
transport públic).  

- Incrementar i millorar la xarxa de recorreguts per a vianants i també per a bicicletes (sobretot per aquells 
sectors situats al nord de la carretera d’accés a la Costa Brava).  

- Garantir l’accés a la xarxa de transport col·lectiu existent i incrementar el servei urbà en aquells sectors 
que es trobin descoberts per l’oferta actual.  

- Preveure una dotació mínima d’aparcament fora de la via pública tant per les bicicletes com pel vehicle 
privat. 
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AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES 

2 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES 

2.1 DESCRIPCIÓ DEL PLA  
 
Blanes és un municipi d’uns 38.000 habitants i amb una densitat de població de 2.139 hab./km2. 
L’orografia del terreny provoca que la població es concentri en la franja litoral del municipi, mantenint la 
zona septentrional sense edificar.  
 
El POUM de Blanes contempla diverses àrees de creixement. En total es limiten 25 sectors de 
desenvolupament urbanístic que es poden classificar en 4 grups segons l’ús del sòl. 
 

- Sector turístic. Superfície actualment destinada a aquest sector econòmic que es pretén remodelar 
però mantenint aquest ús del sòl.  

- Sector residencial.  Sòl que actualment es troba sense edificar on està previst desenvolupar-hi un total 
de 5.203 habitatges distribuïts entre 13 sectors heterogenis.  

- Sector industrial. Emplaçat al nord-est de l’entramat urbà.  

- Sector altres (possible centre de convencions i equipaments). 
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Figura 2.1  Sectors de creixement i actuació establerts al POUM de Blanes 
 

 
 
Font: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes. 
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AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES 

2.2 RELACIÓ D’USOS I NECESSITATS 
 
L’àmbit geogràfic del POUM es classifica en: sòl urbà consolidat i no consolidat, sòl urbanitzable 
delimitat i no delimitat, i sòl no urbanitzable, en base als criteris establerts per la Llei d’Urbanisme. 
 
La distribució dels usos que es plantegen en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes es 
caracteritza per mantenir l’estructura actual del municipi. D’aquesta forma els sectors que formen part 
del Polígon Industrial Carretera de l’Estació segueixen rebent un tracte de sòl industrial. El mateix passa 
amb les actuacions referents a la zona de càmpings de S’Abanell, on es manté l’ús del sòl turístic. La 
resta de sectors intenten connectar les urbanitzacions perifèriques existents amb el nucli urbà, oferint 
una massa urbana compacte.  
 
Així doncs, els 25 sectors estructurats al POUM es divideixen en sòl residencial, sòl industrial, sòl 
turístic i equipaments. Tanmateix cadascun dels sectors compta amb una subdivisió de les superfícies 
destinades als usos del sòl segons les cessions corresponents a zones verdes i equipaments.  
 
 
La figura 2.2 mostra la distribució dels usos majoritaris en cadascun dels sectors de desenvolupament 
urbà i de millora del POUM de Blanes.  
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Figura 2.2  Distribució dels usos del sòl en l’àmbit del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes 
 

 
 
Font: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes. 
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AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES 

La taula 2.1 mostra les superfícies dels diferents usos previstos en el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Blanes.  

 
 

Taula 2.1  Superfícies del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 

Usos 
Superfície (m2) 

Habitatges 
Sup. Total % Sostre 

Residencial 671.458 36,02 548.335 5.203 

Industrial 513.708 27,56 377.782 - 

Turístic 111.750 5,99 99.587 - 

Espais lliures 292.300 15,68 0 - 

Equipaments 274.890 14,75 76.205 - 

TOTAL 1.864.106 100 1.101.909 5.203 
 
Font: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes. 

 
 
En analitzar la distribució dels usos del sòl segons sectors s’observa un predomini de sòl residencial, 
representant el 36% de la superfície total de l’àmbit (sense tenir en compte el sòl cedit per equipaments 
o espais lliures).  
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Taula 2.2  Superfícies, nombre d’habitatges i cessions d’espais lliures i equipaments previstos a cada 
unitat de projecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 

Sector Ús 
Superfície (m2) Nombre 

d'habitatges 

Cessió espais 
lliures 

Cessió 
equipaments 

Sòl Sostre % m2 % m2 

SUD Costa Brava Residencial 142.000 142.000 1.065 20% 28.400 20% 28.400 

SUD Valldolitg 1 Residencial 119.000 119.000 892 20% 23.800 20% 23.800 

SUD Valldolitg 2 Residencial 29.000 20.300 174 15% 4.350 15% 4.350 

SUD Vall de Burg Residencial 78.400 54.880 470 0% 0 30% 23.520 

SUD Racó Blau Residencial 107.400 53.700 429 65% 69.810 0% 0 

SUD Mas Martí Residencial 144.900 65.205 579 20% 28.980 10% 14.490 

SUD Cal Parrado Residencial 31.900 14.355 127 20% 6.380 10% 3.190 

SUD Costa Brava Centre Residencial 116.500 52.425 466 20% 23.300 10% 11.650 

SUD Horta d'en Beia Residencial 161.800 72.810 647 20% 32.360 10% 16.180 

SUD Les Mimoses Residencial 15.900 7.155 63 20% 3.180 10% 1.590 

PA La Sardana Residencial 46042 15.960 159 10% 29.925     

PA Valldolitg 1 Residencial 3646 3.375 42 - 1.185     
PMU Paradís - Av 
Europa Residencial 22.700 11350 90 55% 12.485 10% 2.270 

TOTAL Residencial 1.019.188 632.515 5.203 - 264.155 - 129.440 

SUD Ronda Oest Industrial 187.200 131.040   15% 28.080 10% 18.720 

PA Nylstar 1 Industrial 36798 20.502   10% 4.687     

PA Carretera de Lloret Industrial 88710 57.880   10% 5.999     

PMU Nylstar 2 Industrial 157.300 110110   10% 15.730 5% 7.865 

PMU Rhodia Iberia Industrial 65.000 45500   10% 6.500 5% 3.250 

PMU Peixos Ros Industrial 25.500 12750   10% 2.550 0% 0 

TOTAL Industrial 560.508 377.782 0 - 63.546 - 29.835 
SUD Activitats 
turístiques Turístic 65.200 32.600   20% 13.040 10% 6.520 

PA S'abanell Turístic 26041 21.120   10% 6.780     

PA Cristòfol Colom Turístic 16544 18.274   10% 1.716     

PA Formentera Turístic 20125 25.893   10% 2.089     

PMU Mas Ferrer Turístic 3.400 1700   25% 850     

TOTAL Turístic 131.310 99.587 0 - 24.475 - 6.520 

SUND Mas Puig Equipaments 153.100 0   20% 30.620 10% 15.310 

TOTAL Equipaments 153.100 0 0 - 30.620 - 15.310 
 
 
Font: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes. 

 
D’altra banda, cal tenir en compte que el sòl referent a nou desenvolupament és bàsicament residencial 
i d’equipaments. Per contra, excepte el SUD Ronda Oest i el SUD Activitats turístiques els sectors 
destinats a ús industrial i turístic són actuacions de millora urbana o remodelació, mantenint els usos 
existents.  
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AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES 

3 XARXES DE MOBILITAT EXISTENTS 

3.1 XARXA DE CARRETERES I FERROCARRIL 
 
En analitzar la principal xarxa d’infraestructures viaries que afecten al municipi de Blanes ens hem de 
fixar en la xarxa bàsica de la comarca de la Selva i també del Maresme, degut a la proximitat geogràfica 
amb el municipi.  
 
La comarca de la Selva, tot i tenir com a capital Santa Coloma de Farners, els principals pols d’atracció 
de la comarca es localitzen al litoral. L’atractiu turístic dels municipis costers provoca que aquests 
actuïn com a nodes de les principals vies de comunicació. Per aquest motiu les principals 
infraestructures interurbanes properes a Blanes segueixen bàsicament un itinerari paral·lel a la costa. 
 
Seguint la classificació de les infraestructures viàries que segueix el Pla de Carreteres de Catalunya 
(1981) a Blanes es troben: 
 

� Xarxa bàsica: 
- Autopista AP-7 o autopista del Mediterrani. Permet accedir a Blanes des de la sortida 9 

(Hostalric, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols) a través de la carretera Gi-512. Dóna accés a la 
Jonquera i Girona en sentit Nord-est i a Tarragona i Barcelona en sentit sud-oest. 

- Autopista C-32 o autopista del Maresme. Realitza el recorregut El Vendrell – Barcelona – Lloret 
de Mar. Per anar fins a Blanes cal desviar-se per la carretera Gi-600 fins a la rotonda dels focs, 
al trobar-se amb la Gi-682. 

- A-2 (Antiga nacional N-II) Saragossa – Mediterrani. Connecta Blanes amb Barcelona i els 
municipis costers que es troben en aquesta direcció. Per accedir a Blanes des d’aquesta via cal 
prendre la via B-682 en direcció Sant Feliu de Guíxols des de Malgrat de Mar.  

� Xarxa comarcal: 
- Gi-600: Connecta Blanes amb el municipi de Tordera i la carretera A-2. 

- Gi-682: Segueix un traçat paral·lel al litoral mediterrani des de Sant Feliu de Guíxols fins a 
Malgrat de Mar. Des de Blanes permet enllaçar al sud amb Palafolls i Malgrat de Mar i al nord 
amb Lloret de Mar.  

� Xarxa local i rural 
- Carretera d’accés a la Costa Brava 

- Carretera de Malgrat 
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Figura 3.1     Principals infraestructures properes a Blanes 
 

 
 
Font: Dept. de Política Territorial i Obres Públiques. 2005 

 
 

El Pla d’Infraestructures i Transports de Catalunya 2006-2026  preveu un conjunt d’actuacions que 
afecten a la xarxa bàsica de Blanes: 
 

- Desplaçament de la N-II al corredor de la C-32 per tal de millorar l’accessibilitat als nuclis urbans i la 
comunicació intercomarcal. 

- Suprimir barreres i introduir sistemes de telepeatge a la C-32. 

- Autopista C-32 en el tram Palafolls – Lloret de Mar.  

 
 
D’altra banda, pel que fa a les infraestructures ferroviàries Blanes compta amb una estació de rodalies 
RENFE situada a 2km del centre històric de la ciutat. Per aquesta estació hi circulen els trens de la línia 
C1 Maçanet-Massanes – Hospitalet de Llobregat amb una freqüència de pas mitjana de 30 minuts.  
 
El recorregut que realitza aquesta línia ajuda a intensificar les relacions entre Blanes i els municipis de 
la costa, i no tant amb la resta de nuclis de la comarca de la Selva. 
 
El Pla d’Infraestructures i Transports de Catalunya 2006-2026 preveu el perllongament de la línia de 
ferrocarril des de Blanes fins a Lloret amb la finalitat de fer arribar el servei de rodalies fins a aquest 
municipi. Al mateix temps, està previst desdoblar la línia entre els municipis d’Arenys de Mar i Blanes 
per tal d’augmentar el nombre d’usuaris de la línia.  
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AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES 

3.2 XARXA D’ITINERARIS PER A VIANANTS I BICICLETES 
 
Una de les rutes per a vianants a destacar del municipi de Blanes és el GR 92. Aquest sender segueix un 
recorregut pel litoral català, des de Portbou fins a Ulldecona, mostrant la diversitat de cales, platges i 
paisatges mediterranis, així com les serres litorals. Té una distància total de 583 km i travessa les 
comarques de: Alt Empordà, Alt Penedès, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Llobregat, Baix 
Penedès, Barcelonès, Garraf, Maresme, Montsià, Selva, Tarragonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental. 
 
Concretament, en referència a Blanes cal destacar el tram entre Tossa de Mar - Lloret de Mar  i Blanes 
(13,20km). Aquest recorregut es pot realitzar amb una durada mitjana de 3.15h i permet anar a primera 
línia de costa en gairebé tot el recorregut, excepte en aquells trams on les urbanitzen obstaculitzen el 
pas pel camí de ronda.  
 
Una altra ruta a peu freqüent prop de Blanes seguint aquest GR és Lloret de Mar - Tordera. Es tracta d’un 
itinerari de 14,475km que es pot realitzar amb una durada aproximada de 3.15h. En aquest tram el GR 
92 s’allunya lleugerament de la costa mediterrània per endinsar-se cap a la riera de la Tordera. 
 
D’altra banda, el Consell Comarcal de la Selva ha senyalitzat una sèrie d’itineraris per fer a peu, amb 
l’objectiu de potenciar el turisme actiu. D’aquests itineraris els que tenen pas per Blanes són: 
 

- Ruta de la costa (5,1 km). 

- Casa de la Vila – Castell de Sant Joan (7,05 km). 

- El Vilar – Sant Pere i tres turons (7,9 km). 

- Tossa de Mar – Lloret de Mar – Blanes (18,85 km). 

- La ruta de les ermites de Blanes (19,3 km). 

 
Quant a mobilitat en bicicleta el Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya proposa la creació d’un carril 
bici que uneixi Tortosa – Tarragona – Barcelona – Girona – La Jonquera. Tot i que el recorregut d’aquesta 
via ciclable encara no està totalment definit, sembla ser que seguirà un itinerari proper a la carretera C-
32 fins a Palafolls, desviant-se cap al nord en direcció Girona paral·lel a la N-II. Tenint en compte que 
actualment Blanes compta amb un carril bici fins a Tordera, ja es disposa d’una infraestructura adient 
per connectar el nucli de Blanes amb la xarxa ciclable prevista pel 2026 en el Pla estratègic. 
 
D’altra banda, a escala local, des dels últims anys Blanes està apostant per aconseguir una xarxa de 
carrils bici que connecti tot el nucli urbà. En aquests moments els únics vials que disposen d’un carril 
bici segregat o de convivència amb vianants són: el passeig marítim (pg. s’Abanell, pg. de la Marina), av. 
Catalunya, pg. de Catalunya, pl. 11 de setembre, carretera de Tordera i part de la ctra. d’accés a la Costa 
Brava (des de Valldolig fins al pas a nivell que permet creuar la ctra. als vianants i ciclistes). 
 
A part, Blanes compta amb una sèrie de circuits BTT dins del terme municipal. El Consell Comarcal, 
conjuntament amb els Centres BTT/FCC han creat 3 rutes per a bicicletes de muntanya: 
 

- Ruta de Sant Pere del Bosc (13,21 km). 

- Ruta de El Vilar (8,20 km).  

- Ruta de Blanes (4,46 km). 
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4 MOBILITAT GENERADA 
 

4.1 MOBILITAT ACTUAL 
 
A continuació es presenta una anàlisi de la distribució modal i temporal obtinguda a partir de les dades de 
l’Enquesta de Mobilitat Obligatòria (EMO) de l’any 2001. 
 
4.1.1 MOBILITAT OBLIGADA 
 
Entenem per mobilitat obligada aquella que respon a motius acadèmics o laborals. A nivell comarcal,  
segons dades de 2001, la mobilitat obligada generada per la comarca de la Selva és de gairebé 58.000 
desplaçaments diaris, dels quals el 73% es produeixen dins de la comarca. La resta o desplaçaments 
externs tenen com a principal destí les comarques del Gironès (9%), el Barcelonès (4,25%) i el Maresme 
(3,8%). 
 
Tot i que el percentatge de desplaçaments interns es pot considerar un valor elevat, aquesta xifra s’ha 
anat reduint progressivament en els últims anys. Així, al 1991 el percentatge de desplaçaments interns 
suposava el 84,5% i al 1996 ja va baixar fins al 81%, arribant a l’actual 73%. Així doncs, entre 1991 i 
2001, el nombre de desplaçaments interns s’ha reduït en un 11%.  
 
Concretament, Blanes es caracteritza per generar 18.208 desplaçaments diaris, dels quals només el 
32% (5.884 viatges) són cap a fora del municipi. Tot i això, la diferència entre els desplaçaments atrets i 
els expulsats és negativa (un saldo negatiu de més de 3.000 desplaçaments). De la mateixa forma que 
en el conjunt de la comarca, el nombre de desplaçaments generats es va anar incrementant 
successivament a un ritme d’uns 400 desplaçaments cada any (vegeu la figura 4.2).  
 
 

Figura 4.1  Esquema de la mobilitat obligada de Blanes, 2001 
 

 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Enquesta de Mobilitat obligada).  

 
 
En analitzar les diferencies de la mobilitat segons si es realitza per estudi o per treball cal destacar un 
elevat grau d’autocontenció dels desplaçaments que realitzen els estudiants (83% són interns). Quan 
als desplaçaments laboral la diferència entre mobilitat interna i externa no és tant notable, 
predominant amb poc més del 60% els desplaçaments a dins de Blanes.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Desplaçaments generats per Blanes: 18.208 

Desplaçaments interns: 
12.364 

Treball: 7.917 
Estudi: 4.447 

Desplaçaments atrets cap 
a Blanes: 
2.649 

Treball: 2.291 
Estudi: 358 

Desplaçaments cap a fora 
des de Blanes: 

5.884 
Treball: 4.941 
Estudi: 903 

Diferència entrades-sortides: -3.195 
Treball: -2.650 
Estudi: -545 
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AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES 

Figura 4.2 Evolució dels desplaçaments generats per mobilitat obligada a Blanes 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
 
 
Origen i destinació dels desplaçaments per mobilitat obligada 
 
Actualment, la societat contemporània es caracteritza per un increment de la mobilitat i de les 
distàncies recorregudes. Com a conseqüència, a Catalunya en 4 de cada 5 municipis, la meitat de la 
població treballa en un municipi diferent al de residencia.  
 
A Blanes, com s’ha esmentat anteriorment, el 32% dels desplaçaments diaris que es realitzen per 
mobilitat quotidiana es dirigeixen cap a fora del municipi. La principal destinació dels desplaçaments 
laborals externs és Lloret de Mar (25,5%) i en menor mesura Malgrat de Mar (8,2%), Barcelona (7,4%) i 
Tordera (7%). Tot i això, s’observa una notable diferència segons gènere, essent majoritàriament els 
homes els que es desplacen a treballar a altres municipis (67% dels desplaçaments externs totals). 
 
En canvi, pel que fa als desplaçaments acadèmics cap a fora de Blanes destaquen dues destinacions 
principals: Barcelona (38%) i Girona (30,7%). Aquesta concentració de la població estudiantil en 
ambdues ciutats està plenament relacionada amb la formació universitària, i en el cas de Barcelona no 
es tracta tant de desplaçaments diaris sinó setmanals. En menor mesura es troben les destinacions de 
Calella (8,3%) i Lloret de Mar (5,1%).  
 
En analitzar la mobilitat obligada externa de Blanes es poden definir els següents àmbits geogràfics 
d’interrelació amb Blanes (vegeu la taula 4.1.): 

 
- Entorn immediat: Aquest entorn el componen bàsicament els municipis limítrofs amb Blanes: Lloret de 

Mar, Tordera, Palafolls i Malgrat de Mar. El 40,9% del total de desplaçaments obligats cap a fora de Blanes 
es dirigeixen cap a aquests municipis. 

- Barcelonès: El 12% dels desplaçaments generats per Blanes tenen com a destinació el Barcelonès.  
Bàsicament es tracta de desplaçaments acadèmics cap a les universitats situades a la ciutat de 
Barcelona i rodalies. No obstant, tot fa pensar que una part no són desplaçaments diaris, sinó setmanals 
vinculats a estudiants que viuen a Barcelona durant la setmana lectiva. 

- La Selva: La influència de la resta de municipis de la comarca es demostra amb poc més de l’11%.  Així, 
municipis com Santa Coloma de Farners, Maçanet de la Selva, Hostalric, Tossa de Mar, Vidreres, Arbúcies, 
Fogars de la Selva, Massanes i Sils, són importants destinacions pel que fa a mobilitat per raons de 
treball.  

- Maresme: La proximitat de Blanes amb la comarca del Maresme provoca que les relacions de mobilitat 
quotidiana suposin un percentatge important dels desplaçaments externs (7,3%) dirigits bàsicament 
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cap als municipis més propers: Pineda de Mar, Santa Susanna i Calella, i en menor mesura cap a la 
capital: Mataró. 

- Gironès: Un 7% dels desplaçaments cap a fora del municipi tenen com a destinació la comarca del 
Gironès. La meitat d’aquets desplaçaments es realitzen per motius acadèmics demostrant novament 
una notable relació amb la formació universitària. 

- Resta de Catalunya: S’agrupa la resta dels desplaçaments realitzats cap a altres municipis de Catalunya 
en aquest bloc ja que aquests segueixen una distribució geogràfica molt dispersa pel territori català. Tot 
i això, cal destacar la presència dels municipis del Vallès. 

- Fora de Catalunya: Només l’1% dels desplaçaments quotidians externs tenen com a destí algun municipi 
de fora de Catalunya. 

 

Taula 4.1  Distribució de la mobilitat obligada de Blanes per àmbits geogràfics.  
(Desplaçaments residencia – treball, 2001) 

 
Àmbit Municipi Total % 
Entorn immediat Lloret de Mar 1.295 22,86 

Barcelonès Barcelona 642 11,33 

Entorn immediat Malgrat de Mar 413 7,29 

Gironès Girona 401 7,08 

Entorn immediat Tordera 346 6,11 

Entorn immediat Palafolls 302 5,33 

Selva Maçanet de la Selva 231 4,08 

Maresme Calella 155 2,74 

Maresme Pineda de Mar 147 2,60 

Selva Hostalric 124 2,19 

Selva Tossa de Mar 74 1,31 

Maresme Mataró 72 1,27 

Selva Vidreres 45 0,79 

Maresme Santa Susanna 38 0,67 

Barcelonès Badalona 37 0,65 

Selva Arbúcies 35 0,62 

Selva Fogars de la Selva 32 0,56 

Selva Massanes 30 0,53 

Selva Sils 24 0,42 

Selva Santa Coloma de Farners 5 0,09 

Maresme Masnou, el 3 0,05 

Barcelonès Hospitalet de Llobregat 2 0,04 

Resta de Catalunya 494 8,71 

Fora de Catalunya 51 0,90 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
 
En analitzar el temps de desplaçament fins al lloc de treball s’observa com la majoria dels treballadors 
triga menys de 20 minuts en realitzar tot el trajecte. Tenint en compte que més del 60% dels 
desplaçaments laborals són interns i que la mobilitat externa és bàsicament cap a municipis propers fa 
que la durada del recorregut des de casa fins a la feina sigui curta en el 70% dels casos (figura 4.3.).  
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Figura 4.3  Temps de desplaçament fins al lloc de treball, 2001 
3%3%

5%

13%

38%

38%

Menys de 10 min Entre 10 i 20 min Entre 20 i 30 min.

Entre 30 i 45 min Entre 45 min i 1 h Més d'1 hora

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
 
Quan a la mobilitat obligada atreta per Blanes majoritàriament prové dels municipis més propers. En 
analitzar la mobilitat produïda per raons de treball, més de la meitat dels 1.435 treballadors que 
acudeixen diàriament a Blanes des de l’exterior ho fan des dels quatre municipis limítrofs: Lloret de Mar 
(13,3%), Palafolls (13,1%), Malgrat de Mar (12,3%) i Tordera (11,6%). En menor mesura des de Pineda de 
Mar (5,8%) i Barcelona (5,5%).  
 
Pel que fa a la mobilitat acadèmics més de 42% tenen com a origen Lloret de Mar, accentuant aquesta 
proximitat dels desplaçaments atrets. El conjunt de municipis de l’entorn immediat de Blanes sumen el 
76,6% del total de desplaçaments des d’altres municipis per raons d’estudi.  
 
 

Taula 4.2  Municipis d’origen de la mobilitat obligada atreta per Blanes, 2001 
 

Municipi % treball % estudi 

Lloret de Mar 13,27 42,11 

Malgrat de Mar 12,27 14,04 

Palafolls 13,14 8,19 

Pineda de Mar 5,76 7,60 

Tordera 11,65 4,68 

Total municipis propers 56,09 76,61 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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4.1.2 DISTRIBUCIÓ MODAL DE LA MOBILITAT 
 
La distribució modal de la mobilitat obligada de Blanes presenta notables diferències entre els 
desplaçaments laborals i els desplaçaments acadèmics.  
 
En observar la distribució de la mobilitat laboral segons el mode de transport utilitzat cal destacar l’ús 
del vehicle privat com a principal opció, tant per realitzar els desplaçaments interns com pels externs. 
Tot i això, en els desplaçaments dins del propi municipi el 30% de la població ocupada opta per moure’s 
a peu fins al lloc de treball, en detriment d’una part de la mobilitat en transport privat. 
 
Quan a la utilització del transport públic només el 4,6% de la població opta per aquest mitjà de transport. 
Tanmateix, es detecten lleugeres diferències entre els desplaçaments interns i els externs. Les 
principals destinacions a les quals s’accedeix en transport públic corresponen als municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  
 
L’elecció de la bicicleta com a mitjà de transport fins el lloc de treball es tracta d’un fet poc habitual que 
només es produeix per a realitzar desplaçaments interns. No obstant, les millores en la xarxa 
d’itineraris urbans per a bicicletes realitzades darrerament a Blanes ha afavorit l’ús d’aquest mitjà per a 
realitzar els desplaçaments quotidians.  
 
 

Figura 4.4  Distribució modal de la mobilitat per raó de treball generada a Blanes, 2001 
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Font: Cens 2001. Institut Nacional d’Estadística. 

 
 
Prop del 90% dels desplaçaments atrets que es realitzen per atendre a raons laborals es realitzen en 
vehicle privat. Per contra, només el 5% de la població que treballa a Blanes però resideix en un altre 
municipi opta pel transport públic com a mode de desplaçament.  
 
En analitzar la distribució modal de la mobilitat per estudi cal tenir present que en el darrer cens de 
població realitzat a Blanes l’any 2001 només es va enquestar als estudiants majors de 15 anys, per 
tant no es disposa de dades del conjunt de la població estudiantil llevat de la de la darrera EMO de 
1996. 
 
El repartiment modal dels desplaçaments acadèmics varia notablement segons si es realitzen dins del 
propi municipi o cap a l’exterior.  
 
El principal mitjà de transport utilitzat pels estudiants per realitzar els desplaçaments interns és el 
transport privat (15,8% en cotxe i 24,6% en moto). No obstant això, el percentatge d’estudiants que 
opten per fer a peu els seus desplaçaments quotidians també és molt elevat. Per contra, l’ús del 
transport col·lectiu només és escollit per l’11% de la població estudiantil.  

Combinació cotxe+TP: 0,75% 
Altres: 2,9% 
No aplicable: 8,75% 
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Figura 4.5   Distribució modal de la mobilitat per estudis (>15 anys) generada a Blanes, 2001 
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Font: Cens 2001. Institut Nacional d’Estadística. 

 
 
Quan als desplaçaments acadèmics externs cal destacar el transport públic com a principal mitjà de 
desplaçament (36% dels desplaçaments), seguit pel vehicle privat. Per contra, no es contempla l’opció 
d’anar caminant o en bicicleta per realitzar els desplaçaments per raons d’estudis fins a un altre municipi.  
 
Cal tenir en compte que els desplaçaments acadèmics externs que es realitzen cap a un altre municipi 
tendeixen a correspondre a estudis superiors. Les universitats catalanes es troben ben connectades a 
l’oferta de transport col·lectiu afavorint la mobilitat en aquest mitjà de transport. Tanmateix, les 
condicions econòmiques dels estudiants són molt inferiors a les de la població ocupada, reduint l’accés 
d’adquisició d’un vehicle privat.  
 
 
Intensitat de l’ús del vehicle privat 
 
La intensitat d’ús del vehicle privat permet conèixer el grau de dependència al vehicle privat d’un 
municipi en les relacions exteriors. Es defineix com el percentatge de desplaçaments en cotxe respecte 
del total de desplaçaments externs. A Blanes, el 65,7% dels desplaçaments que es realitzen per 
mobilitat obligada s’utilitza el vehicle privat com a mitjà de transport. Tal com s’observa en la taula 4.3, 
si es compara aquesta intensitat amb la dels municipis propers s’observa com Blanes és dels que 
presenta un major ús del vehicle privat per realitzar els desplaçaments externs. 
 
Pel que fa al grau d’ocupació mitjana dels vehicles que arriben a Blanes, segons l’estudi de mobilitat de 
l’Ajuntament (2003), és de 1,8 persones/vehicle. Tenint en compte que la mitjana catalana és de 1,6 
persones/vehicle Blanes es troba per sobre d’aquest valor. No obstant això, Blanes, al tractar-se d’un 
municipi turístic aglutina majoritàriament desplaçaments per lleure o oci que es caracteritzen per 
realitzar-se en família o grups d’amics, afavorint l’augment de la mitjana del municipi.  
 

Taula 4.3 Intensitat d’us del vehicle privat a Blanes i el seu entorn. 2001 
 

Municipi Intensitat d’ús vehicle privat 
Lloret de Mar 52,4% 
Tordera 60,3% 
Pineda de Mar 60,7% 
Malgrat de Mar 64,9% 
Blanes 65,7% 
Palafolls 75,8% 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, 2005 
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4.1.3 MOBILITAT NO OBLIGADA 
 
S’entén per mobilitat no obligada aquella que no respon a raons de treball o estudi. Així doncs, són 
aquells desplaçaments que es produeixen per altres motius (oci i lleure, gestions administratives, 
relacions socials, compres, visites al metge, etc.) i tot i que són quotidians no esdevenen obligats.  
 
En un municipi turístic com Blanes la mobilitat no obligada és molt elevada i presenta notables 
variacions segons l’època de l’any. Així doncs, durant els mesos d’estiu i els caps de setmana de tot 
l’any el nombre de visitants augmenta notablement. 
 
Segons l’estudi de mobilitat elaborat per l’ajuntament de Blanes l’any 2003 el volum de vehicles que 
circulen per la carretera d’accés a la Costa Brava i per la carretera de la Tordera augmenta notablement 
durant els caps de setmana. Aquest increment del trànsit està relacionat amb l’arribada de la població 
que disposa de segones residències al municipi. En contraposició, en dissabtes i diumenges es registra 
una reducció de la circulació de la resta de vies locals.  
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4.2 DESPLAÇAMENTS GENERATS EN EL DESENVOLUPAMENT DEL POUM 
 
Per avaluar la mobilitat generada al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes s’ha aplicat les 
ràtios que proposa el Decret 344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada a les 
diferents superfícies de sòl o sostre construït i el nombre d’habitatge que es citen a la memòria del Pla 
(vegeu la taula 4.4). 
 
 

Taula 4.4 Ràtio de viatges generats per dia segons els usos 
 

Ús Nre. de viatges 
Habitatge El valor més gran entre 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 
Residencial 10 viatges/100m2 de sostre  
Comercial 50 viatges/100m2 de sostre  
Oficines 15 viatges/100m2 de sostre  
Industrial 5 viatges/100m2 de sostre  
Equipaments 20 viatges/100m2 de sostre 
Zones verdes 5 viatges/100m2 de sòl 

 
Font: Decret 344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada, 2006. 

 
 
El POUM diferencia 4 sectors urbanístics: sector turístic, sector residencial, sector industrial i altres. 
Tanmateix, el tipus d’activitat que s’implantarà en cadascun dels sectors es concretarà posteriorment 
en el planejament derivat, on s’inclourà una anàlisi més detallada de la mobilitat generada per a cada 
sector.  
 
Partint d’aquesta premissa s’ha calculat la mobilitat generada per a cadascun dels sectors segons les 
superfícies determinades en el POUM i els usos corresponents, tenint en compte que un cop coneguts 
els detalls d’actuació de cada zona poden estar sotmesos a modificacions puntuals. 
 
Tot i que el Decret 344/2006 determina una ràtio de 5 viatges/100 m2 de sòl per a la superfície 
reservada a zones verdes en aquest estudi s’ha cregut convenient reduir aquest valor tenint en compte 
la seva ubicació. Així s’ha utilitzat una ràtio de 2,5 viatges/100 m2 de sòl considerant que es tracta de 
zones amb baixa capacitat d’atracció de població.  
 
En el cas de la zona verda el sector industrial de la Ronda Oest s’ha considerat una ràtio d’1 viatge/100 
m2 de sòl en les zones verdes en tractar-se d’un sector molt aïllat del nucli urbà on la població on hi 
accedeix bàsicament per raons de mobilitat obligada. En el SUD Racó Blau la ràtio d’espais lliures també 
s’ha reduït a 1 viatge/100 m2 de sòl ja que es tracta d’una zona boscosa de fort pendent limítrofa amb la 
carretera de Malgrat amb impossibilitat d’edificació.  
 
Finalment, en l’ús residencial, el Decret 344/2006 permet, la utilització de 7 viatges per habitatge o de 
3 viatges per persona. Tenint en compte, que a Blanes, la mitjana actual d’ocupació de les llars és de 
2,75 persones, s’ha utilitzat la ràtio de 8,25 viatges per habitatge, que s’obté de multiplicar 2,75 per 3 
viatges per persona que contempla el Decret.  
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Taula 4.5 viatges al dia generats en cada sector segons les ràtios corresponents a cada ús del sòl.  

 
Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUD Costa Brava 142.000         

Espais lliures 28.400 
 

  2,5 viatges/100m² de sòl 710 

Equipaments 28.400 14.200   20 viatges/100m² de sostre 2.840 

Residencial 85.200 120.700 1.065 3 viatges/persona 8.786 

Total 12.336 

      Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUD Valldolitg 2a 119.000         

Espais lliures 23.800 
 

  2,5 viatges/100m² de sòl 595,0 

Equipaments 23.800 11.900   20 viatges/100m² de sostre 2.380 

Residencial 71.400 101.150 892 3 viatges/persona 7.359 

Total 10.334 

      Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUD Valldolitg 2b 29.000         

Espais lliures 4.350 
 

  2,5 viatges/100m² de sòl 108,8 

Equipaments 4.350 2.175   20 viatges/100m² de sostre 435 

Residencial 20.300 17.400 174 3 viatges/persona 1.436 

Total 1.979 

      Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUD Vall de Burg 78.400         

Equipaments 23.520 11.760   20 viatges/100m² de sostre 2.352 

Residencial 54.880 47.040 470 3 viatges/persona 3.878 

Total 6.230 

      Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUD Racó Blau 107.400         

Espais lliures 69.810 
 

  1 viatge/100m² de sòl 698,1 

Residencial 37.590 42.960 429 3 viatges/persona 3.539 

Total 4.237 

      Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUD Mas Martí 144.900         

Espais lliures 28.980 
 

  2,5 viatges/100m² de sòl 724,5 

Equipaments 14.490 7.245   20 viatges/100m² de sostre 1.449 

Residencial 101.430 57.960 579 3 viatges/persona 4.777 

Total 6.950 

      Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUD Cal Parrado 31.900         

Espais lliures 6.380 
 

  2,5 viatges/100m² de sòl 159,5 

Equipaments 3.190 1.595   20 viatges/100m² de sostre 319 

Residencial 22.330 12.760 127 3 viatges/persona 1.048 

Total 1.526 
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      Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUD Costa Brava Centre 116.500         

Espais lliures 23.300 
 

  2,5 viatges/100m² de sòl 582,5 

Equipaments 11.650 5.825   20 viatges/100m² de sostre 1.165 

Residencial 81.550 46.600 466 3 viatges/persona 3.845 

Total 5.592 

      Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUD Horta d'en Beia 161.800         

Espais lliures 32.360 
 

  2,5 viatges/100m² de sòl 809,0 

Equipaments 16.180 8.090   20 viatges/100m² de sostre 1.618 

Residencial 113.260 64.720 647 3 viatges/persona 5.338 

Total 7.765 

      Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUD Les Mimoses 15.900         

Espais lliures 3.180 
 

  2,5 viatges/100m² de sòl 79,5 

Equipaments 1.590 795   20 viatges/100m² de sostre 159 

Residencial 11.130 6.360 63 3 viatges/persona 520 

Total 758 

      Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUD Ronda Oest 187.200         

Espais lliures 28.080 
 

  1 viatge/100m² de sòl 280,8 

Equipaments 18.720 9.360   20 viatges/100m² de sostre 1.872 

Industrial 140.400 131.040   5 viatges/100m² de sostre 6.552 

Total 8.705 

      Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUD Activitats Turístiques 65.200         

Espais lliures 13.040     2,5 viatges/100m² de sòl 326,0 

Equipaments 6.520 3.260   20 viatges/100m² de sostre 652 

Hoteler 45.640 32.600   10 viatges/100m² de sostre 3.260 

Total 4.238 

      Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 

SUND Mas Puig 153.100         

Espais lliures 30.620         

Equipaments 15.310         

Mas Puig 107.170         

      TOTAL SUD 68.671 
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Sector i usos Superfície total Sostre Nre. Habitatges Ràtio Viatges/dia 
PA S'abanell 26.041 21.120   10 viatges/100m² de sostre 2.112 

PA Formentera 20.125 25.893   10 viatges/100m² de sostre 2.589 

PA Cristófol Colom 16.544 18.274   10 viatges/100m² de sostre 1.827 

PMU Mas Ferrer 3.400 1.700   10 viatges/100m² de sostre 170 

PMU Paradís-Av.Europa 22.700 11.350 90 3 viatges/persona 743 

PA Sardana 46.042 15.960 159 3 viatges/persona 1.312 

PA Valldolitg 3.646 3.375 42 3 viatges/persona 347 

PMU Rhodia Iberia 65.000 45.500   5 viatges/100m² de sostre 2.275 

PMU Nylstar 2 157.300 110.110   5 viatges/100m² de sostre 5.506 

PMU Peixos Ros 25.500 12.750   5 viatges/100m² de sostre 638 

PA Crta Lloret 88.710 57.880   5 viatges/100m² de sostre 2.894 

PA Nylstar 36.798 20.502   5 viatges/100m² de sostre 1.025 

Total 21.437 

      TOTAL GENERAT 90.108 
 
Font: lavola 

 
 
El Sector Mas Puig, al tractar-se d’un Sòl Urbà No Delimitat, es desconeix quin serà el seu ús concret. Es 
tracta d’una superfície de sòl reservada per una fase de desenvolupament posterior a la resta de 
sectors. Per aquest motiu no s’ha tingut en compte la mobilitat que generarà aquest sector en l’Estudi 
de la Mobilitat Generada del POUM, ja que encara falta molt temps perquè els viatges generats pel Mas 
Puig afectin a la mobilitat del municipi.  
 
 

Taula 4.6 Distribució de la mobilitat generada segons els usos del sòl 
 

Usos Viatges/dia % viatges generats 
Espais lliures 4.965 5,51 

Equipaments 14.806 16,43 

Residencial 41.490 46,04 

Industrial 18.889 20,96 

Turístic 9.959 11,05 

Total 90.108 100,00 
 
Font: lavola 

 
 
En observar la distribució dels viatges generats segons l’ús del sòl corresponent destaca la generació 
de prop de la meitat dels viatges per part dels usos residencials, seguit dels usos industrials que 
suposa el 21%.  
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5 XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT 
 

5.1 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS 
 

5.1.1 ASPECTES GENERALS 
 
Les dimensions del nucli urbà de Blanes, fa que la majoria dels desplaçaments es puguin realitzar a 
peu, ja que en un radi de 1.000 metres hi trobem el centre urbà i la major part de l’àrea residencial de la 
ciutat. No obstant això, existeixen alguns elements que dificulten els desplaçaments en aquest mode 
de transport, que són:  
 

1) L’elevat pendent d’alguns dels sectors del municipi. Els carrers amb uns pendents més elevats els 
trobem principalment a les urbanitzacions perifèriques al centre urbà. En els vials del centre també hi 
trobem pendents accentuats a carrers de l’entorn de la plaça de l’Església de Sa Carbonera, al barri de 
Mas Marull i diversos carrers de les zones de Sa Massaneda i la Perla. 

2) La manca d’accessibilitat en alguns dels itineraris que conformen la xarxa per a vianants. En relació a 
les mancances en l’accessibilitat, l’Estudi de Mobilitat a Blanes (2003), esmenta els següents carrers 
amb un major dèficit en quant a amplada de voreres i grau d’utilització:  diversos carrers del nucli antic 
que no han passat a vials de plataforma única, el passeig de Carles Faust i els carrers de Joaquim Ruyra, 
de l’Esperança, de Sebastià Llorenç, Ripollès – Gironès – de la Selva – St. Pere Màrtir, Anselm Clavé 
(entre Sta. Cecilia i Joaquim Ruyra), i diferents vials dels barris dels Pins, Mas Borinot-Ca n’Illes, Mas 
Guelo i Mas Carolet-Ca l’Aguidó. En els darrers anys s’ha iniciat algunes actuacions municipals per 
millorar l’accessibilitat d’alguns d’aquests sectors (per exemple al barri de Ca l'Aguidó, al passeig 
Marítim i a alguns vials de primera línia de Mar).  

 
En relació a l’accessibilitat de l’espai públic, Blanes disposa d’un Pla d’accessibilitat de l’any 2001. Tot i 
que s’han realitzat algunes actuacions de millora de l’accessibilitat des d’aleshores, la taula 5.1. 
presenta un resum de la situació en cadascun dels sectors de la ciutat.  
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Taula 5.1. Estat de l’accessibilitat dels sectors urbans de Blanes. Any 2001.  
 

Sector Característiques 

Els Pins 
Vials amb poc pendent, però amb voreres molt estretes. El Pla proposa el seu pas a vials de 
plataforma única i una millora en la distribució del mobiliari urbà. 

Els Olivers Vials amb poc pendent, amb el carrer d’Eivissa sense vorera a una banda. 

La Plantera 
Els edificis es pleguen formant petites places per a vianants, que en alguns casos són com una 
petita rambla. 

Racó d’en 
Portes 

Vials amb voreres molt estretes i fort pendent.  

S’Auger  
Carrers estrets amb voreres molt estretes i mobiliari urbà no permet una amplada de pas 
superior a 90 cm.  

Sa Massaneda i 
la Perla 

Voreres estretes i carrers amb fort pendent. Presenta mancances en quant a l’existència de 
passos per a vianants i a la seva senyalització. 

Els Pavos, 
Quatre Vents i 
Can Borell 

Presenta voreres amples, amb una bona accessibilitat. Només en els sectors més antics 
s’observen zones de més pendents  més accentuats, voreres més estretes i passos per a 
vianants mal ubicats.  

Mas Moixa Voreres molt estretes o inexistents, i amb alguns sectors pendents d’urbanitzar. 

Mas Florit 
Voreres amb pendents mitjà o fort, generalment força estretes i amb el mobiliari urbà mal 
emplaçat.  

Mas Cremat 
Voreres amb amplades superior a 90 cm, però amb elements de mobiliari urbà mal ubicats. La 
major part dels vials presenten un cert pendent.  

Mas Carolet i 
Ca l’Aguidó 

Vials amb pendent mitjà o fort, amb voreres força estretes o en alguns casos inexistents. Hi 
manquen els passos per a vianants.  

Mas Enlaire 
Zona on s’ubica el mercat, l’ambulatori i el cementiri, tot i que presenta voreres estretes i un 
pendent mitjà o fort. 

Mont Ferrant 
Carrers tenen amb pendent mitjà o fort, amb voreres de més de 90 cm però amb elements de 
mobiliari urbà estan mal ubicats. 

La Pedrera 
Els vials a banda i banda del carrer Joan Carles I, tenen les voreres estretes i sense guals. En el 
carrer Vila de Lloret existeixen guals de vehicles que provoquen desnivells a les voreres, a més 
d’alguns elements mal ubicats. 

Mas Borinot i 
Ca n’Illes 

Vials amb fort pendent, amb alguns vials sense voreres o molt estretes.  

Valldolig 
Generalment presenta voreres molt estretes, amb elements de mobiliari urbà que en dificulten 
el pas, i amb un fort pendent.  

Sa Carbonera i 
Port 

Vials molt estretes i amb voreres molt estretes també.  

Dintre Vila 
Vials força estretes amb voreres bastant estretes. Alguns vials han millorat la seva 
accessibilitat passant a vials de plataforma única (carrer Bellaire, carrers perpendiculars al 
Passeig Cortils i Vieta). 

Raval i Mas 
Terrats 

La majoria dels vials compten amb voreres molt estretes i amb pendent mitjà – fort. No 
existeixen guals per a vianants a les cruïlles. 

Altres 
urbanitzacions 

Generalment s’emplacen en zones de fort pendent, amb les voreres molt estretes i manca de 
passos per a vianants. 

 
Font: Pla d’Accessibilitat de Blanes, 2001.  
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Per altra banda, cal destacar que en els darrers anys, a Blanes s’ha efectuat una progressiva pacificació 
del trànsit rodat. Aquesta actuació afecta principalment a banda i banda del carrer Ample. Així mateix, el 
propi carrer Ample ha rebut el tractament de plataforma única, tot i que es permet la circulació de 
vehicles. També els carrers de sota del carrer Méndez Núñez, al barri de S’Auguer, són d’ús exclusiu per 
a vianants. Així mateix, també han rebut aquest tractament d’altres carrers o passatges dispersos per 
la ciutat (com per exemple el carrer Vila de París a s’Albanell).  
 
També, cal destacar que l’Agenda 21 de Blanes –i recollint les indicacions de l’Estudi de Mobilitat de la 
ciutat de l’any 2003- proposa la creació d’eixos de diversos eixos per a vianants a la ciutat, en concret al 
carrer de l’Antiga i a un tram del carrer de Lluís Companys.  
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5.1.2 PROPOSTA D’ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA XARXA D’ITINERARIS PER A VIANANTS  
 
En primer lloc, cal definir unes condicions mínimes que ha de complir la xarxa d’itineraris principals per 
a vianants de la ciutat de Blanes. Aquestes condicions haurien de ser les següents:  
 
1. Disposar d’una amplada suficient. Com a criteri general, totes les voreres hauran de disposar d’una 

amplada mínima lliure d’obstacles de 1,4 metres, tot i que en els vials que conformen la xarxa 
d’itineraris principals per a vianants i els principals eixos comercials es recomana incrementar 
aquesta amplada fins a un mínim de 2,0 metres, o bé de 2,5 metres en aquells eixos de la xarxa 
principal que són considerats com a eixos comercials. En l’actual xarxa viària consolidada cal 
millorar considerablement l’espai destinat als vianants en diversos vials. És el cas de diversos 
trams de la carretera d’accés a la Costa Brava, a l’avinguda del Maresme, a diversos trams de la 
carretera de Malgrat, carrer Lluís Companys, al carrer de Joaquim Ruyra...  

 
2. Compliment exhaustiu de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i 

supressió de barreres arquitectòniques, i del Decret 135/1995, de 24 de març que la desplega. 
Aquests criteris caldrà aplicar-los tant en els nous sectors de creixement com en les actuacions de 
remodelació urbana.  

 
3. Tots els nous sectors de creixement han de disposar d’una accessibilitat immediata a la xarxa 

d’itineraris principals per a vianants. Tot i que les característiques de cadascun del sectors de 
creixement es definiran i concretaran en el planejament derivat, es recomana que qualsevol sector 
de creixement disposi d’un accés a la xarxa principal per a vianants a menys de 150 metres, i que 
qualsevol punt de la ciutat consolidada disposi d’un itinerari de la xarxa principal per a vianants a 
menys de 200 metres. Aquests criteris de proximitat es compleixen a la xarxa d’itineraris marcada 
en el plànol 3. 

 
4. Garantir unes condicions de qualitat mínimes en relació al pendent. Els recorreguts que 

conformen la xarxa d’itineraris principal per a vianants hauran de comptar d’un pendent màxim que 
no podrà superar el 8%, i només en casos excepcionals i degudament justificats es podrà arribar 
puntualment a pendents de fins al 12%. No obstant això, la morfologia de la ciutat de Blanes 
dificulta molt el compliment de pendents igual o inferiors al 8% a tota la xarxa principal d’itineraris 
per a vianants en determinats recorreguts. Així, per exemple a l’avinguda d’Europa presenta 
pendents mitjans del 8%, el carrer del Maresme que presenta pendents mitjans del 12%, el carrer de 
Santa Bàrbara amb pendents a l’entorn del 8-9%, etc.  

 
5. Garantir la connexió als principals pols de mobilitat. La xarxa d’itineraris principals per a vianants 

ha de permetre la connexió cap als principals pols de mobilitat del municipi, és a dir, millorar la 
connexió a peu cap a l’estació de ferrocarril, els equipaments sanitaris, educatius, culturals i 
administratius, mercats i zones comercials, instal·lacions recreatives i esportives, els parcs urbans 
més freqüentats, principals àrees d’activitat laboral, etc. En el cas concret de Blanes la xarxa 
d’itineraris principals de Blanes hauria de millorar la connexió cap als futurs sectors de creixement 
de Blanes, cap a l’actual estació de ferrocarril i en l’eix de la carretera de la Costa Brava la qual 
presentarà diversos sectors de creixement o de millora urbana a banda i banda.  

 
6. Priorització de la mobilitat “tova” en relació als modes de transport motoritzats. En el 

desenvolupament del planejament derivat es prioritzarà la mobilitat a peu en relació a la 
motoritzada, avaluant aspectes com:  

 
a. Prioritzar l’opció del recorregut més curt (en distància) i directe possible en relació als 

desplaçaments en vehicle privat.  

b. Evitar discontinuïtats en el traçat, especialment en els punts de creuament amb la xarxa viària 
principal i de distribució. 
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c. En les cruïlles entre la xarxa principal per a vianants i la vialitat secundària o de distribució 
veïnal, els vianants han de tenir prioritat i es prioritzarà que el creuament es faci al nivell dels 
vianants.  

d. Els vials amb seccions molt estretes (menys de 6 metres) caldrà convertir-los a vials de 
plataforma única.  

 

7. Permeabilització de la xarxa viària. En els punts on la xarxa d’itineraris principals per a vianants i 
vehicles coincideixin en el traçat, caldrà disposar dels suficients elements que permetin la 
permeabilització del vial. En aquest sentit es recomana disposar de passos per a vianants separats 
com a màxim 100-150 metres. Aquesta distància encara hauria de ser inferior en el cas dels vials 
considerats eixos comercials. En el cas de Blanes aquesta mesura cal implantar-la en la major part 
dels vials de fora del centre històric, ja que en general coincideix la xarxa d’itineraris principals per a 
vehicles i per a vianants.  

 
8. Fomentar un disseny urbanístic que eviti l’ocupació de l’espai per a vianants per part del trànsit 

motoritzat (per exemple l’estacionament sobre les voreres). Aquesta actuació s’haurà d’avaluar en 
cada cas, però en determinats sectors de la ciutat (espais pacificats) i les zones d’activitat 
comercial i industrial caldrà garantir la separació entre l’espai destinat a vianants i l’espai dels 
vehicles, amb l’objectiu d’evitar l’aparcament de vehicles en l’espai per als vianants, ja sigui per 
mitjà d’elements de mobiliari urbà que impedeixi l’aparcament o bé ubicar-hi el verd urbà a l’espai 
més proper entre la vorera i l’espai destinat al trànsit motoritzat.  

 
9. Pacificar els vials que no formen part de la xarxa principal i de distribució del trànsit motoritzat. 

En aquells vials que conformen la xarxa de trànsit veïnal caldrà aplicar-hi els criteris de pacificació 
del trànsit rodat, limitant la velocitat a 30 km/h, definint en quins vials es possible aplicar 
restriccions al trànsit rodat o bé aplicant dissenys de prioritat invertida, etc.  

 
10. Garantir la connexió entre la xarxa d’itineraris principals per a vianants interna de Blanes amb la 

xarxa d’itineraris de fora el nucli urbà, com per exemple els itineraris senyalitzats de la ruta de les 
Ermites, la ruta del Vilar-Sant Pere del Bosc-Tres Turons, el GR 92, etc.  

 
 
El plànol 3 mostra la proposta de xarxa d’itineraris principals per a vianants. Les principals actuacions 
que es proposen en aquesta xarxa són:  
 
1.  Millorar els espais destinats a recorreguts per a vianants.  
 
2. Disposar d’una amplada mínima de 1,4 metres en tot recorregut per a vianants, de 2,0 m en els itineraris que 

conformen la xarxa principal i de 2,5 m en els eixos comercials.  
 
3. Disposar d’un recorregut segregat per a vianants i ciclistes a la carretera de Malgrat. 
 
4. Millorar la xarxa d’itineraris per a vianants que connecti els barris de Els Olivars, La Plantera i Mas Marull amb 

l’estació de ferrocarril. Condicionar l’actual pas situat al costat de Nylstar paral·lel a la via del tren. Permetre 
l’accés a l’estació utilitzant un itinerari menys abrupte que per l’av. Europa i que dóna continuïtat a l’av. 
Catalunya. Cal tenir en compte l’adequació d’un pas de vianants semaforitzat que garanteixi la seguretat dels 
vianants alhora de creuar la ctra. de Malgrat.  

 
5. Millorar la seguretat dels vianants a l’av. de l’Estació. 
 
6. Millorar la connexió per a vianants a banda i banda de la ctra. d’accés a la Costa Brava entre la rotonda dels 

Focs i el barri de Valldolig.  
 
7. Peatonalitzar el costat oest del centre històric (vials situats a l’oest de la rambla Joaquim Ruyra). Es tracta 

de carrers molt estrets i alguns d’ells amb un fort pendent per això es recomanen que els vials de pendent 
més moderat esdevinguin eixos per a vianants. Els carrers proposats són: c. Llarg, c. Contolis, c. Sant Josep, 
c. Sant Bonós, c. Mollet. 
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8. Convertir el passeig Carles Faust en un eix per a vianants d’accés al Jardí Botànic i al camí de ronda de Sant 
Francesc. 

 
9. Adequar el camí de ronda de Sant Francesc i la continuació del pg. de Santa Bàrbara com a  eixos de lleure i 

oci. Aquests permeten connectar amb la urbanització de  Santa Cristina i amb Lloret de Mar.  
 
10. Conservar els camins exteriors que recorren per la zona agrícola del Detla del riu Tordera perquè pugin 

esdevenir eixos cívics adequats per a vianants.  
 
Per altra banda, l’encaix de la xarxa d’itineraris principals per vianants en cadascun dels sectors es 
detalla a l’apartat 6.1 d’aquest document.  
 

Figura 5.1  Proposta de xarxa d’itineraris principals per a vianants 
 

 
 

Font: lavola, 2009 
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5.2 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A  TRANSPORT COL·LECTIU 
 

5.2.1 SITUACIÓ ACTUAL 
 
En relació al transport col·lectiu, Blanes compta amb la següent oferta: 
 

- 9 línies de transport urbà de Blanes, més una de bus nocturn (taula 5.1). El sistema de bus 
urbà de Blanes compta amb una mitjana d’uns 1.700.000 usuaris anuals, i en els darrers anys 
(període 2004-2008) ha registrat un increment anual del 3% en nombre de passatgers. Les 
línies que registren un major nombre de viatgers transportats són les línies 2, 4, 7 i 9.  

 
Taula 5.1  Oferta de transport urbà de Blanes.   

 
Línia Recorregut Expedicions/dia Freqüència 

1 
Lloret de Mar – Hospital Comarcal – Av. Joan Carles I – Av. Jaume I – 
Pl. Catalunya – Els Pins – Terminal. 

123 15’ 

2 
Ca la Guidó – c/ Anselm Clavé – Rb. Joaquim Ruyra – Pl. Catalunya – 
Pg Catalunya – La Plantera – Av. Europa – c/ Sant Pere de Roda – Av. 
Els Pavos – c/ Provença – Zona Industrial – Mas Florit – Ca la Guidó. 

84 20’ 

3 Pl. Catalunya – Port –Jardí Botànic – Cala Bona. - - 

4 
Pl. Catalunya – Els Pins – Terminal – Estació ferrocarril – Av. Estació 
– c/ Anselm Clavé – Rb. Joaquim Ruyra – Pl. Catalunya. 

67 30’ 

5 Valldolig – Blanes Centre – Montferrant. 19 60’ 

6 
Lloret de Mar – Mas Borinot – Mas Enlaire – Estació de ferrocarril ( 
per ctra. Gi-682 ). 

68 30’ 

7 Pl. Catalunya – Càmpings (només funciona a l’estiu). 44 30’ 
8 Vistamar / Residencial Blanes – Montferrant – Blanes Centre. 22 60’ 

9 

Ca la Guidó – Mas Cremat – Zona Industrial – Av. Els Pavos – c/ 
Pirineus – Av. Europa – La Plantera – Passeig Catalunya – Pl. 
Catalunya – c/ Ample – Rb. Joaquim Ruyra – c/ Sebastià Llorens – c/ 
Anselm Clavé. 

84 20-40’ 

 
Font: Transports Pujol i Pujol SL, 2007 

 
 
En tot el municipi de Blanes no hi ha cap carril d’ús exclusiu d’autobusos. Tanmateix, en el passeig de 
S’Abanell i el passeig de la Marina els autobusos tenen prioritat per incorporar-se a les rotondes de la 
plaça dels Països catalans i de plaça Catalunya just després de sortir de la parada de bus urbà 
corresponent.  
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Figura 5.2  Línies d’autobús urbà de Blanes 
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Font: lavola, 2009 

 
 

Línies de bus urbà de Blanes

Línia 1

Línia 2

Línia 3

Línia 4

Línia 5

Línia 6

Línia 7

Línia 8

Línia 9

p� Parada de bus urbà  
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- Diferents línies de bus interurbà.   

- Línia Blanes – Lloret de Mar (Transport Pujol i Pujol SL).  

- Línia Blanes – Lloret de Mar – Tossa de Mar (Transport Pujol i Pujol SL). Només té parada a 
l’estació de tren.  

- Línia Girona – Tossa de Mar (Barcelona Bus SL). Realitza 4 expedicions diàries en sentit Tossa i 
2 en sentit Girona.  

- Línia Barcelona – Blanes – Hostalric (Barcelona Bus SL). Té parada al centre de Blanes i a 
l’estació d’autobusos. Compta amb un total de 4 expedicions diàries per sentit.  

- Línia Blanes – Girona (Barcelona Bus SL). Realitza 4 parades a l’interior de Blanes: davant de 
Radio Marina, Telefònica (c/Anselm Clavé), Plaça Catalunya-Passeig Marítim i estació 
d’autobusos (Av. Lluís Companys s/n) i compta amb 10 expedicions per sentit.  

- Línia aeroport de Girona – Blanes (Barcelona Bus SL). Realitza 4 parades a l’interior de Blanes: 
davant de Radio Marina, Telefònica (c/Anselm Clavé), Plaça Catalunya-Passeig Marítim i estació 
d’autobusos (Av. Lluís Companys s/n). La freqüència de pas d’aquesta línia varia segons l’època 
de l’any, augmentant notablement durant els mesos d’estiu. 

- Línia Barcelona – Girona – Figueres (Barcelona Bus SL). Disposa d’11 expedicions diàries per 
sentit i permet connectar Blanes amb Calcoix i Tordera. 

- Línia Calella – Lloret de Mar (Parc Aquàtic) (Autocars Calella). Servei interurbà que només 
funciona a l’estiu, en consonància als horaris del parc aquàtic de Lloret de Mar. 

 

- Línia C1 de ferrocarril de rodalies RENFE entre Maçanet – Massanes i l’Hospitalet de 
Llobregat. Compta amb 67 expedicions diàries (34 
en sentit Barcelona i 33 en sentit Maçanet) amb 
una freqüència de pas aproximada de 30 minuts.  
L’estació de Blanes es troba a 2 km del centre 
urbà. Des de l’estació de Maçanet-Massanes es pot 
enllaçar amb la línia 2 de rodalies (Maçanet-
Massanes – Sant Vicens de Calders), i amb la línia 
de trens regionals C2a que connecten Barcelona 
amb Girona, Figueres i Portbou. L’any 2004 es va 
registrar una mitjana diària de 3.502 usuaris de 
l’estació de Blanes en dia laborable.  

 

- Disposa de 5 parades de taxi distribuïdes pel nucli urbà: 

- Plaça Catalunya i el carrer Xavier Brunet. 

- C. Mediterrani amb Cristòfor Colom. 

- Estació de RENFE. 

- Estació d’autobusos 

- Hospital Comarcal. 
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5.2.2 PROPOSTA D’ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA XARXA DE TRANSPORT COL·LECTIU 
 
En primer lloc, cal definir unes condicions mínimes que ha de comptar la xarxa de transport col·lectiu de 
Blanes. Aquestes condicions haurien de ser les següents:  
 
1. Garantir l’accessibilitat al transport col·lectiu urbà a una distància màxima de 750 metres, 

mesurats sobre la xarxa per a vianants. Per satisfer aquesta accessibilitat des dels diferents 
àmbits del pla cal preveure la ubicació de nous punts de parada propers a als sectors més 
perifèrics i la possible creació d’una nova línia de bus urbà. 

 
Actualment, Blanes ofereix cobertura amb transport públic urbà en totes les zones residencials del 
municipi. Amb el desenvolupament dels nous sectors que preveu el POUM es passarà a tenir un 
polígon d’habitatges de 452.600m2 de superfície amb mancances en quant a l’accessibilitat al 
transport públic, en concret als sectors SUD Mas Martí,  SUD Accés a Mas Güelo, SUD Costa Brava 
Centre i SUD Horta d’en Beia, situats a la vessant nord de la carretera d’accés a la Costa Brava.  
 
En aquestes zones, es proposa estudiar la creació d’una nova línia de bus urbà o bé el desviament 
d’alguna de les línies actuals per tal de garantir una bona connexió entre aquests sectors de 
creixement i la resta del municipi.  
 
A més, es creu necessària la ubicació d’una parada a la carretera d’accés a la Costa Brava a l’alçada 
d’aquests sectors residencials. Actualment, la línia 6 ja realitza part del seu recorregut per aquest 
tram de la via i per tant només caldria situar una o dues parades entre la rotonda dels Focs i 
Valldolig per donar cobertura als sectors SUD Costa Brava, SUD Mas Martí, SUD Accés Mas Güelo, SUD 
Costa Brava Centre, SUD Horta d’en Beia i PMU Peixos Ros. 

 
 
2. Garantir l’accessibilitat al transport públic interurbà. Oferir connexió entre els diferents àmbits del 

pla i les parades de bus interurbà i l’estació de ferrocarril (nodes que articulen el transport 
interurbà de Blanes).  
 
L’estació de ferrocarril es troba a 2km del centre històric de Blanes, a l’est del municipi, entre la 
carretera d’accés a la Costa Brava i la carretera de Malgrat. La seva ubicació es troba molt propera 
amb els sectors situats a la vessant oriental del municipi, sobretot amb PA Nylstar, PMU Nylstar i 
PMU Rhodia Iberia. Per contra, els sectors situats al nord-est del municipi es troben molt allunyats 
de l’estació de RENFE. Per aquest motiu es proposa l’ampliació dels punts de parada de la línia 6 en 
la carretera d’accés a la Costa Brava per donar accés al servei de ferrocarril des dels nous sectors 
de creixement urbà situats a banda i banda d’aquesta via.  
 
Pel que fa a l’estació d’autobusos (C. Lluís Companys – Pg. de Catalunya) ofereix una escassa 
cobertura directa però amb el transport urbà la connectivitat des de pràcticament tot el municipi 
queda garantida. Es troba molt pròxima als sectors de desenvolupament turístics situats a l’extrem 
sud-oest del municipi i del PA La Sardana.  Novament, els sectors ubicats al votant de la carretera 
d’accés a la Costa Brava entre la rotonda dels Focs i Valldolitg (excepte PMU Peixos Ros) es troben 
descoberts per l’àrea d’influència de l’estació d’autobusos i també per les línies urbanes que en 
donen accés.  
 
L’accessibilitat dels diferents sectors urbans i urbanitzables tant a l’estació de ferrocarril com 
d’autobusos cal garantir-la per mitjà del transport urbà. En aquest sentit, en el desenvolupament 
del planejament derivat caldrà definir quines actuacions cal emprendre en cada cas.  
 
D’altra banda, cal estudiar la possibilitat d’ampliar l’oferta de transport públic interurbà entre 
Blanes i els municipis de l’entorn immediat ja que el servei actual és escàs. Tenint en compte que 
amb el desenvolupament de nous sectors residencials creixeran el nombre d’habitants de Blanes  
pot augmentar la demanda d’aquest mitjà de transport. Es proposa un reforç de les actuals línies 
de transport públic amb partir d’incrementar les horaris i la freqüència de pas de forma 
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consensuada amb els municipis propers. Actualment els municipis amb una major mancança en 
quant a la connexió amb transport col·lectiu són les relaciona Blanes – Palafolls i Blanes – 
Hostalric. També presenta mancances en quant a la connexió de Blanes amb l’aeroport de Girona.  
 
 

3. Garantir que l’oferta de transport públic existent pugui satisfer la nova mobilitat generada 
 

A banda de la bona cobertura i accessibilitat al servei de bus urbà, cal garantir també que l’actual 
oferta de transport col·lectiu tingui prou capacitat per absorbir la demanda que es generarà el 
desenvolupament dels sectors.  

 
 
4. Preveure sistemes que fomentin la intermodalitat a l’entorn dels punts de connexió a la xarxa de 

transport col·lectiu. En aquest sentit, cal que l’estació de ferrocarril i la d’autobusos interurbans 
disposin d’un espai adequat per a l’aparcament de vehicles i de bicicletes. Actualment, sembla ser 
que aquesta demanda està coberta però cal tenir en compte la capacitat de la mobilitat generada 
pels nous sectors de desenvolupament. Alhora, cal oferir una sincronització entre els horaris del 
ferrocarril i del bus interurbà i els del transport col·lectiu urbà. 

 
 
5. Garantir que els carrers amb molt trànsit de vehicles on es pugui dificultar la circulació del 

transport col·lectiu disposin d’un carril bus-taxi. El decret 344/2006 d’Estudis d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada marca que a partir de 20 circulacions d’autobusos en l’hora punta o 120 
circulacions diàries en un mateix carrer es prevegi l’existència d’un carril de preferència per al 
transport públic. Segons aquests criteris i tenint en compte el desenvolupament del POUM de 
Blanes (i per tant s’incrementarà la freqüència del bus) es proposa la creació de carrils bus-taxi 
segregats en els següents eixos:  
 
- Pg. de la Marina: Actualment en aquest tram hi circulen 265 expedicions diàries (línies urbanes 1, 2, 7, 9 

i interurbanes Blanes-Girona i aeroport de Girona-Blanes), en especial en el tram del passeig de la 
Marina entre la plaça dels Països Catalans i la Plaça Catalunya on el conjunt d’expedicions urbanes i 
interurbanes que realitzen part del seu recorregut per aquest tram sumen un total de 265. En les dues 
places es disposa de carril prioritari d’incorporació per als autobusos al sortir de la parada. Tanmateix es 
proposa la incorporació d’un carril destinat a la circulació del transport col·lectiu que uneixi les dues 
places per tal de facilitar el pas per aquesta via tan freqüentada. La intensitat Mitjana de vehicles que 
circulen pel pg. de la Marina es troba entre els 4.000 i els 7.000 vehicles al dia per sentit segons l’època 
de l’any. L’elevada intensitat durant els mesos d’estiu i la incorporació a les rotondes poden dificultar la 
circulació del transport públic. 

- C. Jaume I el Conqueridor - av. Joan Carles I, per on actualment hi circulen 164 expedicions diàries 
(línies urbanes 1, 5 i 8). Tenint en compte que només la línia 1 ja disposa d’un total de 123 expedicions 
diàries en la temporada d’estiu (63 en sentit Lloret de Mar i 60 en sentit Blanes) aquells carrers on hi 
circuli en ambdós sentits la freqüència de pas dels autobusos serà elevada.  Així doncs, es proposa la 
construcció d’un carril bus-taxi des de l’inici del carrer Jaume I el Conqueridor (Pl. Solidaritat) per l’av. 
Joan Carles I, fins a la carretera d’accés a la Costa Brava.  

- C. Anselm Clavé – rbla. Joaquim Ruyra: per on actualment hi circulen 151 expedicions diàries (línies 
urbanes 2,4 i 9 i interurbanes Girona-Blanes i  Barcelona-Girona-Figueres). L’avinguda Anselm Clavé a 
part de ser un dels principals corredors de pas del transport col·lectiu és una via amb una IMD superior al 
14.000 vehicles/dia/sentit. Així doncs, l’elevat trànsit de vehicles pot dificultar la circulació dels 
autobusos urbans i interurbans sobretot en l’hora punta. Per aquest motiu es proposa implantar un 
carril reservat per a la circulació d’autobusos i taxis que funcioni almenys en les hores de major 
intensitat de la via. 

- Finalment, en el passeig Catalunya, actualment compta amb 81 expedicions diàries (línies urbanes 2, 7 
i 9) (unes 40 per sentit i dia), tot i que en un futur es probable que aquesta freqüència s’incrementi, i per 
tant es proposa estudiar la creació d’un carril bus en tot el seu recorregut.  
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6. Millorar l’accessibilitat dels autobusos interurbans. Es proposa determinar una sèrie d’eixos de 
preferència per a autobusos i taxis com a proposta de millora del transport col·lectiu interurbà. Tal 
com mostra el plànol 4.1 es proposa habilitar un carril reservat per a la circulació del transport 
públic rodat a: 

.  
- Carretera d’accés a la Costa Brava. Es tracta d’un important eix de connexió entre Blanes i els municipis 

de Palafolls, Malgrat de Mar i Lloret de Mar pel qual circulen nombroses expedicions diàries, sobretot en 
l’època estival. Tenint en compte l’augment de trànsit d’aquest vial durant els mesos d’estiu  es proposa 
crear un espai destinat a la circulació del transport públic perquè l’oferta d’aquest no es vegi afectada 
per la saturació de la via. Es creu convenient crear un carril bus 

- Avinguda de l’Estació - Carrer Santa Cecília. Es planteja la creació d’un sol carril taxi-bus que funcioni en 
sentit Lloret de Mar. Aquest vial facilitaria la connexió amb transport col·lectiu des de l’estació de 
ferrocarril. Actualment, per aquest eix hi circulen 4 línies urbanes diferents, confluint-ne tres en el tram 
comprès entre l’av. Europa i el c. Anselm Clavé. Així doncs, amb la creació d’aquest carril preferent la 
circulació d’autobusos pot ser molt més fluïda i al mateix temps es pot facilitar l’accés a l’oferta de 
ferrocarril des de Lloret de Mar. 

- Avinguda Catalunya - Nou eix paral·lel a la via del tren (entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera). Es 
proposa la creació d’un carril taxi-bus per a cada sentit de la circulació amb la finalitat de facilitar la 
connexió fins a l’estació d’autobusos i a la zona de hotelera i de càmpings.  

- Av. Catalunya: al tractar-se d’un vial ja consolidat per poder-hi col·locar un carril bus  a cada 
sentit caldria eliminar l’aparcament o bé reduir la zona de passeig prevista i existent. 

- Nou eix paral·lel a la via de ferroarril: l’habilitació d’un espai reservat per al transport col·lectiu en 
aquest nou eix mar-muntanya permet gaudir d’una alternativa a l’avinguda Europa (vial molt 
densificat amb un elevat volum de trànsit). Tenint en compte que la població que accedeix a 
Blanes des de la C-32, la N-II i l'autopista AP-7 acostumen a penetrar a partir de la ctra. de 
Tordera es creu interessant poder facilitar la circulació d'autobusos que provenen d'aquesta 
direcció. A més, un cop es porti a terme el desdoblament de la N-II la connexió amb Blanes des 
d'aquest accés pot augmentar notablement, provocant un increment de la saturació viària de 
l'av. Europa a l'alçada del Polígon Industrial Nord.  
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AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES 

5.3 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETA 

5.3.1 SITUACIÓ ACTUAL 
 
Blanes compta amb un embrió de xarxa d’itineraris principals per a bicicletes. Actualment aquesta xarxa 
està formada per uns 4,8 km de carrils bici segregats de la calçada (a la carretera de Tordera, al passeig 
Marítim i a un tram de l’avinguda de Catalunya), i l’estudi de mobilitat realitzat a l’any 2003 preveu 
completar aquesta xarxa fins a disposar de 16 km de carril bici segregats, tal i com mostra la figura  5.3.  
 
 

Figura 5.3  Xarxa de carrils bici existents i proposats a Blanes 
 

 
 
Font: Estudi de mobilitat de Blanes, 2003.  

 
 
Actualment l’actual xarxa de carrils bici presenta problemes d’interconnexió i continuïtat entre ells, i 
amb mancances en quant al seu dimensionament.  
 
Així, al passeig Marítim existeix un carril bici que connecta la desembocadura de la Tordera amb el 
passeig Cortils i Vieta i té una longitud de gairebé 2,5 km i compta amb trams que circula a la calçada i 
d’altres que circula sobre la vorera. Així mateix, en alguns trams es tracta d’un carril bici bidireccional i 
en d’altres es disposa de dos carrils bici unidireccionals. Quant a l’amplada també hi trobem diferències 
en la secció, però generalment sempre és inferior als 1,5 metres recomanats, i fins i tot en algun punt 
té una amplada de només 0,9 metres.  
 
Per altra banda, el carril bici paral·lel a la carretera Gi-600 entre Blanes i Tordera, es va construir 
aprofitant les obres d’ampliació i millora de la carretera. Té una amplada de 2,3 metres i està segregat 
de la calçada. Té una longitud de 1,6 km, dels quals 1 km transcórrer dins del terme municipal.  
 
En darrer lloc, existeix un tram de carril bici segregat a l’av. Catalunya, entre els carrers Pablo Neruda i el 
passeig Marítim, el qual compta amb un traçat de 1,3 km. Es tracta d’un carril bici bidireccional, en el 
qual part del seu traçat circula per un espai de convivència entre els ciclistes i els vianants.  
 
Actualment el grau d’utilització d’aquests carrils bici resulta notable, principalment en el cas del 
passeig Marítim, en el passeig de Catalunya i en el carril bici de la carretera de Tordera.  
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Font: lavola, 27/12/2007 

 
 
Per altra banda, tot i que no es troben oberts al trànsit, també disposa de carrils bici, els sectors de 
nova urbanització de Valldolitg. A més, n’hi ha de previstos a la zona de la SAFA, a la nova urbanització 
de la zona del barri de la Plaça 11 de setembre, així com al Pla Parcial Costa Brava, que enllaçarà amb la 
xarxa construïda a Valldolitg. Un altre dels trams que inclouran carril bici és l’antiga carretera de 
Malgrat, i que ha d’enllaçar amb el carril bici de Can Patalina, a Malgrat de Mar. 
 
En relació a l’aparcament per a bicicletes, a finals de 
2006, Blanes comptava amb una dotació de 120 
places d’aparcament a la via pública, i en els darrers 
mesos s’han instal·lat nous punts d’aparcament. 
Cal destacar l’aparcament automàtic subterrani o 
Biceberg situat a l’estació d’autobusos (entre Lluís 
Companys i el pg. de Catalunya) que compta amb 
una capacitat de 46 bicicletes. 
 

 

Pg. de Catalunya Pg. de la Marina 
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AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES 

5.3.2 PPROPOSTA D’ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETA  
 
En primer lloc, cal definir unes condicions mínimes que ha de comptar la xarxa d’itineraris principals per 
a bicicletes de la ciutat de Blanes. Aquestes condicions haurien de ser les següents:  
 
1. Disposar de recorreguts per a bicicletes amb una amplada suficient o bé espais de convivència 

entre la bicicleta i altres modes de transport. Com a criteri general, els carrils bici unidireccionals 
hauran de compta amb una amplada de 1,5 metres i de 2,5 metres en els bidireccionals. En el cas 
de disposar d’un espai de convivència entre el vianant i la bicicleta aquest espai haurà de ser de 3 
metres. En els recorreguts on es prevegi la convivència entre la bicicleta i el trànsit motoritzat, 
hauran de ser de calçada única i amb una intensitat de trànsit igual o inferior a 3.000 vehicles / dia. 
En qualsevol cas les característiques dels diferents itineraris per a bicicletes es prendrà com a 
referència els criteris i recomanacions que fixa el Manual per al Disseny de Vies Ciclistes de 
Catalunya, publicat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
2. Tots els nous sectors de creixement han de disposar d’una accessibilitat immediata a la xarxa 

d’itineraris principals per a bicicletes. Tot i que les característiques de cadascun del sectors de 
creixement es definiran i concretaran en el planejament derivat, es recomana que qualsevol sector 
de creixement disposi d’un accés a la xarxa principal per a bicicletes a menys de 200 metres, i que 
tot sector de la ciutat consolidada disposi d’una itinerari principal per a bicicletes a menys de 250 
metres.  

 
3. Garantir unes condicions de qualitat mínimes en relació al pendent. Els recorreguts que 

conformen la xarxa d’itineraris principal per a bicicletes hauran de comptar amb un pendent màxim 
que no podrà superar el 5%, i només en casos excepcionals i degudament justificats es podrà 
arribar puntualment a pendents de fins al 8%.  

 
4. Garantir la connexió als principals pols de mobilitat. La xarxa d’itineraris principals per a bicicletes 

ha de permetre la connexió cap als principals pols de mobilitat del municipi, és a dir cap a l’estació 
de ferrocarril, equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius, mercats i zones 
comercials, instal·lacions recreatives i esportives, els parcs urbans més freqüentats, principals 
àrees d’activitat laboral, etc.  

 
5. Priorització de la mobilitat “tova” en relació als modes de transport motoritzats. En el 

desenvolupament del planejament derivat es prioritzarà la mobilitat en bicicleta en relació a la 
motoritzada, avaluant aspectes com:  

 
a. Avaluar i prioritzar l’opció del recorregut més curt (en distància) i directe possible en relació als 

desplaçaments en vehicle privat.  

b. Evitar discontinuïtats en el traçat, especialment en els punts de creuament amb la xarxa viària 
principal i de distribució. 

c. En les cruïlles entre la xarxa principal per a bicicletes i la vialitat secundària o de distribució 
veïnal, les bicicletes han de tenir prioritat i es prioritzarà que el creuament es faci al nivell dels 
ciclistes.  

d. Els vials amb seccions molt estretes (menys de 6 m) caldrà convertir-los a vials de plataforma 
única.  

 
6. Permeabilització de la xarxa viària. En els punts on la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes i 

vehicles coincideixin en el traçat, podran conviure en un mateix espai si es compleixen les 
indicacions del primer punt d’aquest apartat o en cas contrari es preveuran segregats, tot i que en 
aquest darrer cas, caldrà disposar dels suficients elements que permetin la permeabilització del 
vial. En aquest sentit es recomana disposar de passos per a vianants / bicicletes  separats com a 
màxim 100-150 metres. 
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7. Fomentar un disseny urbanístic que eviti l’ocupació de l’espai per a bicicletes per part del trànsit 

motoritzat (per exemple l’estacionament sobre els carrils bici). Aquesta actuació s’haurà d’avaluar 
en cada cas, però en determinats sectors de la ciutat (espais pacificats) i les zones d’activitat 
comercial i industrial caldrà garantir la separació entre l’espai destinat a bicicletes i l’espai dels 
vehicles, amb l’objectiu d’evitar l’aparcament de vehicles en l’espai per als vianants, ja sigui per 
mitjà d’elements de mobiliari urbà que impedeixi l’aparcament o bé ubicar-hi el verd urbà a l’espai 
més proper entre la vorera i l’espai destinat al trànsit motoritzat.  

 
8. Pacificar els vials que no formen part de la xarxa principal i de distribució del trànsit motoritzat. 

En aquells vials que conformen la xarxa de trànsit veïnal caldrà aplicar-hi els criteris de pacificació 
del trànsit rodat, limitant la velocitat a 30 km/h, definint en quins vials es possible aplicar 
restriccions al trànsit rodat o bé aplicant dissenys de prioritat invertida, etc. Aquestes actuacions 
s’han d’encaminar a millorar l’espai de convivència entre el trànsit motoritzat i la circulació de 
ciclistes.  

 
9. Preveure l’enllaç de la xarxa interna amb l’externa. El Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya 

contempla la construcció d'una xarxa de carrils bici de 1.200 km, en horitzó de 20 anys. Aquesta 
xarxa té la finalitat d'interconnectar els principals nuclis de població de Catalunya, així com 
fomentar la intermodalitat amb vagons adaptats i pàrquings a les estacions de transport públic, 
campanyes de promoció de l'ús de la bicicleta, la creació d'una entitat que gestioni les polítiques 
referents a la bici i ajudes a la construcció de xarxes ciclistes locals. A l’àmbit de Blanes, el Pla 
preveu la creació de l’eix paral·lel a la carretera N-II. La connexió de Blanes a aquest vial queda 
garantida amb l’actual carril bici a la carretera de Tordera.  

 
10. Preveure una important dotació d’aparcament a l’interior de l’edificació. A l’interior de l’edificació 

cal complir amb les indicacions que planteja el Decret 344/2006, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, segons el qual fixa els següents mínims d’aparcament per a 
bicicletes a fora de la via pública:  

 
Taula 5.2     Places mínimes d’aparcament per a bicicletes 

 
Ús Dotació prevista 

Habitatge màx. entre 2 places/habitatge o 2 places/100 m2 
sostre o fracció 

Ús comercial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Ús d'oficines 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Ús industrial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Equipaments docents 5 places /100 m2 sostre o fracció 
Equipaments esportius, culturals i recreatius 5 places/100 places d'aforament de l'equipament 
Altres equipaments públics 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Zones verdes 1 plaça/100 m2 sòl 
Estacions de ferrocarril 1 plaça/ 30 places ofertes de circulació 
Estacions d'autobusos interurbans 0,5 places/30 places ofertes de circulació 

 
     Font: Decret344/2006  de regulació dels estudis de la mobilitat generada, 2006. 

_ 
En aplicar aquestes ràtios en els diferents sectors del POUM de Blanes, s’obté una previsió 
mínima de 23.094 places d’aparcament fora de la via pública (taula 5.3.). De forma orientativa 
cal preveure una reserva d’un espai d’1 m2 per cada plaça.  
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AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES 

Taula 5.3     Places d’aparcament per a bicicletes ubicades fora de la via pública 
 

Sector i usos 
Superfície 

total 
Sostre 

Nre. 
Habitatges 

Nre. places 

SUD Costa Brava 142.000 142.000 1.065 3.124 

SUD Valldolitg 2a 119.000 119.000 892 2.617 

SUD Valldolitg 2b 29.000 20.300 174 500 

SUD Vall de Burg 78.400 54.880 470 1.528 

SUD Racó Blau 107.400 53.700 429 1.556 

SUD Mas Martí 144.900 65.205 579 1.810 

SUD Cal Parrador 31.900 14.355 127 398 

SUD Costa Brava Centre 116.500 52.425 466 1.456 

SUD Horta d'en Beia 161.800 72.810 647 2.022 

SUD Les Mimoses 15.900 7.155 63 140 

SUD Ronda Oest 187.200 131.040 0 2.059 

SUD Activitats turístiques 65.200 32.600 0 2.059 

SUND Mas Puig 153.100 0 0 0 

PA S'abanell 26.041 21.120 0 211 

PA Formentera 20.125 25.893 0 259 

PA Cristófol Colom 16.544 18.274 0 183 

PMU Mas Ferrer 3.400 1.700 0 17 

PMU Paradís-Av.Europa 22.700 11.350 90 180 

PA Sardana 46.042 15.960 159 318 

PA Valldolitg 3.646 3.375 42 84 

PMU Rhodia Iberia 65.000 45.500 0 455 

PMU Nylstar 2 157.300 110.110 0 1.101 

PMU Peixos Ros 25.500 12.750 0 128 

PA Crta Lloret 88.710 57.880 0 579 

PA Nylstar 36.798 20.502 0 205 

Total 22.205 
 
Font: Elaborat a partir de dades del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Blanes segons el decret 344/2006 de regulació dels estudis de la 
mobilitat generada. 

 
 
11. Preveure una important dotació d’aparcament a la via pública. Com a criteri no regulat es 

recomana que qualsevol sector urbà o urbanitzable disposi d’una zona d’aparcament a la via 
pública per a bicicletes a menys de 150 metres.  

 
El plànol 5 mostra la proposta de xarxa d’itineraris principals per a bicicletes. Les principals actuacions 
que es proposen en aquesta xarxa són:  
 
1.  Creació d’un carril bici segregat a la carretera d’accés a la Costa Brava, des del carrer Safa fins a l’Hospital 

comarcal, combinant-lo amb vorera-bici en alguns trams. 

2. Creació d’un carril bici segregat a la carretera de Malgrat, permetent accedir des de Blanes a Malgrat de Mar 
en bicicleta per un itinerari segur.  

3. Creació d’un carril bici segregat a l’av. de l’estació fins a Anselm Clavé aprofitant les actuals zones de gespa, 
suprimint aparcaments i reduint l’amplada dels carrils.  

4. Millorar l’accessibilitat de l’estació de RENFE des de la carretera de Malgrat. La connexió dels barris de Mas 
Marull i la Plantera amb l’estació de ferrocarril permet donar continuïtat al carril bici existent del passeig de 
Catalunya i l’avinguda de Catalunya. L’existència d’aquest pas fins a l’estació permet estalviar-se la circulació 
pels carrers més transitats del municipi i realitzar un recorregut de baix pendent. D’altra banda, la proximitat 



 44

del ferrocarril amb els polígons industrials faria que aquesta proposta millorés també l’accés fins a aquestes 
zones laborals. 

5. Destinar part del passeig marítim a la circulació de bicicletes, establint una vorera-bici en el tram pg. Cortils – 
pg. Pau Casals – pg. de la Maestrança.  

6. Creació d’una vorera-bici suprimint l’estacionament lateral a un costat del carrer Lluís Companys per tal 
d’augmentar l’amplada d’una de les voreres en uns 2m. 

7. Creació d’un carril bici segregat a l’av. Europa fins al sector de la Sardana (fins al carrer de les Guilleries) on 
aquest passi a formar part de la vorera per a vianants.  

8. A l’eix Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós, l’av. Europa i Anselm Clavé, es proposa habilitar les voreres 
d’un dels dos costats de la via com a espai de convivència entre vianants i ciclistes a partir de reduir 
lleugerament l’amplada del carril de circulació.  
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AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BLANES 

5.4 XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLES 

5.4.1 SITUACIÓ ACTUAL 
 
L’estructura de la xarxa viària principal de Blanes està formada per diferents eixos que connecten el 
municipi amb els pobles veïns i per carrers que uneixen els principals focus atractors de la ciutat.  
 
Pel que fa a les vies que uneixen Blanes amb l’exterior cal destacar: 
 

� Carretera d’accés a la Costa Brava: travessa el municipi d’est a oest i es troba a l’extrem 
septentrional del nucli urbà. Connecta al sud-oest amb Palafolls i Malgrat de Mar i al nord-est 
amb Lloret de Mar.  

 
� Carretera de Malgrat de Mar: eix paral·lel a la costa mediterrània però a 1.300m de distància 

del mar. Prové de Malgrat de Mar fins arribar a l’avinguda Europa (Blanes). Actualment, s’estan 
realitzant obres per eixamplar els carrils de circulació i així millorar les condicions de seguretat 
dels usuaris de la via, ja siguin conductors, vianants o ciclistes.  

 
� Carretera de Tordera: connecta el municipi de Blanes amb el poble limítrof de Tordera. Finalitza 

a la rotonda dels focs, on es troba amb la carretera d’accés a la Costa Brava. Permet connectar 
els habitants de Blanes amb els nuclis situats al nord del municipi i accedir a la AP-7. 

 
Quant a les vies exclusivament urbanes es poden diferenciar 3 tipus de corredors: les vies que van de 
mar a muntanya, les vies que circulen en sentit paral·lel a la costa, i les vies que formen un eix 
perimetral al nucli antic format per alguns trams dels eixos Malgrat-Lloret i mar-muntanya. 
 
Eixos mar – muntanya: 
 

� Eix Anselm Clavé – Sebastià Llorenç – Joaquim Ruyra – Cortils i Vieta – Ample: Aquest conjunt de 
carrers formen el principal eix de connexió del nord amb el centre de Blanes. Es tracta de l’eix urbà 
municipal que suporta una major intensitat de trànsit. En sentit mar dóna accés al pg. de la Marina i en 
sentit muntanya connecta amb la ctra. d’accés a la Costa Brava i amb la ctra. de Tordera. 

� Eix Avinguda d’Europa – Plantera – Mallorca – Mediterrani: Important eix vertical que travessa de nord a 
sud tot el continu urbà de Blanes, des de la Ctra. de Tordera fins al pg. de S’Abanell. Permet connectar els 
barris de Mas Florit, Mas Borrel i Quatre Vents amb la zona industrial i amb l’espai d’oci i lleure dels 
polígons industrials Nord i carretera de l’esatció en sentit muntanya. En senti mar dóna accés a la zona 
de platges i l’estació d’autobusos. Després del carrer Anselm Clavé constitueix el principal eix del 
municipi pel que fa a intensitats de trànsit. 

� Avinguda de Catalunya – Passeig de Catalunya: El conjunt d’ambdues vies formen un eix  d’est a oest 
que la pl. dels Països Catalans (pg. de la Marina) amb la ctra. de Malgrat, constituint l’eix vertebrador 
dels barris de la Plantera, Mas Marull i Racó d’en Portes. Dóna accés a l’estació d’autobusos de Blanes, a 
l’actual zona esportiva, a l’oficina de turisme central i a la biblioteca comarcal.  

� Eix Avinguda del Pavos – Maresme: Transcorre per una densa zona residencial, donant accés al pg. 
S’Abanell en sentit sud i a l’av. de l’estació en sentit nord.  

 
Eixos Malgrat – Lloret 
 

� Avinguda de l’Estació: Dóna accés a l’estació de RENFE i al polígon industrial Carretera de l’Estació. En 
sentit Lloret connecta amb els barris de Mas Moixa i La Perla i amb el carrer Anselm Clavé. 

� Eix Provença – Tarragona – Sebastià Llorens – Pep Ventura: Travessa d’est a oest la zona residencial de 
Mas Borrell, La Perla i Mas Enlaire connectant els equipaments esportius i educatius de Mas Borrell (IES 
S’Agulla, ...), la comissaria de Policia, els jutjats i el mercat municipal. 
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� Eix Ruben Dario – Penedès – Jaume Arcelós – Tordera: Enllaça la carretera de Malgrat amb l’extrem 
septentrional de la rbla. Joaquim Ruyra.  Dóna cobertura als barris de Mas Borrell, Els Pavos i La Perla. 
Permet accedir a l’Hospital Asil Sant Jaume, a la casa de cultura , servei català i l’escola oficial d’idiomes, 
i a les instal·lacions esportives i educatives de Mas Borrell. 

� Eix passeig marítim (S’Abanell – Marina – Cortils i Vieta – Pau Casals – Mestrança – Esplanada del 
Port): Es tracta del passeig que voreja el mar, des de la platja de S’Abanell (zona de càmpings) fins al 
port. Es tracta d’un important eix turístic que permet accedir a la zona de platges i al centre històric des 
dels principals serveis hotelers i càmpings.  

� Carrer de Santa Bàrbara: Connecta les urbanitzacions orientals del municipi (Cala de Sant Francesc i 
Residencial Santa Cristina) i el jardí botànic amb el centre urbà.  

� Eix Jaume I el Conqueridor – Joan Carles I: És un dels principals corredors que uneix el centre de Blanes 
amb el barri de Valldolitg i connecta amb la ctra. d’accés a la Costa Brava, donant accés a l’Hospital 
Comarcal de la Selva i a Lloret de Mar.   

 

Eix perimetral del nucli antic 
 
Les principals que delimiten el centre històric són la rbla. Joaquim Ruyra (des de la pl. Catalunya fins a 
la pl. Solidaritat), pg. Cortils i Vieta i el c. Ample.  La unió d’aquets tres carrers forma un polígon triangular 
que engloba un conjunt de carrers comercials i per vianants al seu interior.  
 
 

Figura 5.4  Esquema bàsic de la xarxa viària de Blanes 
 

 
 
Font: Agenda 21 Local de Blanes 

 
La resta de vials urbans conformen la xarxa de distribució veïnal del municipi.  
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Intensitats de trànsit 
 
Per conèixer les Intensitats Mitjanes de Trànsit de les principals vies de Blanes s’ha consultat l’Estudi 
de Mobilitat realitzat per l’Ajuntament l’any 2003.  
 
En analitzar els resultats presentats per l’Estudi de mobilitat s’observa com la carretera d’accés a la 
Costa Brava és la via interurbana amb una major intensitat de trànsit, amb 13.500 veh/dia en sentit 
Malgrat i 12.500 veh/dia en sentit Lloret. Aquestes xifres s’incrementen fins a 15.000 vehicles 
dia/sentit en el tram comprés entre la Riera de Blanes i l’accés a l’Hospital Comarcal. El percentatge de 
vehicles pesants que circulen per aquesta via oscil·la entre el 10 i el 19%, essent major al apropar-se a 
Lloret de Mar. La distribució horària del trànsit és força homogènia al llarg del dia, tot i que es detecta un 
augment del nombre de vehicles amb les hores coincidents amb l’entrada / sortida al lloc de treball 
(8.00- 13.00h i 16.00-20.00h).  
 
La carretera de Tordera, amb una IMD de 9.500 vehicles/dia en sentit Blanes, és la segona via amb un 
important volum de vehicles diaris. Al tractar-se d’una de les principals vies d’accés al Polígon Industrial 
Nord també ofereix un elevat percentatge de vehicles pesats (10%). Cal destacar una concentració 
horària distribuïda en quatre puntes: a les 5.00h, a les 8.00h, a les 13.00h i a les 19.00h. La 
concentració del trànsit en aquestes franges horàries correspon amb les hores d’inici i finalització de la 
jornada laboral. 
 
La tercera via amb un volum de vehicles al dia més elevat és la carretera de Malgrat. Aquesta via 
presenta una intensitat de trànsit decreixent segons s’endinsa en el municipi. Així doncs, en el tram 
inicial presenta una IMD de 6.000 veh/dia/sentit i en el tram final entre 2.000 i 3.000 veh/dia. Cal tenir 
en compte que una important part dels vehicles de la via utilitza l’av. Catalunya per accedir al nucli urbà 
del municipi. En analitzar l’evolució horària del trànsit de la via cal destacar tres puntes de concentració 
de vehicles: a les 7.00h, a les 13.00h i entre les 17.00h i les 21.00 h.  
 
Pel que fa a les vies de trànsit intern, segons l’estudi de mobilitat, el tram inicial del carrer Anselm Clavé  
(entre la carretera d’accés a la Costa Brava i el carrer Jaume Arcelos) és on es concentren les majors 
intensitats de trànsit dins del municipi (14.800 veh/dia/sentit). Cal tenir present que aquest carrer és 
un dels principals accessos al centre urbà.  
 
En segon ordre destaquen dos eixos continus al carrer Anselm Clavé: rbla. Joaquim Ruyra – c. Ample 
(amb 12.000 veh/dia) i c. Sebastià Llorenç – c. Pep Ventura. (entre 8.000-10.000 veh/dia). En el cas de 
la Rambla Joaquim Ruyra cal destacar una concentració del trànsit entre les 10.00 i les 13.00h i entre 
les 18.00 i les 21.00h. 
 
D’altra banda, es registra una IMD superior a 8.000 veh/dia en el pg. Cortils i Vieta en sentit Port. En 
comparació amb la resta de trams que formen el passeig marítim es tracta d’una intensitat molt 
elevada. Cal tenir en compte que Cortils i Vieta forma part de la circumval·lació perimetral del nucli antic  
i és el principal eix d’accés al carrer Ample. Com a eix litoral cal destacar també el pg. de la Marina amb 
una IMD d’entre 4.000 i 7.000 veh/dia connectant els nusos de la pl. dels Països Catalans i la pl. de 
Catalunya.  
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Taula 5.4  IMD de les principals vies urbanes 
 

Eix IMD (vehicles/dia i sentit) 

Anselm Clavé (tram inicial) 14.800 

Rbla. Joaquim Ruyra – C. Ample 12.000 

Pep Ventura – Sebastià Llorenç 8.000 – 10.000 

Pg. Cortils i Vieta (sentit Port) 8.000 

Anselm Clavé (tram per sota  de Jaume Arcelos) 6.300 

Jaume I el Conqueridor – Joan Carles I 4.200 – 8.000 

Av. d’Europa – Plantera – Mallorca – Mediterrani  
5.000 – 8.000 (sentit muntanya) 
4.000 – 6.700 (sentit mar) 

Pg. de la Marina 4.000 – 7.000 

Av. dels Pavos – Maresme 
4.100 – 5.700 (sentit muntanya) 
4.000 – 4.800 (sentit mar) 

Tordera 4.500 

Av. de l’Estació 1.600 – 4.000 

Tarragona – Provença 3.100 

Ruben Dario – Penedès – Jaume Arcelos 3.000 

Av. de Catalunya 2.200 – 4.000 

Santa Bàrbara 1.000 – 1.600 
 
Font: Estudi de mobilitat a Blanes. 2003 

 
Quan a la distribució horària de les intensitats de trànsit urbanes cal destacar una punta horària entre 
les 19.00 i les 20.00h, corresponent amb una de les principals hores de finalització de la jornada 
laboral. Tot i això, es detecten notables diferències segons la via i segons l’època de l’any.  
 
Tipus de vehicle 
 
La tipologia de vehicles predominant en totes les vies urbanes de Blanes són els turismes. Excepte en 
el passeig Cortils i Vieta i el tram de la carretera d’accés a la Costa Brava fins al carrer Valldolig els 
turismes suposen 80 i el 90% dels vehicles que circulen. El percentatge restant pertany principalment a 
vehicles pesants (8-19%) i a motocicletes (6-10%). 
 
Cal destacar un percentatge de motocicletes superior a la mitjana entre el Pg. S’Abanell i Pg. Cortils i 
Vieta on aquestes signifiquen el 13% del total de vehicles degut a la incidència de les motocicles de 
lloguer destinades al turisme.  
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5.4.2 PROPOSTA D’ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLES 
 
Els principals criteris que es recomana incorporar en el POUM de Blanes en relació a la xarxa d’itineraris 
principals per a vehicles són els següents:  
 
1. Aplicar una major jerarquització de la xarxa viària del municipi. En aquest sentit, en els principals 

vials de distribució del trànsit rodat cal prioritzar mesures per maximitzar la fluïdesa del trànsit 
motoritzat,  mentre que en la resta de vials de l’entramat urbà cal implantar mesures progressives 
per pacificar el trànsit rodat (la progressiva adequació a zones 30, l’avaluació a implantar zones de 
prioritat invertida o vials de convivència...), en el sectors marcats en groc  a la figura 5.5. 

 
 

Figura 5.5  Xarxa principal i de distribució i zones on aplicar la pacificació de l’espai públic (en groc) 
 

 
 

Font: lavola, 2009.  
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2. Tots els vials previstos en la xarxa d’itineraris per a vehicles compten amb amplada suficient. Els 

carrers proposats com a itinerari per a vehicles tenen una amplada igual o superior als 10 metres 
que fixa el Decret 344/2006.  

 
3. Garantir la connectivitat amb els principals focus atractors de població. Segons l’article 18 del 

decret 344/2006 la xarxa bàsica per a vehicles prevista en els estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada ha d’assegurar la connexió dels sectors amb els principals nodes que generin un elevat 
nombre de desplaçaments. En el cas de Blanes es proposa donar accés a:  

 
- Estació de ferrocarril (av. de l’Estació). 

- Estació d’autobusos (c. Lluís Companys amb pg. de Catalunya). 

- Port (c. Esplanada del Port). 

- Ajuntament. 

- Hospital comarcal. 

- Hospital Asil Sant Jaume (c. Jaume Arceló). 

- Ambulatori (av. Europa). 

- Biblioteca comarcal (pg. de Catalunya). 

- Casa de cultura / Servei català / Escola oficial d’idiomes (c. Jaume Arceló amb Anselm Clavé). 

- Mercat (c. Sebastià Llorens). 

- Mercat de fruites i verdures (pg. de dintre). 

- Oficina de turisme central (pg. de Catalunya). 

- Polígon Industrial del Nord. 

- Polígon Industrial carretera de l’estació. 

- Centres atractors de treball (Indústria Nylstar, SA (av. de l’Estació) amb 293 treballadors), (Càrniques 
Illes Juli, SLU (av. Extremadura) amb 113 treballadors), (Mora 33, SL (av. de l’Estació) – 85 
treballadors).  

 
4. Garantir la continuïtat de la xarxa bàsica per a vehicles.  
 
El plànol 6 mostra la proposta de xarxa d’itineraris principals per a vehicles. Les principals actuacions 
que es proposen en aquesta xarxa són:  
 
1. Disposar d’una xarxa d’itineraris per a vehicles que permeti connectar amb els principals focus atractors de 

població.  

2. Aprofitar la creació de nous vials en l’àmbit dels sectors de desenvolupament perquè formin part de la xarxa 
d’itineraris per a vehicles com a vials alternatius als actuals: 

a. Eix paral·lel a la via del tren entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Permetrà absorbir part 
del trànsit actual de l’av. Europa. 

b. Eix paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava que travessa els sectors de creixement situats al 
nord d’aquest vial. Es tractarà bàsicament d’un eix de connexió veïnal entre els nous sectors 
de creixement i les urbanitzacions existents. D’aquesta forma s’evitarà que la ctra. d’accés a la 
Costa Brava hagi d’absorbir la nova mobilitat generada al nord d’aquest eix. Tenint en compte 
l’elevada intensitat de trànsit d’aquesta via és convenient disposar d’un eix alternatiu per on 
circulin aquest nous desplaçaments.  

c. Eix paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava situat dins l’àmbit del sector Costa Brava, entre el 
c. Santa Cecília i el c. Riera de Blanes. Permetrà donar continuïtat al c. Santa Cecília i facilitar 
l’accés des d’aquest sector a l’estació de ferrocarril.  
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d. Eix que voreja el sector Vall de Burg situat al sud de l’av. Catalunya. Permetrà accedir al sector 
turístic de forma ràpida evitant la circulació per vials més consolidats propis de la xarxa veïnal..  

3. La millora prevista en el c. Formentera (on es preveu que aquest connecti el c. Mallorca amb el pg. S’Abanell, 
unint-se amb l’actual c. Vila de Paris) permetrà que aquest esdevingui un important eix per a vehicles que 
facilitarà la connexió amb els sectors turístics de la zona.  

4. Pacificar el passeig S’Abanell esdevenint un eix de caràcter més veïnal donant major importància al c. 
Cristòfol Colom (on a partir de les millores previstes passarà a ser un important eix Malgrat-Lloret de 
connexió entre s’Abanell i el centre de la ciutat).  
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5.5 RESERVES D’ESPAIS PER A APARCAMENT 

5.5.1 SITUACIÓ ACTUAL 
 
L’any 2006 Blanes comptava amb un parc mòbil de 24.995 vehicles, dels quals els 66,7% eren 
turismes, el 15,8% motocicletes, el 15,5% camions i furgonetes, l’1,8% autocars i un 0,3% tractors 
industrials.  
 
L’índex de motorització de Blanes és de 661 vehicles per cada 1.000 habitants. L’evolució d’aquest 
valor fou creixent progressivament des de 1991 fins a 2001, experimentant una lleugera davallada 
entre els anys 2001 i 2004.  Des d’aleshores ha seguit incrementant-se aconseguint superar l’índex 
registrat l’any 2001 (figura 5.6.)  
 
 

Figura 5.6  Evolució de l’índex de motorització de Blanes per cada 1.000 habitants (1991-2006) 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
En comparar l’índex de motorització de Blanes respecte a la resta de municipis de la comarca de la 
Selva s’observa com les localitats amb un valor més elevat de motorització són aquelles on el padró 
d’habitants és inferior a 2.000 habitants. Per contra, a major nombre d’habitants l’índex de motorització 
també és inferior, ja que predominen els desplaçaments interiors al disposar d’una major oferta 
d’equipaments i serveis. Els municipis amb escassa població tendeixen a necessitar desplaçar-se a 
altres municipis propers de majors dimensions per gaudir d’una oferta laboral, acadèmica i d’oci més 
variada, requerint el vehicle privat. 
 
Concretament, Blanes es troba en penúltima posició del rànquing comarcal de vehicles/1.000 
habitants, just per davant de Lloret de Mar. Cal tenir en compte que Blanes disposa de servei de 
transport col·lectiu urbà, interurbà i de ferrocarril, provocant que molts dels desplaçaments es puguin 
realitzar sense necessitat de transport privat i així reduir la taxa de motorització.  
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Taula 5.5  Índex de motorització segons tipus de vehicle. Municipis de la comarca de la Selva, 2006 
 

Municipi 
Per 1.000 habitants 

Turismes Motocicletes Camions i furgonetes Total 
Riudellots de la Selva 676,58 71,93 388,86 1360,7 
Brunyola 707,18 104,97 320,44 1226,5 
Osor 743,59 84,62 353,85 1189,7 
Sant Feliu de Buixalleu 628,31 89,95 316,14 1097,9 
Massanes 586,36 92,42 254,55 1048,5 
Susqueda 562,50 107,14 339,29 1008,9 
Vilobí d'Onyar 621,78 90,14 201,99 966,5 
Riudarenes 542,87 70,41 208,40 883,0 
Sils 555,26 66,89 174,26 845,4 
Maçanet de la Selva 541,14 64,78 197,13 843,5 
Sant Julià del Llor i Bonmatí 564,50 68,62 168,34 839,9 
Sant Hilari Sacalm 539,09 62,95 175,67 821,5 
Amer 526,57 74,40 174,93 805,6 
Riells i Viabrea 521,00 79,37 163,37 797,7 
Vidreres 524,27 62,76 173,16 796,7 
Santa Coloma de Farners 535,16 72,60 140,84 792,6 
Cellera de Ter, la 537,21 56,77 165,55 781,0 
Tossa de Mar 451,42 164,02 136,68 773,5 
Hostalric 537,16 64,94 132,08 761,3 
Breda 517,77 81,41 128,09 754,1 
Caldes de Malavella 526,79 60,10 127,25 751,7 
Anglès 506,04 71,20 136,25 735,4 
Fogars de la Selva 447,68 74,74 171,15 728,7 
Arbúcies 451,86 60,65 150,99 682,6 
Blanes 440,68 104,50 102,28 660,9 
Lloret de Mar 406,72 112,72 95,55 630,2 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
 
Segons dades de 2001 la ràtio de vehicles per habitatge convencional de Blanes és d’1,8 
vehicles/habitatge (1,5 turismes/habitatge). 
 
Segons l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) el municipi compta amb 19.600 places d’aparcament, de 
les quals poc més de la meitat es troben a fora de la calçada (53%). En aquest estudi es detecta un 
dèficit d’aparcament de 650 places entre diferents sectors ja urbanitzats del municipi, però sobretot es 
concentren en el nucli antic.  
 
Segons aquest estudi cal garantir l’aparcament en origen i limitar-lo en destinació, mantenint 
l’accessibilitat a les zones de més activitat. Per aquest motiu es proposa la supressió d’aparcament en 
alguns carrers popers al centre urbà i comercial per tal de facilitar els desplaçaments a peu i millorar la 
seguretat dels vianants.  
 
Es calcula que hi ha aproximadament 4.000 vehicles que no disposen d’aparcament privat i han 
d’estacionar al carrer. En el centre urbà i en els barris de Mont Ferrant, Els Pins, i Mas Florit l’oferta 
d’aparcaments no arriba a cobrir el 20% dels vehicles censats. Per contra, hi ha zones com S’Abanell i La 
Plantera on l’oferta fora de calçada supera el nombre de turismes censats. Tot i això, cal tenir en compte 
que ambdós sectors amb superàvit d’estacionament són de les principals zones on es concentren les 
segones residencies i una important oferta d’allotjament i oci per a turistes, provocant que els caps de 
setmana i estius aquestes places ja quedin cobertes.  
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Per resoldre el dèficit d’estacionament a la calçada l’estudi proposa: 
 
- Augmentar l’oferta de pàrkings públics i de zona blava a l’entorn del mercat, al costat nord del c. Sebastià 

Llorens, al c. Jaume el Conqueridor i al c. Joan Carles I. 

- Ampliar el pàrking del passeig Marítim. 

- Crear un pàrking subterrani al passeig de Francesc Folguera amb places de concessió per a residents. 

- Augmentar l’oferta d’estacionament a la via pública als barris de Ca la Guidó i Mas Carolet a partir de la 
conversió en sentit únic dels carrers Santiago Russiñol i Guidó, i de la creació d’un possible solar perimetral. 

 
La dotació de places d’aparcament que preveu actualment el Pla General de Blanes és molt reduïda. 
Segons el tipus de sòl a desenvolupar es pauta:  
 
- Sol urbà: Una plaça per habitatge, a excepció del Nucli Antic  

- Sol urbanitzable objecte d’un Pla Parcial: 1 plaça per cada 100 m2. 

- Sol urbà objecte d’un Pla Especial de Reforma Interior: 1 plaça per cada 200 m2.  
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5.5.2 L’APARCAMENT DELS SECTORS I PROPOSTES D’ACCIÓ 
 
Pel que fa a l’aparcament de vehicles a fora de la via pública, el Decret 344/2006 exigeix les següents 
ràtios mínimes d’aparcament a fora de la via pública:  
 

En habitatges 

Per turismes cal:  
 

El valor més elevat entre: 1 plaça/ habitatge o 1plaça/100 m2 de sostre o fracció 
(la dimensió mínima de la plaça ha de ser de 4,75*2,40m) 
 
Per motocicletes cal:  
 
El valor més elevat entre: 0,5 places/ habitatge o 1plaça/200 m2 de sostre o 
fracció (la dimensió mínima de la plaça ha de ser de 2,20*1,00m) 
 

 
 
Seguint estrictament aquests criteris, els desenvolupament del POUM de Blanes caldria preveure una 
dotació de 5.517 places d’aparcament per a turismes i 2.759 per a motocicletes a fora de la via pública. 
No obstant això, tenint en compte que d’una banda existeix un dèficit d’aparcament a Blanes, i que 
actualment Blanes compta amb una mitjana d’1,8 vehicles/habitatge (1,5 turismes/habitatge i 0,24 
motocicletes/habitatge), es proposa augmentar aquesta ràtio que fixa el Decret i fixar com a mínim que 
cada habitatge compti amb una dotació 1,5 places d’aparcament, tal i com mostra la taula següent. 
 
 

Taula 5.6  Places d’aparcament fora de la via pública segons sector residencial 
 

Sectors i usos 
Nre 

habitatges 
Ràtio 

turismes 
Nre. places 
cotxes 

Ràtio 
motocicletes 

Nre. places 
motocicletes 

SUD Costa Brava 1.065 1,5 plaça/hab. 1.598 0,5 plaça/hab. 533 

SUD Valldolitg 2a 892 1,5 plaça/hab. 1.338 0,5 plaça/hab. 446 

SUD Valldolitg 2b 174 1,5 plaça/hab. 261 0,5 plaça/hab. 87 

SUD Vall de Burg 470 1,5 plaça/hab. 705 0,5 plaça/hab. 235 

SUD Racó Blau 429 1,5 plaça/hab. 644 0,5 plaça/hab. 215 

SUD Mas Martí 579 1,5 plaça/hab. 869 0,5 plaça/hab. 290 

SUD Cal Parrador 127 1,5 plaça/hab. 191 0,5 plaça/hab. 64 

SUD Costa Brava Centre 466 1,5 plaça/hab. 699 0,5 plaça/hab. 233 

SUD Horta d’en Beia 647 1,5 plaça/hab. 971 0,5 plaça/hab. 324 

SUD Les Mimoses 63 1,5 plaça/hab. 95 0,5 plaça/hab. 32 

PMU Paradís-Av. Europa 90 1,5 plaça/hab. 135 0,5 plaça/hab. 45 

PMU Sardana 159 1,5 plaça/hab. 239 1,5 plaça/hab. 80 

PA Valldolitg 42 1,5 plaça/hab. 63 1,5 plaça/hab. 21 

TOTAL 5.203 1,5 plaça/hab. 7.805 0,5 plaça/hab. 2.602 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les ràtios que marca el Decret 344/2006 sobre l’elaboració d’Estudis de la Mobilitat Generada 

 
 
Tenint en compte aquestes consideracions la dotació d’aparcament a fora de la via pública que ha de 
preveure el POUM de Blanes és de 7.805 places per turismes i 2.602 places per motocicles. A més, en 
aquells sectors de nou desenvolupament que s’implantin al costat de les zones amb un important 
dèficit d’aparcament es podrà incrementar la ràtio d’aparcament prevista, amb l’objectiu de garantir 
que tot l’aparcament residencial s’ubiqui a fora de la via pública.  
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Pel que fa a les reserves d’aparcament per a càrrega i descàrrega de mercaderies el Decret 344/2006 
obliga als locals comercials a destinar per a magatzem un mínim d’un 10% del sostre (excepte si les 
característiques de l’activitat justifiquen el contrari). També fixa que els establiments comercials de 
més de 1.300 m2 de venda han de disposar d’un moll de càrrega de 3x8m integrat en la instal·lació. A 
partir d’aquesta superfície, pels següents 5.000 m2 de venda han de disposar d’un altre moll de càrrega 
i un altre més per a cada un dels següents 10.000 m2. Per tant en funció de les característiques de les 
activitats que s’implantin al sector aquestes hauran de disposar d’un moll de càrrega integrat en les 
instal·lacions. D’altra banda, en oficines cal destinar 1 plaça cada 2.000 m2 d’ús d’oficines. En el cas de 
Blanes es desconeix exactament quina superfície es destinarà a aquests usos, tot i això els sectors 
amb possibilitat de necessitar reserves de places de càrrega i descàrrega són: 
 

- SUD Industrial Ctra. de Malgrat 

- PMU Rhodia Iberia 

- PMU Nylstar 

- PMU Peixos Ros 

- PA ctra. de Lloret Nord 

- PA ctra. de Lloret Sud 

- PA Nylstar 

 
En tot cas, en els estudis d’avaluació de la mobilitat del planejament derivat caldrà concretar aquests 
aspectes.  
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A tall de conclusió, les propostes d’acció quan a aparcament que es plantegen són: 
 
1. Disposar d’una ràtio d’aparcament a l’interior de l’habitatge superior als valors mínims que fixa el 

Decret 344/2006. Es proposa una ràtio de places d’aparcament per a turismes de 1,5 
vehicles/habitatge en correspondència a l’actual proporció de motorització de Blanes (1,8 
vehicles/habitatge).  

 
2. Maximitzar l’aparcament de vehicles a fora de la via pública. Per tal de solucionar el dèficit 

d’estacionament existent a Blanes es proposa incrementar al màxim el nombre d’aparcaments fora 
de la via pública (un dimensionament correcte) i en minimitzar l’espai destinat a aparcament 
ubicat a l’espai públic.  

 
3. Augmentar l’espai d’aparcament destinat a zona blava. La transformació d’’aparcaments actuals 

en estacionaments públics de zona blava pot garantir una major rotació i aprofitament dels 
aparcaments.  
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6 PROPOSTES PER A CADASCUN DELS SECTORS 
 
En aquest darrer apartat s’ha cregut convenient recollir les propostes que realitza l’estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada de Blanes, per a cadascun dels sectors de desenvolupament previstos al 
POUM, amb l’objectiu que serveixi de guia i orientació pels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
en cada sector.  
 

6.1.1 SUD ACTIVITATS TURÍSTIQUES 
 
Sector delimitat pel carrer Mallorca al nord i pel camí dels Olivers al sud. Actualment aquests vials es 
tracten de carrers sense asfaltar per on hi circulen els usuaris dels càmpings que es troben als 
voltants.  
 

� Vianants: 
 
Actualment, els vials que es troben al voltant d’aquest sector no reuneixen les condicions de seguretat 
adients per esdevenir part de la xarxa d’itineraris per a vianants. Tot i que aquests camins es troben 
pacificats al trànsit es tracta de carrers amb una amplada d’entre 3 i 5 metres per on circulen vehicles 
en ambdós sentits, bicicletes i vianants, sense disposar de cap tipus de segregació. Per tant, malgrat 
que els vianants i ciclistes disposen de prioritat seria convenient establir un únic sentit de circulació 
pels vehicles de motor i segregar els vianants del trànsit rodat.  
 
Els carrers més pròxims al sector proposats com a itinerari de vianants són: 

- Av. de la Vila de Madrid: es tracta d’un important eix de concentració d’establiments destinats a l’oci i el 
lleure (bars, restaurants, pubs, venda de souvenirs, ....). Disposa de voreres amples a banda i banda del 
carrer que permeten una apte circulació dels vianants. Connecta la zona de càmpings i segones 
residencies amb aquests establiments i amb l’av. del Mediterrani.  

- Av. del Mediterrani: connecta amb el pg. de S’Abanell i amb l’estació d’autobusos (pg. de Catalunya). 
Disposa de voreres amb una amplada suficient perquè hi puguin passar dues persones alhora. Es 
proposa garantir l’existència de plataformes elevades en les interseccions amb la resta d’itineraris per a 
vianants (av. de la vila de Madrid i pg. S’Abanell).  

- Pg. S’Abanell: connecta amb el centre de Blanes. L’amplada de la vorera del costat litoral és 
d’aproximadament 4m esdevenint un important eix de passeig i gaudi per a vianants, al igual que la 
resta de carrers que formen el passeig marítim.  

 
� Transport col·lectiu: 

 
Aquest sector està cobert per les línies 1, 4 i 7. Es troba a 350m de la Terminal d’autobusos de Blanes.  

- Línia 1: Connecta Blanes amb Lloret de Mar. Les parades més properes són l’av. Mediterrani (110m) i la 
terminal de Blanes (350m).  

- Línia 4: Permet enllaçar el sector amb l’estació de RENFE, el centre urbà i el passeig marítim. Tenint en 
compte que es tracta d’una zona on està previst que s’hi desenvolupin activitats turístiques destaca la 
importància de la connexió amb el servei de ferrocarril per tal de garantir l’accés amb transport col·lectiu 
des d’altres municipis.  

- Línia 7: Aquesta línia està pensada per cobrir tota la zona de càmpings durant els mesos d’estiu donant-
los accés fins a la plaça Catalunya, al centre de Blanes. La parada més propera es troba a 200m. 

 
� Bicicleta: 

 
Les condicions que ofereix el sector per circular en bicicleta són les mateixes que pel que fa a vianants. 
Així doncs, els carrers limítrofs del sector són camins sense asfaltar on conflueixen sense cap tipus de 
segregació vehicles, bicicletes i vianants. Tenint en compte que es tracta de carrers pacificats al trànsit 
i es pot dir que els únic usuaris d’aquestes vies són els visitants o treballadors dels càmpings del 
sector, sembla ser que les bicicletes i vianants tenen prioritat de circulació. Tot i això, es detecta una 
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manca de senyalització de la prioritat de circulació per aquests camins, ja que tot i ser de doble sentit 
no disposen de marques horitzontals. 
Al tractar-se d’un espai destinat a l’oci i al lleure és pot considerar que el nombre d’usuaris de la 
bicicleta sigui elevat per aquest motiu cal garantir la seguretat dels ciclistes que circulin pels vials 
contigus al sector. Es proposa convertir aquests camins en vials d’un únic sentit de circulació on 
ciclistes i vianants disposin d’un espai segregat del trànsit rodat.  
 
Els carrers més pròxims al sector proposats com a itinerari de bicicletes són: 

- C. Cristòfol Colom: vial sense asfaltar d’accés als càmpings de la zona que connecta amb l’av. de la vila de 
Madrid. L’actual estat del ferm i la circulació de vehicles en doble sentit per aquest carrer estret dificulta 
la seguretat del ciclistes. Es proposa: 
- Millorar l’estat del ferm.  
- Restringir la circulació de vehicles en un únic sentit per tal d’augmentar la reserva d’espai per a 

vianants i ciclistes. Tot i això, cal considerar una amplada suficient per a que hi puguin circular 
caravanes.  

- Pacificació del trànsit esdevenint zona 30, on tinguin prioritat bicicletes i vianants. Tot i això, es 
proposa estudiar la creació d’algun tipus de segregació del trànsit com a espai de convivència entre 
vianants i ciclistes.  

- Pg. de S’Abanell: connecta amb el centre de Blanes i la zona comercial. Aquest carrer ja disposa de carril 
bici segregat a la calçada de doble sentit de circulació.  

- C. Lluís Companys: connecta amb el pg. de S’Abanell i amb l’estació d’autobusos (pg. de Catalunya). 
Actualment no disposa de cap tipus de carril bici ni de pacificació del trànsit. Es tracta d’un carrer amb un 
sol carril en sentit mar de voreres estretes (aproximadament 1m d’ample però amb obstaculitzacions 
que redueixen l’amplada útil real) i aparcament a banda i banda de la calçada. Per poder esdevenir un 
vial propi de la xarxa ciclable es proposa reduir aparcament en un dels dos costats de la via per crear-hi 
un carril bici bidireccional segregat. 

 
� Vehicles: 

 
La circulació de vehicles de motor pels vials contigus al sector és pràcticament només per accedir als 
càmpings de la zona. Es tracta de vials de doble sentit de circulació sense senyalització i d’amplada 
reduïda. No disposen de zona d’aparcament ja que es tracta de carrers de pas.  
 
Els carrers propers al sector proposats com a itineraris de vehicles són: 

- C. Cristòfol Colom: aquest vial es caracteritza per un ferm sense asfaltar i de dimensions reduïdes. El 
POUM preveu millorar les condicions d’aquest vial de tal forma que passi a esdevenir part de la xarxa de 
vehicles i alhora ofereixi condicions òptimes per a vianants i bicicletes.  

- Av. del Mediterrani: vial de dos carrils, un per cada sentit de circulació. És el principal eix mar-muntanya 
proper al sector. 

- Nou vial limítrof amb el sector Vall de Burg (entre l’av. Catalunya i el c. Mallorca) – c. Mallorca: Es preveu 
urbanitzar el c. Mallorca a partir del c. Formentera de tal forma que aquest trama actualment sense 
asfaltar presenti les mateixes condicions que el tram consolidat.  

 

6.1.2 PA S’ABANELL 
 
Es tracta d’un sector turístic ocupat per una zona de càmpings, segones residencies i establiments 
comercials i de restauració dirigits al turistes. Els vials que transcorren dins d’aquest sector presenten 
notables diferències entre si: tant per l’estat del ferm i les característiques físiques, com per les 
condicions de circulació dels usuaris de la via. 
 

� Vianants: 
 
La Travessera Vila de París és un dels vials limítrofs del sector en sentit mar-muntanya. En aquest s’hi 
troba restringida la circulació del trànsit rodat, esdevenint un eix peatonal ideal per accedir al passeig 
de S’Abanell i a la platja. Tenint en compte que els principals usuaris de la via són turistes de sol i platja i 
que durant el període estival s’hi concentren un gran volum és important que es disposi d’una via 
d’accés al mar segura per a vianants.  
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D’altra banda, el sector es troba cobert per diferents carrers que formen part de la xarxa d’itineraris per 
a vianants: 

- Av. de la Vila de Madrid: es tracta d’un important eix de concentració d’establiments destinats a l’oci i el 
lleure (bars, restaurants, pubs, venda de souvenirs, ....). Disposa de voreres amples a banda i banda del 
carrer que permeten una apte circulació dels vianants. Connecta la zona de càmpings i segones 
residencies amb aquests establiments i amb l’av. del Mediterrani.  

- Av. del Mediterrani: connecta amb el pg. de S’Abanell i amb l’estació d’autobusos (pg. de Catalunya). 
Disposa de voreres amb una amplada suficient perquè hi puguin passar dues persones alhora. Es 
proposa garantir l’existència de plataformes elevades en les interseccions amb la resta d’itineraris per a 
vianants (av. de la vila de Madrid i pg. S’Abanell).  

- Pg. S’Abanell: connecta amb el centre de Blanes. L’amplada de la vorera del costat litoral és 
d’aproximadament 4m, esdevenint un important eix de passeig i gaudi per a vianants, al igual que la 
resta de carrers que formen el passeig marítim.  

 
� Transport col·lectiu: 

 
Aquest sector està cobert per les línies 1, 4 i 7. Es troba a 450m de la Terminal d’autobusos de Blanes.  

- Línia 1: Connecta Blanes amb Lloret de Mar. La parada més propera es troba a 100m a l’av. Mediterrani. 
- Línia 4: Permet enllaçar el sector amb l’estació de RENFE, el centre urbà i el passeig marítim. Tenint en 

compte que es tracta d’una zona on està previst que s’hi desenvolupin activitats turístiques destaca la 
importància de la connexió amb el servei de ferrocarril per tal de garantir l’accés amb transport col·lectiu 
des d’altres municipis.  

- Línia 7: Aquesta línia està pensada per cobrir tota la zona de càmpings durant els mesos d’estiu donant-
los accés fins a la plaça Catalunya, al centre de Blanes. Té parada a 100m del sector a l’av. Mediterrani. 

 
� Bicicleta: 

 
Cap dels carrers que conformen aquest sector turístic disposa de carril bici. Tot i això, tenint en compte 
els tipus d’activitat a què està destinat el sector s’ha de garantir un ràpid accés a la xarxa d’itineraris de 
bicicletes.  
 
Els carrers més pròxims al sector proposats com a itinerari de bicicletes són: 

- C. Cristòfol Colom: vial parcialment sense asfaltar (des de l’av. de la Vila de Madrid fins al c. de la Vila de 
París ) que dóna accés als càmpings de la zona i connecta amb l’av. de la vila de Madrid en sentit Malgrat 
i amb el c. Lluís Companys en sentit Lloret. Cal destacar notables diferències entre el tram sense 
asfaltar i el tram asfaltat. Per una banda, en el tram situat a l’alçada dels càmpings es proposa: 
- Millorar l’estat del ferm des de l’av. de la Vila de Madrid fins al c. de la Vila de París.  
- Restringir la circulació de vehicles en un únic sentit per tal d’augmentar la reserva d’espai per a 

vianants i ciclistes. Tot i això, cal considerar una amplada suficient per a que hi puguin circular 
caravanes.  

- Pacificació del trànsit esdevenint zona 30, on tinguin prioritat bicicletes i vianants. Tot i això, es 
proposa estudiar la creació d’algun tipus de segregació del trànsit com a espai de convivència entre 
vianants i ciclistes.  

D’altra banda, entre Lluís Companys i Vila de París es passa a disposar d’un únic sentit de circulació i 
aparcament a cada costat de la via.  
- Eliminar pàrking a un costat de la calçada per reservar aquest espai per a ciclistes (tram comprès 

entre el c. Vila de Paris i Lluís Companys. 
- Crear un carril bici segregat bidireccional en l’espai actualment destinat a aparcament.  

- Pg. de S’Abanell: connecta amb el centre de Blanes i la zona comercial. Aquest carrer ja disposa de carril 
bici segregat a la calçada de doble sentit de circulació. 

- C. Lluís Companys: connecta amb el pg. de S’Abanell i amb l’estació d’autobusos (pg. de Catalunya). 
Actualment no disposa de cap tipus de carril bici ni de pacificació del trànsit. Es tracta d’un carrer amb un 
sol carril en sentit mar de voreres estretes (aproximadament 1m d’ample però amb obstaculitzacions 
que redueixen l’amplada útil real) i aparcament a banda i banda de la calçada. Per poder esdevenir un 
vial propi de la xarxa ciclable es proposa reduir aparcament en un dels dos costats de la via per crear-hi 
un carril bici bidireccional segregat fins al c. Francesc Macià.  

- Plaça Mare de Déu del Vilar: continuació del c. Lluís Companys compresa entre el c. Francesc Macià i el 
pg. de S’Abanell. Es tracta d’una plaça peatonal de convivència amb ciclistes, per tal de garantir la 
continuïtat del c. Lluís Companys. 
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� Vehicles: 

 
La cobertura viària del sector queda garantida per dos carrers paral·lels al mar i un de perpendicular a 
aquests: 

- C. Cristòfol Colom: aquest vial es caracteritza per un ferm sense asfaltar i de dimensions reduïdes. El 
POUM preveu millorar les condicions d’aquest vial de tal forma que passi a esdevenir part de la xarxa de 
vehicles i alhora ofereixi condicions òptimes per a vianants i bicicletes.  

- Av. del Mediterrani: vial de dos carrils, un per cada sentit de circulació. És el principal eix mar-muntanya 
proper al sector. 

- Passeig marítim (Eix pg. S’Abanell – pg. de la Mestrança): eix paral·lel a la línia de costa que va des de la 
platja de S’Abanell fins al port marítim. Es considera part de la xarxa de vehicles des de la connexió amb 
l’av. del Mediterrani fins al port. En quasi tot el recorregut es disposa d’un carril per a cada sentit de la 
circulació, excepte en el pg. Cortils i Vieta on només hi ha un carril de circulació en sentit Malgrat, i en el 
pg. S’Abanell on només es pot circular en sentit Lloret de Mar. 

- C. Lluís Companys (des del pg. de Catalunya fins a Cristòfol Colom): es preveu adequar aquest vial a la 
circulació de vianants i bicicletes a partir de reduir aparcament. Tot i això, la importància d’aquest eix 
mar-muntanya fa que aquest es consideri part de la xarxa de vehicles. A més, cal tenir en compte que 
pot permetre una ràpida connexió del sector amb l’estació d’autobusos.  

 

6.1.3 PA FORMENTERA 
 
Sector turístic format pel càmping La Masia, situat a l’oest de barri dels Olivers. Està envoltat per una 
sèrie de vials que donen accés als diferents càmpings de la zona. La majoria d’aquests són camins 
sense pavimentar. Així doncs, el principal element a millorar per garantir la mobilitat amb tots els 
mitjans de transport és l’estat del ferm. 
 

� Vianants: 
 
Els vials contigus al sector no reuneixen les condicions necessàries per esdevenir part de la xarxa 
d’itineraris proposada. Excepte el carrer Formentera, que limita a l’est amb el sector, la resta dels 
carrers són sense asfaltar i sense cap tipus de segregació per a vianants. Cal tenir en compte que el 
ferm sense pavimentar dificulta els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda.  
D’altra banda, es tracta de carrers on conflueixen vianants, ciclistes i vehicles en ambdós sentits amb 
una amplada inferior a 5m. Els camins de terra interiors a la zona de càmpings es troben pacificats al 
trànsit rodat. Malgrat que els vianants i ciclistes disposen de prioritat es proposa reconvertir aquests 
vials amb un únic sentit de circulació pels vehicles de motor, reservant un espai lliure segregat per a 
vianants, ja que la situació actual no ofereix seguretat suficient per a realitzar desplaçaments a peu. En 
tot cas, si es considera més apropiat mantenir el doble sentit de circulació per tal de garantir un fàcil 
accés als càmpings es necessita augmentar l’amplada dels carrers a partir d’expropiar part del sòl 
turístic. 
El carrer Formentera disposa de vorera per a vianants al costat esquerra de la calçada (amb una 
amplada aproximada d’1m). Es tracta d’un carrer de doble sentit que va des del c. Astúries fins al camí 
dels Olivers o viceversa. Per poder esdevenir part de la xarxa peatonal de Blanes caldria augmentar 
l’amplada de la vorera existent i així adaptar-la a tot tipus de públic. 
La cobertura del sector amb la xarxa d’itineraris per a vianants queda garantida amb: 

- Av. del Mediterrani: eix mar muntanya paral·lel al c. Formentera i al sector que porta aquest nom. 
Connecta amb el pg. de S’Abanell en sentit mar i amb l’estació d’autobusos (pg. de Catalunya) en sentit 
muntanya. Disposa de voreres amb una amplada suficient perquè hi puguin passar dues persones 
alhora. Es proposa garantir l’existència de plataformes elevades en les interseccions amb la resta 
d’itineraris per a vianants (av. de la vila de Madrid i pg. S’Abanell).  

- Av. de la Vila de Madrid: es tracta d’un important eix de concentració d’establiments destinats a l’oci i el 
lleure (bars, restaurants, pubs, venda de souvenirs, ....). Disposa de voreres amples a banda i banda del 
carrer que permeten una apte circulació dels vianants. Connecta la zona de càmpings i segones 
residencies amb aquests establiments i amb l’av. del Mediterrani.  
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- Trv. Vila de París: carrer peatonal entre l’av. de la Vila de Madrid i el pg. de S’Abanell. Des de la zona de 
càmpings permet accedir a la platja i al passeig marítim. Caldria millorar l’estat del ferm actual per tal de 
garantir l’accés a persones amb mobilitat reduïda.  

 
� Transport col·lectiu:  

 
Aquest sector està cobert per les línies 1, 2, 4, 7 i 9. Es troba a 250m de la Terminal d’autobusos de 
Blanes; aquesta proximitat a l’estació de bus garanteix una bona cobertura amb transport urbà.  

- Línia 1: Connecta Blanes amb Lloret de Mar. La parada més propera és l’av. Mediterrani (50m). 
- Línia 2: Dóna servei des de la terminal de Blanes fins a Ca la Guidó. La parada més propera és a la 

Teriminal de Blanes.  
- Línia 4: Permet enllaçar el sector amb l’estació de RENFE, el centre urbà i el passeig marítim. Tenint en 

compte que es tracta d’una zona on està previst que s’hi desenvolupin activitats turístiques destaca la 
importància de la connexió amb el servei de ferrocarril per tal de garantir l’accés amb transport col·lectiu 
des d’altres municipis.  

- Línia 7: Aquesta línia està pensada per cobrir tota la zona de càmpings durant els mesos d’estiu donant-
los accés fins a la plaça Catalunya, al centre de Blanes. La parada més propera es troba a menys de 50m 
del límit sud del sector, a l’av. Mediterrani.  

- Línia 9: Dóna servei des de la terminal de Blanes fins a Ca la Guidó. La parada més propera al sector és 
l’estació d’autobusos a 250m. 

 
� Bicicleta: 

 
Cap dels carrers contigus al sector forma part de la xarxa d’itineraris per a bicicletes proposada però es 
troba molt proper a diferents eixos d’accés als principals focus atractors. Els carrers més pròxims al 
sector proposats com a itinerari de bicicletes són: 

- C. Cristòfol Colom: vial parcialment sense asfaltar (des de l’av. de la Vila de Madrid fins al c. de la Vila de 
París ) que dóna accés als càmpings de la zona i connecta amb l’av. de la vila de Madrid en sentit Malgrat 
i amb el c. Lluís Companys en sentit Lloret. Cal destacar notables diferències entre el tram sense 
asfaltar i el tram asfaltat. Per una banda, en el tram situat a l’alçada dels càmpings es proposa: 
- Millorar l’estat del ferm des de l’av. de la Vila de Madrid fins al c. de la Vila de París.  
- Restringir la circulació de vehicles en un únic sentit per tal d’augmentar la reserva d’espai per a 

peatons i ciclistes. Tot i això, cal considerar una amplada suficient per a que hi puguin circular 
caravanes.  

- Pacificació del trànsit esdevenint zona 30, on tinguin prioritat bicicletes i vianants. Tot i això, es 
proposa estudiar la creació d’algun tipus de segregació del trànsit com a espai de convivència entre 
vianants i ciclistes.  

D’altra banda, entre Lluís Companys i Vila de París es passa a disposar d’un únic sentit de circulació i 
aparcament a cada costat de la via.  
- Eliminar pàrking a un costat de la calçada per reservar aquest espai per a ciclistes (tram comprès 

entre el c. Vila de Paris i Lluís Companys. 
- Crear un carril bici segregat bidireccional en l’espai actualment destinat a aparcament.  

- Pg. de S’Abanell: connecta amb el centre de Blanes i la zona comercial. Aquest carrer ja disposa de carril 
bici segregat a la calçada de doble sentit de circulació. 

- C. Lluís Companys: connecta amb el pg. de S’Abanell i amb l’estació d’autobusos (pg. de Catalunya). 
Actualment no disposa de cap tipus de carril bici ni de pacificació del trànsit. Es tracta d’un carrer amb un 
sol carril en sentit mar de voreres estretes (aproximadament 1m d’ample però amb obstaculitzacions 
que redueixen l’amplada útil real) i aparcament a banda i banda de la calçada. Per poder esdevenir un 
vial propi de la xarxa ciclable es proposa reduir aparcament en un dels dos costats de la via per crear-hi 
un carril bici bidireccional segregat fins al c. Francesc Macià.  

- Plaça Mare de Déu del Vilar: continuació del c. Lluís Companys compresa entre el c. Francesc Macià i el 
pg. de S’Abanell. Es tracta d’una plaça peatonal de convivència amb ciclistes, per tal de garantir la 
continuïtat del c. Lluís Companys.  

 
� Vehicles: 

 
La xarxa d’itineraris per a vehicles dóna cobertura al sector a partir de les vies següents: 

- Av. del Mediterrani: vial de dos carrils, un per cada sentit de circulació. És el principal eix mar-muntanya 
proper al sector. 
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- C. Cristòfol Colom: aquest vial es caracteritza per un ferm sense asfaltar i de dimensions reduïdes. El 
POUM preveu millorar les condicions d’aquest vial de tal forma que passi a esdevenir part de la xarxa de 
vehicles i alhora ofereixi condicions òptimes per a vianants i bicicletes.  

- Passeig marítim (Eix pg. S’Abanell – pg. de la Mestrança): eix paral·lel a la línia de costa que va des de la 
platja de S’Abanell fins al port marítim. Es considera part de la xarxa de vehicles des de la connexió amb 
l’av. del Mediterrani fins al port. En quasi tot el recorregut es disposa d’un carril per a cada sentit de la 
circulació, excepte en el pg. Cortils i Vieta on només hi ha un carril de circulació en sentit Malgrat, i en el 
pg. S’Abanell on només es pot circular en sentit Lloret de Mar. 

- Eix av. Catalunya – pg. de Catalunya: important via d’accés al centre de Blanes des de la ctra. de Malgrat, 
arribant fins a la pl. dels Països Catalans. Aquest eix està format per dos carrils de circulació, un per cada 
sentit.  

- C. Lluís Companys (des del pg. de Catalunya fins a Cristòfol Colom): es preveu adequar aquest vial a la 
circulació de vianants i bicicletes a partir de reduir aparcament. Tot i això, la importància d’aquest eix 
mar-muntanya fa que aquest es consideri part de la xarxa de vehicles. A més, cal tenir en compte que 
pot permetre una ràpida connexió del sector amb l’estació d’autobusos.  

 

6.1.4 PA CRISTÒFOL COLOM 
 
Sector turístic ubicat a 250m de la platja de S’Abanell que limita al sud amb el carrer Cristòfol Colom. 
Tots els carrers contigus al sector no estan asfaltats i serveixen bàsicament per accedir als càmpings 
de la zona.  
 

� Vianants: 
 
Actualment, els vials que es troben al voltant d’aquest sector no reuneixen les condicions de seguretat 
adients per esdevenir part de la xarxa d’itineraris per a vianants.  
El carrer Cristòfol Colom només està asfaltat des de vila de París fins a Josep Tarradellas, provocant que 
el tram corresponent al límit del sector estigui sense pavimentar. El mateix passa amb la resta de vials 
contigus al PA Cristofol Colom per on circulen vehicles en ambdós sentits, bicicletes i vianants, sense 
disposar de cap tipus de segregació en una amplada inferior als 5 metres.  
Les condicions que ofereixen aquests vials provoca la pacificació del trànsit rodat, tot i no estar 
degudament senyalitzada. Tot i això, malgrat que els vianants i ciclistes disposen de prioritat es 
proposa establir un únic sentit de circulació pels vehicles de motor i així disposar d’espai suficient per 
als vianants o bé augmentar l’amplada dels carrers a partir d’expropiar part del sòl dels càmpings.  
 

� Transport col·lectiu: 
 
Aquest sector està cobert per les línies 1, 4 i 7. Es troba a més de 500m de la Terminal d’autobusos de 
Blanes.  

- Línia 1: Connecta Blanes amb Lloret de Mar. La parada més propera és l’av. Mediterrani (130m). 
- Línia 4: Permet enllaçar el sector amb l’estació de RENFE, el centre urbà i el passeig marítim. Tenint en 

compte que es tracta d’una zona on està previst que s’hi desenvolupin activitats turístiques destaca la 
importància de la connexió amb el servei de ferrocarril per tal de garantir l’accés amb transport col·lectiu 
des d’altres municipis.  

- Línia 7: Aquesta línia està pensada per cobrir tota la zona de càmpings durant els mesos d’estiu donant-
los accés fins a la plaça Catalunya, al centre de Blanes. Les parades més properes són l’av. Mediterrani i 
càmping S’Abanell. 

 
� Bicicleta: 

 
Sector cobert pel carrer Cristòfol Colom inclòs en la xarxa d’itineraris ciclables proposada. Aquest carrer 
permet connectar amb l’eix Lluís Companys fins a l’estació d’autobusos o fins al passeig marítim.  
Els carrers més pròxims al sector proposats com a itinerari de bicicletes són: 

- C. Cristòfol Colom: vial parcialment sense asfaltar (des de l’av. de la Vila de Madrid fins al c. de la Vila de 
París ) que dóna accés als càmpings de la zona i connecta amb l’av. de la vila de Madrid en sentit Malgrat 
i amb el c. Lluís Companys en sentit Lloret. Cal destacar notables diferències entre el tram sense 
asfaltar i el tram asfaltat. Per una banda, en el tram situat a l’alçada dels càmpings es proposa: 
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- Millorar l’estat del ferm des de l’av. de la Vila de Madrid fins al c. de la Vila de París.  
- Restringir la circulació de vehicles en un únic sentit per tal d’augmentar la reserva d’espai per a 

peatons i ciclistes. Tot i això, cal considerar una amplada suficient per a que hi puguin circular 
caravanes.  

- Pacificació del trànsit esdevenint zona 30, on tinguin prioritat bicicletes i vianants. Tot i això, es 
proposa estudiar la creació d’algun tipus de segregació del trànsit com a espai de convivència entre 
vianants i ciclistes.  

D’altra banda, entre Lluís Companys i Vila de París es passa a disposar d’un únic sentit de circulació i 
aparcament a cada costat de la via.  
- Eliminar pàrking a un costat de la calçada per reservar aquest espai per a ciclistes (tram comprès 

entre el c. Vila de Paris i Lluís Companys. 
- Crear un carril bici segregat bidireccional en l’espai actualment destinat a aparcament.  

- Pg. de S’Abanell: connecta amb el centre de Blanes i la zona comercial. Aquest carrer ja disposa de carril 
bici segregat a la calçada de doble sentit de circulació. 

- C. Lluís Companys: connecta amb el pg. de S’Abanell i amb l’estació d’autobusos (pg. de Catalunya). 
Actualment no disposa de cap tipus de carril bici ni de pacificació del trànsit. Es tracta d’un carrer amb un 
sol carril en sentit mar de voreres estretes (aproximadament 1m d’ample però amb obstaculitzacions 
que redueixen l’amplada útil real) i aparcament a banda i banda de la calçada. Per poder esdevenir un 
vial propi de la xarxa ciclable es proposa reduir aparcament en un dels dos costats de la via per crear-hi 
un carril bici bidireccional segregat fins al c. Francesc Macià.  

- Plaça Mare de Déu del Vilar: continuació del c. Lluís Companys compresa entre el c. Francesc Macià i el 
pg. de S’Abanell. Es tracta d’una plaça peatonal de convivència amb ciclistes, per tal de garantir la 
continuïtat del c. Lluís Companys.  

 
� Vehicles: 

 
Els eixos de la xarxa viària principal que es troben propers al sector són: 

- C. Cristòfol Colom: aquest vial es caracteritza per un ferm sense asfaltar i de dimensions reduïdes. El 
POUM preveu millorar les condicions d’aquest vial de tal forma que passi a esdevenir part de la xarxa de 
vehicles i alhora ofereixi condicions òptimes per a vianants i bicicletes.  

- Av. del Mediterrani: vial de dos carrils, un per cada sentit de circulació. És el principal eix mar-muntanya 
proper al sector. 

- Passeig marítim (Eix pg. S’Abanell – pg. de la Mestrança): eix paral·lel a la línia de costa que va des de la 
platja de S’Abanell fins al port marítim. En quasi tot el recorregut es disposa d’un carril per a cada sentit 
de la circulació, excepte en el pg. Cortils i Vieta on només hi ha un carril de circulació en sentit Malgrat, i 
en el pg. S’Abanell on només es pot circular en sentit Lloret de Mar. 

 

6.1.5 SUD COSTA BRAVA 
 
Sector residencial que limita amb la ctra. d’accés a la Costa Brava (entre el c. Andalusia i el c. Treumal) i 
amb el futur vial de la Riera de Blanes (des de la plaça 11 de setembre fins a la carretera).  
 

� Vianants: 
 
Al tractar-se d’un sector de nova urbanització cal tenir en compte que els carrers que formaran part 
d’aquest desenvolupament ja disposaran d’unes condicions òptimes d’accessibilitat per a vianants 
(voreres amples, rampes als passos de vianants o passos elevats...). És el cas del c. de la Riera de 
Blanes on es pretén donar continuïtat a les voreres i al carril bici existents a la plaça 11 de setembre.  
D’altra banda, cal destacar que el sector Costa Brava es troba cobert per 3 importants vials en sentit 
Lloret – Malgrat i molt proper a Anselm Clavé (en sentit mar – muntanya), tots ells proposats a la xarxa 
d’itineraris per a vianants. 
Així doncs, els carrers propers al sector que ofereixen majors condicions d’accessibilitat per a vianants 
o s’ha previst que les ofereixin són: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: es proposa adaptar el lateral d’aquesta via per garantir la seguretat dels 
vianants a partir de la creació de voreres segregades del trànsit rodat. Tenint en compte els nous 
creixements previstos a banda i banda d’aquesta via és necessari adaptar-la i així oferir un itinerari per a 
vianants des del carrer Safa (Polígon Industrial carretera de l’Estació) fins a l’Hospital Comarcal. 
Tanmateix cal millorar l’accés entre ambdós costats de la via ja que actualment només es disposa d’un 
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pas per a vianants a l’alçada de Mas Borinot i la Pedrera. Per tant, es proposa construir un mínim de dos 
passos per a vianants (ja siguin subterranis com ponts elevats) que permeti connectar les 
urbanitzacions de Mas Martí, Mas Güelo, Riera, Horta d’en Beia i Residencial Blanes amb el nucli urbà al 
sud de la ctra. d’accés a la Costa Brava.  

- Rbla. Joaquim Ryura – pl. 11 de setembre – c. Riera de Blanes: eix que connecta el passeig marítim i el 
centre històric amb les urbanitzacions de la ctra. d’accés a la Costa Brava. Es proposa garantir la 
presència de voreres amb una amplada mínima lliure d’obstacles d’1m. Al c. Riera de Blanes, al tractar-se 
d’un vial de nova construcció es proposa donar continuïtat a la vorera i al carril bici que ressegueixen el 
contorn sud de la plaça 11 de setembre. Per augmentar la seguretat dels vianants en les interseccions 
es proposa instal·lar plataformes elevades en aquets punts de la xarxa de vianants, sobretot a la rbla. 
Joaquim Ruyra on l’IMD és molt elevada (12.000 vehicles/dia). 

- C. Santa Cecília: eix paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava que passa a esdevenir l’av. de l’estació a 
l’altra costat del c. Anselm Clavé, connectant amb el servei de ferrocarril.  

- C. Anselm Clavé: eix mar – muntanya que enllaça la rotonda dels Focs (ctra. d’accés a la Costa Brava) 
amb la rbla. Joaquim Ruyra (centre urbà). Es tracta d’un dels principals eixos d’entrada al centre de 
Blanes. Aquest carrer disposa d’una parada d’autobús interurbà oferint accés al transport públic 
intermunicipal.  

 
� Transport col·lectiu: 

 
Les línies que cobreixen el sector varien notablement segons en quin punt ens trobem d’aquest. Així 
doncs, l’extrem més occidental es troba cobert per les línies que recorren el carrer Anselm Clavé (línies 
2, 4 i 9). Per contra, les línies 1, 5 i 8 cobreixen la vessant oriental del sector.  

- Línia 1: Connecta Blanes amb Lloret de Mar. Aquesta línia compta amb dues parades limítrofes amb el 
sector: una davant de l’oficina de la Policia Local i l’altra “Pescadors”, ambdues a l’av. Joan Carles I.   

- Línia 2: Connecta el sector amb Ca la Guidó i amb el centre urbà. La parada “Domus Aurea” és la  més 
propera a l’extrem occidental del sector i es troba al c. Anselm Clavé amb Illes Balears, a 250m .  

- Línia 4: Permet enllaçar el sector amb l’estació de RENFE, el centre urbà i el passeig marítim. Tenint en 
compte que es tracta d’una zona on està previst que s’hi desenvolupin activitats turístiques destaca la 
importància de la connexió amb el servei de ferrocarril per tal de garantir l’accés amb transport col·lectiu 
des d’altres municipis. La parada “Anselm Clavé”, a 200m de l’extrem occidental del sector, és la més 
propera.  

- Línia 5: Connecta el sector amb la zona comercial del centre i la urbanització de Valldolig. La parada més 
propera limita amb el sector a l’avinguda Joan Carles I (Policia local o Pescadors, segons sentit). 

- Línia 6: Connecta Lloret de Mar amb l’estació de tren de Blanes. Realitza part del seu recorregut per la 
ctra. d’accés a la Costa Brava, just per davant del sector però sense realitzar cap parada des del 
Cementiri fins a “Pont de Ferro”, en un tram de més de 1.250m. Es proposa establir alguna parada 
intermèdia en aquest tram per tal de donar servei als nous sectors de creixement de banda i banda de la 
carretera.  

- Línia 8: Dóna accés al centre urbà i a les urbanitzacions de Vistamar i Residencial Blanes. Les parades 
més properes són a l’av. Joan Carles I: “Pescadors” i davant de l’oficina de la policia local.   

- Línia 9: Dóna accés al centre, a l’ambulatori i a la zona industrial. Des del sector la parada més propera 
és Domus Aurea i es troba a 250m de l’extrem occidental del sector al c. Anselm Clavé.  

 
� Bicicleta: 

 
Quan a bicicletes el SUD Costa Brava es troba ben cobert per la xarxa d’itineraris proposada. Tanmateix, 
en aquests moments no existeixen garanties de seguretat vial per desplaçar-se en bicicleta per aquest 
tram de la xarxa.  
Així doncs, per tal de garantir una xarxa ciclable de qualitat des d’aquest sector es proposen les 
actuacions següents: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
Comarcal de la Selva. Aquest eix permetrà connectar el nou desenvolupament residencial previst en 
aquest sector amb la zona industrial i d’oci del polígon industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  

- Plaça 11 de setembre - Riera de Blanes: amb l’obertura del carrer de la Riera de Blanes es preveu donar 
continuïtat al carril bici de recent construcció situat a la plaça 11 de setembre. En aquests moments la 
plaça 11 de setembre consta d’un carril bici unidireccional per a cada sentit contigu a la vorera per a 
vianants. Està previst que al urbanitzar-se el carrer de la Riera de Blanes es continuï el traçat d’aquesta 
pista bici fins a la ctra. d’accés a la Costa Brava, resseguint el contorn est del sector SUD Costa Brava.  
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- C. Santa Cecília: carrer que connecta el c. Anselm Clavé amb el c. de la Riera. Permet accedir a l’estació de 
ferrocarril per l’av. de l’estació, a partir d’Anselm Clavé. Es tracta d’un vial de nova construcció que 
segueix un itinerari paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava donant cobertura ciclable al barri de Mas 
Enlaire.  

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que connecta el barri de Mas Enlaire amb el 
centre històric i amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa de 
carril bici segregat de doble sentit, per aquest motiu es proposa donar continuïtat a aquest vial per tal 
d’oferir una xarxa per a ciclistes compacte. 

 
� Vehicles: 

 
El límit nord del sector correspon amb el límit de la ctra. d’accés a la Costa Brava, un dels principals vials 
interurbans del municipi.  
 
La xarxa viària principal de Blanes propera al sector està formada per: 

- Nou vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava: vial que segmenta en dues parts el sector de Costa 
Brava. Es tracta de la continuació del carrer Santa Cecília i permet connectar l’av. de l’estació amb la ctra. 
d’accés a la Costa Brava.  

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: via interurbana que connecta Blanes amb Palafolls i Lloret de Mar. Dóna 
accés a les autopistes C-32 (cap a Barcelona)i AP-7 (Jonquera – Castelló). En el seu tram per l’interior de 
Blanes disposa d’un carril per a cada sentit de circulació i un conjunt de rotondes que permeten regular 
el trànsit en les principals sortides. Cal veure la possibilitat de crear noves glorietes per cobrir la 
demanda dels nous sectors de creixement de banda i banda de la via. 

- Eix Jaume I el Conqueridor – av. Joan Carles I: important eix de connexió entre el centre de la ciutat (pl. 
Solidaritat) i la ctra. d’accés a la Costa Brava (Valldolitg).  

6.1.6 SUD VALLDOLITG 2A 
 
Sector residencial situat al nord de la carretera d’accés a la Costa Brava a l’extrem oriental del terme 
municipal.  
 

� Vianants: 
 
La sinuositat dels carrers de Valldolitg per reduir el pendent i aquest important desnivell dificulta els 
desplaçaments a peu dins del sector.  
Els vials proposats com a xarxa d’itineraris per a vianants que donen cobertura al sector SUD Valldolitg 
2a són: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: es proposa adaptar el lateral d’aquesta via per garantir la seguretat dels 
vianants a partir de la creació de voreres segregades del trànsit rodat. Tenint en compte els nous 
creixements previstos a banda i banda d’aquesta via és necessari adaptar-la i així oferir un itinerari per a 
vianants des del carrer Safa (Polígon Industrial carretera de l’Estació) fins a l’Hospital Comarcal.  

- Rbla. Joaquim Ruyra – pl. 11 de setembre – c. Riera de Blanes: eix que connecta el passeig marítim i el 
centre històric amb les urbanitzacions de la ctra. d’accés a la Costa Brava. Es proposa garantir la 
presència de voreres amb una amplada mínima lliure d’obstacles d’1m. Al c. Riera de Blanes, al tractar-se 
d’un vial de nova construcció es proposa donar continuïtat a la vorera i al carril bici que ressegueixen el 
contorn sud de la plaça 11 de setembre. Per augmentar la seguretat dels vianants en les interseccions 
es proposa instal·lar plataformes elevades en aquets punts de la xarxa de vianants, sobretot a la rbla. 
Joaquim Ruyra on l’IMD és molt elevada (12.000 vehicles/dia). 

- C. Salut – c. Vila de Lloret: es considera important adaptar aquets eix per a la circulació de vianants per 
tal de garantir una alternativa d’accés entre el centre i l’hospital que no sigui pels vials més transitats. 
Es proposa convertir el carrer Salut en un vial pacificat on es restringeixi el trànsit rodat per tal de 
garantir les condicions òptimes per a vianants. 

- C. Santa Cecília: eix paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava que passa a esdevenir l’av. de l’estació a 
l’altra costat del c. Anselm Clavé, connectant amb el servei de ferrocarril. 
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� Transport col·lectiu: 
 
La principal línia cobertora del sector de Valldolitg 2a és la línia 5: 

- Línia 1: Connecta Blanes amb Lloret de Mar. Aquesta línia compta amb una parada limítrofa amb el 
sector: “Pont de Ferro”, a la ctra. d’accés a la Costa Brava. 

- Línia 5: Connecta la urbanització de Valldolitg amb el centre històric i el barri de Mont-Ferrant. Disposa 
de 4 parades a l’interior del sector, dues per sentit, i dues més a una distància inferior a 50m. Aquestes 
parades corresponen amb Valldolig1, Valldolig2, Valldolig3 i el Pont del Ferro. La cobertura del sector 
queda garantida amb aquesta línia des de qualsevol punt de l’àmbit d’actuació a una distància inferior 
de 200m.  

- Línia 6: Connecta Lloret de Mar amb l’estació de tren de Blanes. Realitza part del seu recorregut per la 
ctra. d’accés a la Costa Brava, just per davant del sector però sense realitzar cap parada des del 
Cementiri fins a “Pont de Ferro”, en un tram de més de 1.250m. Es proposa establir alguna parada 
intermèdia en aquest tram per tal de donar servei als nous sectors de creixement de banda i banda de la 
carretera.  

- Línia 8: Dóna accés al centre urbà i a les urbanitzacions de Vistamar i Residencial Blanes. La parada més 
propera coincideix amb el límit sud-oest del sector a la ctra. d’accés a la Costa Brava (“Pont de Ferro”). 

 
� Bicicleta: 

 
L’àmbit que forma el sector de desenvolupament del SUD Valldolitg 2a no compta amb cap tipus de vial 
amb prioritat per a ciclistes. Tot i això, entre aquest sector i l’Horta d’en Beia es troba un carril bici de 
recent construcció que encara no es troba obert a la circulació. Per garantir una bona accessibilitat del 
sector amb la xarxa d’itineraris per a bicicletes es proposa: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
Comarcal de la Selva. Aquest eix permetrà connectar el nou desenvolupament residencial previst en 
aquest sector amb la zona industrial i d’oci del polígon industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  

- C. Santa Cecília: carrer que connecta el c. Anselm Clavé amb el c. de la Riera. Permet accedir a l’estació de 
ferrocarril per l’av. de l’estació, a partir d’Anselm Clavé. Es tracta d’un vial de nova construcció que 
segueix un itinerari paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava donant cobertura ciclable al barri de Mas 
Enlaire.  

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que connecta el barri de Mas Enlaire amb el 
centre històric i amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa de 
carril bici segregat de doble sentit, per aquest motiu es proposa donar continuïtat a aquest vial per tal 
d’oferir una xarxa per a ciclistes compacte. 

 
� Vehicles: 

 
La cobertura viària del sector queda garantida per: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: via interurbana que connecta Blanes amb Palafolls i Lloret de Mar. Dóna 
accés a les autopistes C-32 (cap a Barcelona)i AP-7 (Jonquera – Castelló). En el seu tram per l’interior de 
Blanes disposa d’un carril per a cada sentit de circulació i un conjunt de rotondes que permeten regular 
el trànsit en les principals sortides. Cal veure la possibilitat de crear noves glorietes per cobrir la 
demanda dels nous sectors de creixement de banda i banda de la via. 

- Eix Jaume I el Conqueridor – av. Joan Carles I: important eix de connexió entre el centre de la ciutat (pl. 
Solidaritat) i la ctra. d’accés a la Costa Brava (Valldolitg).  

- Nou vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava: vial que segmenta en dues parts el sector de Costa 
Brava. Es tracta de la continuació del carrer Santa Cecília i permet connectar l’av. de l’estació amb la ctra. 
d’accés a la Costa Brava.  
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6.1.7 SUD VALLDOLITG 2B 
 
Sector residencial situat al nord de la carretera d’accés a la Costa Brava a l’extrem oriental del terme 
municipal.  
 

� Vianants: 
 
La sinuositat dels carrers de Valldolitg per reduir el pendent i aquest important desnivell dificulta els 
desplaçaments a peu dins del sector.  
Els vials proposats com a xarxa d’itineraris per a vianants que donen cobertura al sector SUD Valldolitg 
2b són: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: es proposa adaptar el lateral d’aquesta via per garantir la seguretat dels 
vianants a partir de la creació de voreres segregades del trànsit rodat. Tenint en compte els nous 
creixements previstos a banda i banda d’aquesta via és necessari adaptar-la i així oferir un itinerari per a 
vianants des del carrer Safa (Polígon Industrial carretera de l’Estació) fins a l’Hospital Comarcal.  

- Rbla. Joaquim Ruyra – pl. 11 de setembre – c. Riera de Blanes: eix que connecta el passeig marítim i el 
centre històric amb les urbanitzacions de la ctra. d’accés a la Costa Brava. Es proposa garantir la 
presència de voreres amb una amplada mínima lliure d’obstacles d’1m. Al c. Riera de Blanes, al tractar-se 
d’un vial de nova construcció es proposa donar continuïtat a la vorera i al carril bici que ressegueixen el 
contorn sud de la plaça 11 de setembre. Per augmentar la seguretat dels vianants en les interseccions 
es proposa instal·lar plataformes elevades en aquets punts de la xarxa de vianants, sobretot a la rbla. 
Joaquim Ruyra on l’IMD és molt elevada (12.000 vehicles/dia). 

- C. Salut – c. Vila de Lloret: es considera important adaptar aquets eix per a la circulació de vianants per 
tal de garantir una alternativa d’accés entre el centre i l’hospital que no sigui pels vials més transitats. 
Es proposa convertir el carrer Salut en un vial pacificat on es restringeixi el trànsit rodat per tal de 
garantir les condicions òptimes per a vianants. 

- C. Santa Cecília: eix paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava que passa a esdevenir l’av. de l’estació a 
l’altra costat del c. Anselm Clavé, connectant amb el servei de ferrocarril. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
La principal línia cobertora del sector de Valldolitg 2b és la línia 5: 

- Línia 1: Connecta Blanes amb Lloret de Mar. Aquesta línia compta amb una parada limítrofa amb el 
sector: “Pont de Ferro”, a la ctra. d’accés a la Costa Brava. 

- Línia 5: Connecta la urbanització de Valldolitg amb el centre històric i el barri de Mont-Ferrant. Disposa 
de 4 parades a l’interior del sector, dues per sentit, i dues més a una distància inferior a 50m. Aquestes 
parades corresponen amb Valldolig1, Valldolig2, Valldolig3 i el Pont del Ferro. La cobertura del sector 
queda garantida amb aquesta línia des de qualsevol punt de l’àmbit d’actuació a una distància inferior 
de 200m.  

- Línia 6: Connecta Lloret de Mar amb l’estació de tren de Blanes. Realitza part del seu recorregut per la 
ctra. d’accés a la Costa Brava, just per davant del sector però sense realitzar cap parada des del 
Cementiri fins a “Pont de Ferro”, en un tram de més de 1.250m. Es proposa establir alguna parada 
intermèdia en aquest tram per tal de donar servei als nous sectors de creixement de banda i banda de la 
carretera.  

- Línia 8: Dóna accés al centre urbà i a les urbanitzacions de Vistamar i Residencial Blanes. La parada més 
propera coincideix amb el límit sud-oest del sector a la ctra. d’accés a la Costa Brava (“Pont de Ferro”). 

 
� Bicicleta: 

 
L’àmbit que forma el sector de desenvolupament del SUD Valldolitg 2b no compta amb cap tipus de vial 
amb prioritat per a ciclistes. Tot i això, entre aquest sector i l’Horta d’en Beia es troba un carril bici de 
recent construcció que encara no es troba obert a la circulació. Per garantir una bona accessibilitat del 
sector amb la xarxa d’itineraris per a bicicletes es proposa: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
Comarcal de la Selva. Aquest eix permetrà connectar el nou desenvolupament residencial previst en 
aquest sector amb la zona industrial i d’oci del polígon industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  
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- C. Santa Cecília: carrer que connecta el c. Anselm Clavé amb el c. de la Riera. Permet accedir a l’estació de 
ferrocarril per l’av. de l’estació, a partir d’Anselm Clavé. Es tracta d’un vial de nova construcció que 
segueix un itinerari paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava donant cobertura ciclable al barri de Mas 
Enlaire.  

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que connecta el barri de Mas Enlaire amb el 
centre històric i amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa de 
carril bici segregat de doble sentit, per aquest motiu es proposa donar continuïtat a aquest vial per tal 
d’oferir una xarxa per a ciclistes compacte. 

 
� Vehicles: 

 
La cobertura viària del sector queda garantida per: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: via interurbana que connecta Blanes amb Palafolls i Lloret de Mar. Dóna 
accés a les autopistes C-32 (cap a Barcelona)i AP-7 (Jonquera – Castelló). En el seu tram per l’interior de 
Blanes disposa d’un carril per a cada sentit de circulació i un conjunt de rotondes que permeten regular 
el trànsit en les principals sortides. Cal veure la possibilitat de crear noves glorietes per cobrir la 
demanda dels nous sectors de creixement de banda i banda de la via. 

- Eix Jaume I el Conqueridor – av. Joan Carles I: important eix de connexió entre el centre de la ciutat (pl. 
Solidaritat) i la ctra. d’accés a la Costa Brava (Valldolitg).  

- Nou vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava: vial que segmenta en dues parts el sector de Costa 
Brava. Es tracta de la continuació del carrer Santa Cecília i permet connectar l’av. de l’estació amb la ctra. 
d’accés a la Costa Brava.  

 

6.1.8 PA VALLDOLITG 
 
Sector residencial situat al nord de la carretera d’accés a la Costa Brava a l’extrem oriental del terme 
municipal.  
 

� Vianants: 
 
La sinuositat dels carrers de Valldolitg per reduir el pendent i aquest important desnivell dificulta els 
desplaçaments a peu dins del sector.  
Els vials proposats com a xarxa d’itineraris per a vianants que donen cobertura al sector PA Valldolitg 
són: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: es proposa adaptar el lateral d’aquesta via per garantir la seguretat dels 
vianants a partir de la creació de voreres segregades del trànsit rodat. Tenint en compte els nous 
creixements previstos a banda i banda d’aquesta via és necessari adaptar-la i així oferir un itinerari per a 
vianants des del carrer Safa (Polígon Industrial carretera de l’Estació) fins a l’Hospital Comarcal.  

- Rbla. Joaquim Ruyra – pl. 11 de setembre – c. Riera de Blanes: eix que connecta el passeig marítim i el 
centre històric amb les urbanitzacions de la ctra. d’accés a la Costa Brava. Es proposa garantir la 
presència de voreres amb una amplada mínima lliure d’obstacles d’1m. Al c. Riera de Blanes, al tractar-se 
d’un vial de nova construcció es proposa donar continuïtat a la vorera i al carril bici que ressegueixen el 
contorn sud de la plaça 11 de setembre. Per augmentar la seguretat dels vianants en les interseccions 
es proposa instal·lar plataformes elevades en aquets punts de la xarxa de vianants, sobretot a la rbla. 
Joaquim Ruyra on l’IMD és molt elevada (12.000 vehicles/dia). 

- C. Salut – c. Vila de Lloret: es considera important adaptar aquets eix per a la circulació de vianants per 
tal de garantir una alternativa d’accés entre el centre i l’hospital que no sigui pels vials més transitats. 
Es proposa convertir el carrer Salut en un vial pacificat on es restringeixi el trànsit rodat per tal de 
garantir les condicions òptimes per a vianants. 

- C. Santa Cecília: eix paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava que passa a esdevenir l’av. de l’estació a 
l’altra costat del c. Anselm Clavé, connectant amb el servei de ferrocarril. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
La principal línia cobertora del polígon d’actuació de Valldolitg és la línia 5: 

- Línia 1: Connecta Blanes amb Lloret de Mar. Aquesta línia compta amb una parada limítrofa amb el 
sector: “Pont de Ferro”, a la ctra. d’accés a la Costa Brava. 
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- Línia 5: Connecta la urbanització de Valldolitg amb el centre històric i el barri de Mont-Ferrant. Disposa 
de 4 parades a l’interior del sector, dues per sentit, i dues més a una distància inferior a 50m. Aquestes 
parades corresponen amb Valldolig1, Valldolig2, Valldolig3 i el Pont del Ferro. La cobertura del sector 
queda garantida amb aquesta línia des de qualsevol punt de l’àmbit d’actuació a una distància inferior 
de 200m.  

- Línia 6: Connecta Lloret de Mar amb l’estació de tren de Blanes. Realitza part del seu recorregut per la 
ctra. d’accés a la Costa Brava, just per davant del sector però sense realitzar cap parada des del 
Cementiri fins a “Pont de Ferro”, en un tram de més de 1.250m. Es proposa establir alguna parada 
intermèdia en aquest tram per tal de donar servei als nous sectors de creixement de banda i banda de la 
carretera.  

- Línia 8: Dóna accés al centre urbà i a les urbanitzacions de Vistamar i Residencial Blanes. La parada més 
propera coincideix amb el límit sud-oest del sector a la ctra. d’accés a la Costa Brava (“Pont de Ferro”). 

 
� Bicicleta: 

 
L’àmbit que forma el sector de desenvolupament del PA Valldolitg no compta amb cap tipus de vial amb 
prioritat per a ciclistes. Tot i això, entre aquest sector i l’Horta d’en Beia es troba un carril bici de recent 
construcció que encara no es troba obert a la circulació. Per garantir una bona accessibilitat del sector 
amb la xarxa d’itineraris per a bicicletes es proposa: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
Comarcal de la Selva. Aquest eix permetrà connectar el nou desenvolupament residencial previst en 
aquest sector amb la zona industrial i d’oci del polígon industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  

- C. Santa Cecília: carrer que connecta el c. Anselm Clavé amb el c. de la Riera. Permet accedir a l’estació de 
ferrocarril per l’av. de l’estació, a partir d’Anselm Clavé. Es tracta d’un vial de nova construcció que 
segueix un itinerari paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava donant cobertura ciclable al barri de Mas 
Enlaire.  

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que connecta el barri de Mas Enlaire amb el 
centre històric i amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa de 
carril bici segregat de doble sentit, per aquest motiu es proposa donar continuïtat a aquest vial per tal 
d’oferir una xarxa per a ciclistes compacte. 

 
� Vehicles: 

 
La cobertura viària del sector queda garantida per: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: via interurbana que connecta Blanes amb Palafolls i Lloret de Mar. Dóna 
accés a les autopistes C-32 (cap a Barcelona)i AP-7 (Jonquera – Castelló). En el seu tram per l’interior de 
Blanes disposa d’un carril per a cada sentit de circulació i un conjunt de rotondes que permeten regular 
el trànsit en les principals sortides. Cal veure la possibilitat de crear noves glorietes per cobrir la 
demanda dels nous sectors de creixement de banda i banda de la via. 

- Eix Jaume I el Conqueridor – av. Joan Carles I: important eix de connexió entre el centre de la ciutat (pl. 
Solidaritat) i la ctra. d’accés a la Costa Brava (Valldolitg).  

- Nou vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava: vial que segmenta en dues parts el sector de Costa 
Brava. Es tracta de la continuació del carrer Santa Cecília i permet connectar l’av. de l’estació amb la ctra. 
d’accés a la Costa Brava.  

 
 

6.1.9 SUD VALL DE BURG 
 
Vall de Burg està format per 3 subsectors propers situats a la vessant oriental del municipi. Al tractar-se 
de polígons diferents el comportament de la mobilitat també serà diferent.  

1. Vall de Burg a l’extrem septentrional de l’av. Catalunya.  
2. Vall de Burg paral·lel a l’av. Catalunya entre Pablo Neruda i Rovira i Virgili.  
3. Vall de Burg limítrof al nord amb el c. Astúries, al sud amb el c. de Mallorca i a l’esta amb el c. de 

Formentera.  
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� Vianants: 
 
Malgrat tractar-se de sectors discontinus l’av. Catalunya és el principal eix per a vianants que cobreix 
Vall de Burg.  

- Av. Catalunya – pg. de Catalunya: eix que connecta la ctra. de Malgrat amb la pl. dels Països Catalans (pg. 
de la Marina). A l’av. Catalunya, entre Pablo Neruda i Plantera, es disposa d’un passeig central amb un 
espai reservat per a peatons lliure d’obstacles amb una amplada superior a 4m. La vorera del costat est 
del pg. de Catalunya recorre paral·lela al carril bici, esdevenint en alguns trams un espai de convivència 
entre bicicletes i vianants. Aquestes condicions determinen que es tracti d’un important eix per a 
vianants que dóna accés a l’estació d’autobusos, al camp de futbol, al poliesportiu, a la biblioteca 
comarcal i a l’oficina de turisme central. Cal garantir la seguretat i l’accessibilitat de tots els vianants a 
les interseccions amb les vies de trànsit motoritzat mitjançant plataformes elevades.  

- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i l’Estació de RENFE): actualment es troba 
en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4 a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
Tot i tractar-se d’un sector discontinu presenta coincidències en algunes de les línies que donen servei 
als diferents àmbits de desenvolupament. Concretament, les línies 2 i 9 al realitzar part del seu 
recorregut per l’av. Catalunya permeten que s’hi pugui accedir des dels 3 subsectors.  

- Línia 2: Connecta el sector amb Ca la Guidó i amb el centre urbà. La parada “Domus Aurea” és la  més 
propera a l’extrem occidental del sector i es troba al c. Anselm Clavé amb Illes Balears, a 250m .  

- Línia 9: Dóna accés al centre, a l’ambulatori i a la zona industrial. Des del sector la parada més propera 
és Domus Aurea i es troba a 250m de l’extrem occidental del sector al c. Anselm Clavé.  

D’altra banda, la parcel·la del SUD Vall de Burg que es troba entre el c. Formentera i el c. Astúries està a 
només 350m de l’estació d’autobusos i disposa de major cobertura que els altres subsectors degut a la 
proximitat a l’av. del Mediterrani i a la pròpia terminal de bus.  

- Línia 1: Connecta Blanes amb Lloret de Mar. La parada més propera al sector és a l’av. Mediterrani, a 
350m de l’extrem sud del sector.  

- Línia 4: Permet enllaçar el sector amb l’estació de RENFE, el centre urbà i el passeig marítim. Tenint en 
compte que es tracta d’una zona on està previst que s’hi desenvolupin activitats turístiques destaca la 
importància de la connexió amb el servei de ferrocarril per tal de garantir l’accés amb transport col·lectiu 
des d’altres municipis. La parada “Mediterrani”, a 350m de l’extrem occidental del sector, és la més 
propera.    

- Línia 7: Aquesta línia està pensada per cobrir tota la zona de càmpings durant els mesos d’estiu donant-
los accés fins a la plaça Catalunya, al centre de Blanes. Les parades més properes són l’av. Mediterrani i 
càmping S’Abanell a una distància aproximada de 450m. 

 
� Bicicleta: 

 
Al igual que en la xarxa d’itineraris per a vianants, els tres sectors es troben influenciats per les 
mateixes vies posposades per a ciclistes: 

- Av. Catalunya – Pg. Catalunya: des de Pablo Neruda fins a la pl. dels Països Catalans es disposa d’un 
espai segregat del trànsit motor per a bicicletes, essent en alguns trams un espai de convivència amb 
vianants (vorera-bici). Es proposa continuar el carril bici de l’av. Catalunya fins a la ctra. de Malgrat i així 
donar cobertura als nous sectors de creixement de Vall de Burg. Per fer-ho es recomana reduir el cordó 
lateral d’aparcament d’un dels dos costats de la via.  

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear un carril bici 
segregat en la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via. Entre l’av. Europa i Anselm 
Clavé es proposa habilitar les voreres d’un dels dos costats de la via com a espai de convivència entre 
vianants i ciclistes. Per fer-ho es precisa reduir lleugerament l’amplada del carril de circulació per tal 
d’augmentar-la en la vorera pensada com a part de l’itinerari ciclable. 

- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera): actualment es troba en 
mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
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es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat.  

 
� Vehicles: 

 
La xarxa de vehicles proposada disposa de bàsicament tres eixos propers a les tres superfícies del 
sector discontinu.  

- Eix av. Catalunya – pg. de Catalunya: important via d’accés al centre de Blanes des de la ctra. de Malgrat, 
arribant fins a la pl. dels Països Catalans. Aquest eix està format per dos carrils de circulació, un per cada 
sentit.  

- Av. del Mediterrani: vial de dos carrils, un per cada sentit de circulació. És el principal eix mar-muntanya 
proper al sector. 

- Av. Europa: eix mar-muntanya que connecta la ctra. de Tordera amb l’av. Catalunya (prop de l’estació 
d’autobusos). Es disposa de com a mínim un carril per sentit de circulació, augmentant a dos carrils en 
el tram comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. de Malgrat, on el trànsit generat pels polígons 
industrials provoca un notable augment de la intensitat de vehicles.  

- Nou vial paral·lel a la via del tren: cal veure si està prevista l’obertura d’un eix alternatiu a l’av. Europa que 
connecti la ctra. de Malgrat amb la ctra. de Tordera. Aquest nou vial permetria l’absorvir el trànsit generat 
pels sectors PA Nylstar, PMU Nylstar, PMU Rhodia Iberia, SUD Industrial Ronda Oest i així millorar la 
circulació a l’av. Europa. A més, aquesta obertura facilitaria l’accés a l’estació de ferrocarril des de l’oest 
del municipi. 

- Nou vial limítrof amb el sector Vall de Burg (entre l’av. Catalunya i el c. Mallorca) – c. Mallorca: Es preveu 
urbanitzar el c. Mallorca a partir del c. Formentera de tal forma que aquest trama actualment sense 
asfaltar presenti les mateixes condicions que el tram consolidat.  

 

6.1.10 SUD RACÓ BLAU 
 
Sector amb un pendent pronunciat situat en paral·lel a la ctra. de Malgrat des de l’av. Catalunya fins a 
l’av. Europa.  
 

� Vianants: 
 
La xarxa d’itineraris per a vianants proposada cobreix el sector pels seus dos extrems laterals (amb l’av. 
Catalunya a l’oest i l’av. Europa a l’est) i pel nord amb la ctra. de Malgrat. Tanmateix, es proposen alguns 
aspectes a millorar en aquests vials per garantir la seguretat i accessibilitat dels vianants a la xarxa.  

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear una vorera 
d’entre 1,5 i 2m d’amplada a la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via.  

- Av. Catalunya – pg. de Catalunya: eix que connecta la ctra. de Malgrat amb la pl. dels Països Catalans (pg. 
de la Marina). A l’av. Catalunya, entre Pablo Neruda i Plantera, es disposa d’un passeig central amb un 
espai reservat per a peatons lliure d’obstacles amb una amplada superior a 4m. La vorera del costat est 
del pg. de Catalunya recorre paral·lela al carril bici, esdevenint en alguns trams un espai de convivència 
entre bicicletes i vianants. Aquestes condicions determinen que es tracti d’un important eix per a 
vianants que dóna accés a l’estació d’autobusos, al camp de futbol, al poliesportiu, a la biblioteca 
comarcal i a l’oficina de turisme central. Cal garantir la seguretat i l’accessibilitat de tots els vianants a 
les interseccions amb les vies de trànsit motoritzat mitjançant plataformes elevades.  

- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i l’Estació de RENFE): actualment es troba 
en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat. 

- Av. Europa: eix que enllaça els polígons industrials Nord i Carretera de l’Estació amb el barri dels Olivers i 
l’estació d’autobusos. Disposa de voreres amb una amplada superior a 1,5m lliures d’obstacles en 
ambdós sentits de la circulació. Per tal de garantir la seguretat dels peatons en les interseccions i en els 
passos per a vianants es proposa instal·lar plataformes elevades en aquests punts. 

- C. Ardales: carrer que connecta l’av. Europa amb l’av. del Pavos. Tenint en compte la concentració 
d’establiments comercials a l’av. dels Pavos es proposa adaptar el carrer Ardales amb una vorera 
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superior a 1,4m per tal d’esdevenir part de la xarxa d’itineraris per a vianants. Tot i això, cal tenir en 
compte que aquest vial es caracteritza per notables desnivells degut al fort pendent. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
Les diferencies respecte l’accessibilitat al transport públic des de la vessant oriental i l’occidental del 
sector són notables. En aquest sentit, des de l’extrem oest del SUD Racó Blau la distància mínima fins a 
una parada de transport urbà és superior als 500m.  
 
D’altra banda, des del costat limítrof amb l’av. Europa es té accés a les línies 2, 4 i 9. 

- Línia 4: Connecta el sector amb el centre de Blanes i amb l’estació de ferrocarril, garantint una bona 
connexió amb el transport interurbà. La parada més propera es troba al límit sud-est del sector. 

- Línia 9: Ca la Guidó – Blanes terminal. Disposa de parada a l’avinguda Europa, just al límit del sector.   
 
Finalment, des de l’extrem septentrional del sector, on limita amb el c. Xaloc, només es té accés a una 
distància inferior a 500m a la línia2.  

- Línia 2: Ca la Guidó – Blanes terminal. Disposa de parada a una distància de 450m situada al carrer 
Extremadura.   

 
� Bicicleta: 

 
La xarxa viària que limita el sector pel nord, est i oest forma part dels itineraris ciclables proposats, 
garantint un bona mobilitat en bicicleta des del sector.  
Per garantir la vialitat de la xarxa de bicicletes es proposen les actuacions següents: 

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear un carril bici 
segregat en la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via. Entre l’av. Europa i Anselm 
Clavé es proposa habilitar les voreres d’un dels dos costats de la via com a espai de convivència entre 
vianants i ciclistes. Per fer-ho es precisa reduir lleugerament l’amplada del carril de circulació per tal 
d’augmentar-la en la vorera pensada com a part de l’itinerari ciclable.  

- Av. Europa: important eix mar-muntanya que connecta el Polígon Industrial Nord i els barris de Mas Florit 
i Mas Borrell amb l’av. de Catalunya i l’estació d’autobusos. Tenint en compte la presència d’un 
aparcament automàtic subterrani per a bicicletes, Biceberg, a l’estació d’autobusos és important que 
des d’aquest punt es disposi d’una xarxa d’itineraris ciclables segura que connecti tot el municipi. Per 
aquest motiu es proposa la creació d’un carril bici segregat des de la ctra. de Tordera fins l’av. Catalunya.  

- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera): actualment es troba en 
mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat.  

 
� Vehicles: 

 
Al tractar-se d’un sector paral·lel a la ctra. de Malgrat la principal cobertura viària ve determinada per 
aquesta carretera. Tot i això, la proximitat a dos importants eixos mar-muntanya que penetren al nucli 
de Blanes fan que el SUD Racó Blau es trobi ben cobert amb la resta del municipi. 

- Ctra. de Malgrat: principal via de connexió entre Blanes i Malgrat de Mar. Compta amb 2 carrils de 
circulació, un per cada sentit.  

- Eix av. Catalunya – pg. de Catalunya: important via d’accés al centre de Blanes comprès entre la ctra. de 
Malgrat i la pl. dels Països Catalans. Aquest eix està format per dos carrils de circulació, un per cada 
sentit.  

- Av. Europa: eix mar-muntanya que connecta la ctra. de Tordera amb l’av. Catalunya (prop de l’estació 
d’autobusos). Es disposa de com a mínim un carril per sentit de circulació, augmentant a dos carrils en 
el tram comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. de Malgrat, on el trànsit generat pels polígons 
industrials provoca un notable augment de la intensitat de vehicles.  
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6.1.11 SUD MAS MARTÍ 
 
El Sector Mas Martí es situa al nord de la carretera d’accés a la Costa Brava, des de la rotonda dels Focs 
fins a Mas Güelo. Es tracta d’una zona residencial en desenvolupament caracteritzada per una marcada 
orografia del terreny.  
 

� Vianants: 
 
El SUD Mas Martí està situat molt proper a dos importants eixos viaris de Blanes: la ctra. de Tordera i la 
ctra. d’accés a la Costa Brava. Aquests formen part de la xarxa d’itineraris per a vianants proposada ja 
que connecten amb els municipis veïns i amb els principals eixos de penetració al centre urbà. Tot i 
això, en aquests moments ambdós disposen de mancances que garanteixin la seguretat i 
l’accessibilitat de tots els vianants.  

- Eix ctra. de Tordera – c. Anselm Clavé: eix mar – muntanya que enllaça el municipi de Tordera amb la 
rotonda dels Focs (ctra. d’accés a la Costa Brava) i amb la rbla. Joaquim Ruyra (centre urbà). Es tracta 
d’un dels principals eixos d’entrada al centre de Blanes. La ctra. de Tordera manca d’espai destinat a la 
circulació de vianants, per tant es proposa la creació d’una vorera segregada des de la rotonda dels Focs 
fins a la ciutat esportiva. El carrer Anselm Clavé disposa d’una parada d’autobús interurbà oferint accés 
al transport públic intermunicipal.  

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: es proposa adaptar el lateral d’aquesta via per garantir la seguretat dels 
vianants a partir de la creació de voreres segregades del trànsit rodat. Tenint en compte els nous 
creixements previstos a banda i banda d’aquesta via és necessari adaptar-la i així oferir un itinerari per a 
vianants des del carrer Safa (Polígon Industrial carretera de l’Estació) fins a l’Hospital Comarcal. 
Tanmateix cal millorar l’accés entre ambdós costats de la via ja que actualment només es disposa d’un 
pas per a vianants a l’alçada de Mas Borinot i la Pedrera. Per tant, es proposa construir un mínim de dos 
passos per a vianants (ja siguin subterranis com ponts elevats) que permeti connectar les 
urbanitzacions de Mas Martí, Mas Güelo, Riera, Horta d’en Beia i Residencial Blanes amb el nucli urbà al 
sud de la ctra. d’accés a la Costa Brava.  

- Eix av. de l’estació – c. santa Cecília: vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava que permet accedir a 
l’estació de RENFE i al Polígon Industrial Carretera de l’Estació en sentit Malgrat i cap als barris de Mas 
Enlaire i la Pedrera en sentit Lloret de Mar. Es proposa garantir l’existència de voreres amb una amplada 
mínima de 1,4m en tot el recorregut d’aquest eix. El tram de l’av. de l’estació comprès entre la pròpia 
estació i l’av. Europa no disposa de cap tipus de segregació de la calçada per a vianants. Per aquest 
motiu, es proposa la realització des voreres en aquest tram de la via per tal de garantir la seguretat dels 
vianants i l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.  

 
� Transport col·lectiu: 

 
L’actual cobertura d’aquest sector residencial va a càrrec de les línies urbanes 2, 6 i 9.  

- Línia 2: Connecta el sector amb Ca la Guidó i amb el centre urbà. La parada més propera es troba a una 
distància aproximada de 250m i pertany al Mas Carolet.  

- Línia 6: Permet accedir fins l’estació de ferrocarril i fins a Lloret de Mar. La parada més propera limita 
amb el sector a la rotonda del focs.  

- Línia 9: Dóna accés al centre, a l’ambulatori i a la zona industrial. Des del sector la parada més propera 
es troba a 250m a Mas Carolet.  

 
� Bicicleta: 

 
L’únic carril bici proper al sector és el de la carretera de la Tordera que connecta el nucli de Blanes amb 
Tordera. Per tal que la xarxa d’itineraris per a bicicletes proposada doni cobertura al sector es proposa:  

- Eix Ctra. de la Tordera – c. Anselm Clavé: donar continuïtat al carril bici existent a la carretera de la 
Tordera. Tenint en compte l’elevada intensitat de trànsit que es registra al carrer Anselm Clavé és 
impossible pacificar el trànsit i permetre la convivència de ciclistes i conductors. Es proposa crear un 
carril bici segregat des de la plaça Miquel Martí i Pol (ctra. de la Tordera) fins a l’av. de l’estació (c. Anselm 
Clavé). Per fer-ho es precisa eliminar aparcament en un dels dos costat de la via i així disposar de 
l’amplada necessària perquè es pugui circular en bicicleta amb seguretat.  

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
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Comarcal de la Selva. Aquest eix permetrà connectar el nou desenvolupament residencial previst en 
aquest sector amb la zona industrial i d’oci del polígon industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  

- C. Santa Cecília: carrer que connecta el c. Anselm Clavé amb el c. de la Riera. Permet accedir a l’estació de 
ferrocarril per l’av. de l’estació, a partir d’Anselm Clavé. Es tracta d’un vial de nova construcció que 
segueix un itinerari paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava donant cobertura ciclable al barri de Mas 
Enlaire.  

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que connecta el barri de Mas Enlaire amb el 
centre històric i amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa de 
carril bici segregat de doble sentit, per aquest motiu es proposa donar continuïtat a aquest vial per tal 
d’oferir una xarxa per a ciclistes compacte. 

 
� Vehicles: 

 
La cobertura viària del SUD Mas Martí està garantida a partir de: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: via interurbana que connecta Blanes amb Palafolls i Lloret de Mar. Dóna 
accés a les autopistes C-32 (cap a Barcelona)i AP-7 (Jonquera – Castelló). En el seu tram per l’interior de 
Blanes disposa d’un carril per a cada sentit de circulació i un conjunt de rotondes que permeten regular 
el trànsit en les principals sortides. Cal veure la possibilitat de crear noves glorietes per cobrir la 
demanda dels nous sectors de creixement de banda i banda de la via. 

- Nou vial paral·lel al nord de la carretera de la Costa Brava: es preveu obrir un vial Malgrat-Lloret que 
travessi tots els sectors de creixement situats al nord de la carretera d’accés a la Costa Brava (SUD Mas 
Martí, SUD Accés a Mas Güelo, SUD Costa Brava Centre, SUD Horta d’en Beia, PMU Peixos Ros). Aquest eix 
permetrà connectar aquests sectors entre si i accedir a la ctra. de Tordera i a la ctra. d’accés a la Costa 
Brava per un vial menys transitat que la pròpia carretera de Lloret de Mar.  

- Eix ctra. de Tordera – c. Anselm Clavé: important eix de connexió entre el centre històric de Blanes i el 
municipi veí de Tordera. Compte amb 1 carril per a cada sentit de circulació, excepte en el tram comprès 
entre la rotonda dels focs i l’av. estació on  aquests passen a dos per assumir l’elevat volum de trànsit.  

- Av. de l’estació: vial que connecta el carrer Anselm Clavé i l’av. Europa amb l’estació de ferrocarril. 
Actualment és la única via d’accés a l’estació de RENFE. Es caracteritza per disposar d’un carril per sentit 
però sense cap tipus de separació o delimitació entre carrils. Es proposa millorar l’estat del ferm i la 
senyalització vial d’aquesta avinguda.  

- Nou vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava: vial que segmenta en dues parts el sector de Costa 
Brava. Es tracta de la continuació del carrer Santa Cecília i permet connectar l’av. de l’estació amb la ctra. 
d’accés a la Costa Brava.  

 

6.1.12 SUD CAL PARRADOR 
 
Tal com el seu nom indica aquest sector dóna accés a l’actual urbanització Mas Güelo, oferint 
continuïtat amb el continu urbà. Es tracta d’una zona de forts pendents paral·lela a la carretera d’accés 
a la Costa Brava.   
 

� Vianants: 
 
Al igual que la resta de sectors de creixement situats a la vessant nord de la ctra. d’accés a la Costa 
Brava, actualment, es detecta una important mancança per accedir a peu cap a l’altra banda de la via. 
Tot i això amb l’aplicació de les propostes detallades a continuació es pot garantir l’accés des del sector 
a la xarxa d’itineraris per a vianants. 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: es proposa adaptar el lateral d’aquesta via per garantir la seguretat dels 
vianants a partir de la creació de voreres segregades del trànsit rodat. Tenint en compte els nous 
creixements previstos a banda i banda d’aquesta via és necessari adaptar-la i així oferir un itinerari per a 
vianants des del carrer Safa (Polígon Industrial carretera de l’Estació) fins a l’Hospital Comarcal. 
Tanmateix cal millorar l’accés entre ambdós costats de la via ja que actualment només es disposa d’un 
pas per a vianants a l’alçada de Mas Borinot i la Pedrera. Per tant, es proposa construir un mínim de dos 
passos per a vianants (ja siguin subterranis com ponts elevats) que permeti connectar les 
urbanitzacions de Mas Martí, Mas Güelo, Riera, Horta d’en Beia i Residencial Blanes amb el nucli urbà al 
sud de la ctra. d’accés a la Costa Brava.  

- Eix ctra. de Tordera – c. Anselm Clavé: eix mar – muntanya que enllaça el municipi de Tordera amb la 
rotonda dels Focs (ctra. d’accés a la Costa Brava) i amb la rbla. Joaquim Ruyra (centre urbà). Es tracta 
d’un dels principals eixos d’entrada al centre de Blanes. La ctra. de Tordera manca d’espai destinat a la 
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circulació de vianants, per tant es proposa la creació d’una vorera segregada des de la rotonda dels Focs 
fins a la ciutat esportiva. El carrer Anselm Clavé disposa d’una parada d’autobús interurbà oferint accés 
al transport públic intermunicipal.  

- Eix av. de l’estació – c. santa Cecília: vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava que permet accedir a 
l’estació de RENFE i al Polígon Industrial Carretera de l’Estació en sentit Malgrat i cap als barris de Mas 
Enlaire i la Pedrera en sentit Lloret de Mar. Es proposa garantir l’existència de voreres amb una amplada 
mínima de 1,4m en tot el recorregut d’aquest eix. El tram de l’av. de l’estació comprès entre la pròpia 
estació i l’av. Europa no disposa de cap tipus de segregació de la calçada per a vianants. Per aquest 
motiu, es proposa la realització des voreres en aquest tram de la via per tal de garantir la seguretat dels 
vianants i l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.  

 
� Transport col·lectiu 

 
La xarxa de transport públic existent a Blanes no garanteix una bona cobertura del sector SUD d’Accés a 
Mas Güelo ja que únicament es troba servida per la línia urbana 6 amb parada a una distància de 300m. 

- Línia 6: Connecta Lloret de Mar amb l’estació de tren de Blanes. Realitza part del seu recorregut per la 
ctra. d’accés a la Costa Brava, just per davant del sector però sense realitzar cap parada des del 
Cementiri fins a “Pont de Ferro”, en un tram de més de 1.250m. Es proposa establir alguna parada 
intermèdia en aquest tram per tal de donar servei als nous sectors de creixement de banda i banda de la 
carretera.  

 
� Bicicleta: 

 
La xarxa ciclable proposada ofereix cobertura al sector. Per tal de que aquesta sigui factible es 
proposen les actuacions següents: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
Comarcal de la Selva. Aquest eix permetrà connectar el nou desenvolupament residencial previst en 
aquest sector amb la zona industrial i d’oci del polígon industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  

- Eix Ctra. de la Tordera - C. Anselm Clavé: donar continuïtat al carril bici existent a la carretera de la 
Tordera. Tenint en compte l’elevada intensitat de trànsit que es registra al carrer Anselm Clavé és 
impossible pacificar el trànsit i permetre la convivència de ciclistes i conductors. Es proposa crear un 
carril bici segregat des de la plaça Miquel Martí i Pol (ctra. de la Tordera) fins a l’av. de l’estació (c. Anselm 
Clavé). Per fer-ho es precisa eliminar aparcament en un dels dos costat de la via i així disposar de 
l’amplada necessària perquè es pugui circular en bicicleta amb seguretat.  

- C. Santa Cecília: carrer que connecta el c. Anselm Clavé amb el c. de la Riera. Permet accedir a l’estació de 
ferrocarril per l’av. de l’estació, a partir d’Anselm Clavé. Es tracta d’un vial de nova construcció que 
segueix un itinerari paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava donant cobertura ciclable al barri de Mas 
Enlaire.  

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que connecta el barri de Mas Enlaire amb el 
centre històric i amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa de 
carril bici segregat de doble sentit, per aquest motiu es proposa donar continuïtat a aquest vial per tal 
d’oferir una xarxa per a ciclistes compacte. 

 
� Vehicles: 

 
El sector limita al sud amb la ctra. d’accés a la Costa Brava, oferint una bona cobertura viària 
intermunicipal, juntament amb la ctra. de Tordera, molt propera al sector.  Així doncs, la cobertura del 
sector queda garantida a partir de les vies següents: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: via interurbana que connecta Blanes amb Palafolls i Lloret de Mar. Dóna 
accés a les autopistes C-32 (cap a Barcelona)i AP-7 (Jonquera – Castelló). En el seu tram per l’interior de 
Blanes disposa d’un carril per a cada sentit de circulació i un conjunt de rotondes que permeten regular 
el trànsit en les principals sortides. Cal veure la possibilitat de crear noves glorietes per cobrir la 
demanda dels nous sectors de creixement de banda i banda de la via. 

- Nou vial paral·lel al nord de la carretera de la Costa Brava: es preveu obrir un vial Malgrat-Lloret que 
travessi tots els sectors de creixement situats al nord de la carretera d’accés a la Costa Brava (SUD Mas 
Martí, SUD Accés a Mas Güelo, SUD Costa Brava Centre, SUD Horta d’en Beia, PMU Peixos Ros). Aquest eix 
permetrà connectar aquests sectors entre si i accedir a la ctra. de Tordera i a la ctra. d’accés a la Costa 
Brava per un vial menys transitat que la pròpia carretera de Lloret de Mar.  
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- Eix ctra. de Tordera – c. Anselm Clavé: important eix de connexió entre el centre històric de Blanes i el 
municipi veí de Tordera. Compte amb 1 carril per a cada sentit de circulació, excepte en el tram comprès 
entre la rotonda dels focs i l’av. estació on  aquests passen a dos per assumir l’elevat volum de trànsit.  

- Av. de l’estació: vial que connecta el carrer Anselm Clavé i l’av. Europa amb l’estació de ferrocarril. 
Actualment és la única via d’accés a l’estació de RENFE. Es caracteritza per disposar d’un carril per sentit 
però sense cap tipus de separació o delimitació entre carrils. Es proposa millorar l’estat del ferm i la 
senyalització vial d’aquesta avinguda. 

- Nou vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava: vial que segmenta en dues parts el sector de Costa 
Brava. Es tracta de la continuació del carrer Santa Cecília i permet connectar l’av. de l’estació amb la ctra. 
d’accés a la Costa Brava.  

 

6.1.13 SUD COSTA BRAVA CENTRE 
 
Sector de desenvolupament residencial situat a la vessant nord de la carretera d’accés a la Costa Brava. 
Actualment es tracta d’una zona boscosa amb una notable orografia del terreny que es troba ben 
connectat amb el centre de Blanes i amb els municipis veïns gràcies a la proximitat amb la ctra. d’accés 
a la Costa Brava.  
 

� Vianants: 
 
Amb l’obertura dels nous vials previstos amb el desenvolupament del SUD Costa Brava es millorarà 
notablement l’accés a la xarxa d’itineraris per a vianants prevista en el POUM.  
Els principals vials de la xarxa de recorreguts per peatons que donaran cobertura al sector SUD Costa 
Brava Centre són: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: es proposa adaptar el lateral d’aquesta via per garantir la seguretat dels 
vianants a partir de la creació de voreres segregades del trànsit rodat. Tenint en compte els nous 
creixements previstos a banda i banda d’aquesta via és necessari adaptar-la; i així oferir un itinerari per a 
vianants des del carrer Safa (Polígon Industrial carretera de l’Estació) fins a l’Hospital Comarcal. 
Tanmateix cal millorar l’accés entre ambdós costats de la via ja que actualment només es disposa d’un 
pas per a vianants a l’alçada de Mas Borinot i la Pedrera. Per tant, es proposa construir un mínim de dos 
passos per a vianants (ja siguin subterranis com ponts elevats) que permeti connectar les 
urbanitzacions de Mas Martí, Mas Güelo, Riera, Horta d’en Beia i Residencial Blanes amb el nucli urbà al 
sud de la ctra. d’accés a la Costa Brava.  

- Eix ctra. de Tordera – c. Anselm Clavé: eix mar – muntanya que enllaça el municipi de Tordera amb la 
rotonda dels Focs (ctra. d’accés a la Costa Brava) i amb la rbla. Joaquim Ruyra (centre urbà). Es tracta 
d’un dels principals eixos d’entrada al centre de Blanes. La ctra. de Tordera manca d’espai destinat a la 
circulació de vianants, per tant es proposa la creació d’una vorera segregada des de la rotonda dels Focs 
fins a la ciutat esportiva. El carrer Anselm Clavé disposa d’una parada d’autobús interurbà oferint accés 
al transport públic intermunicipal.  

- Eix av. de l’estació – c. santa Cecília: vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava que permet accedir a 
l’estació de RENFE i al Polígon Industrial Carretera de l’Estació en sentit Malgrat i cap als barris de Mas 
Enlaire i la Pedrera en sentit Lloret de Mar. Es proposa garantir l’existència de voreres amb una amplada 
mínima de 1,4m en tot el recorregut d’aquest eix. El tram de l’av. de l’estació comprès entre la pròpia 
estació i l’av. Europa no disposa de cap tipus de segregació de la calçada per a vianants. Per aquest 
motiu, es proposa la realització des voreres en aquest tram de la via per tal de garantir la seguretat dels 
vianants i l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.  

- Rbla. Joaquim Ryura – pl. 11 de setembre – c. Riera de Blanes: eix que connecta el passeig marítim i el 
centre històric amb les urbanitzacions de la ctra. d’accés a la Costa Brava. Es proposa garantir la 
presència de voreres amb una amplada mínima lliure d’obstacles d’1m. Al c. Riera de Blanes, al tractar-se 
d’un vial de nova construcció es proposa donar continuïtat a la vorera i al carril bici que ressegueixen el 
contorn sud de la plaça 11 de setembre. Per augmentar la seguretat dels vianants en les interseccions 
es proposa instal·lar plataformes elevades en aquets punts de la xarxa de vianants, sobretot a la rbla. 
Joaquim Ruyra on l’IMD és molt elevada (12.000 vehicles/dia). 

 
� Transport col·lectiu: 

 
Aquest sector queda poc connectat amb el servei de bus urbà actual de Blanes. Les línies que tenen 
parada a una distància inferior a 500m són la 5 i la 8. Tot i això, la línia 6 (Lloret terminal – estació de 
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Tren) realitza part del seu recorregut just per davant del sector (ctra. d’accés a Blanes) però sense cap 
parada propera, element que es podria millorar.  

- Línia 5: Connecta el sector amb el centre urbà i la urbanització de Valldolig. La parada més propera al 
sector es troba a l’avinguda Joan Carles I (Policia local o Pescadors, segons sentit) a una distància 
aproximada de 450m. 

- Línia 8: Dóna accés al centre urbà i a les urbanitzacions de Vistamar i Residencial Blanes. La parada més 
propera és davant de l’oficina de la policia local situada a 450m del límit meridional del sector.   

- Línia 6: Connecta Lloret de Mar amb l’estació de tren de Blanes. Realitza part del seu recorregut per la 
ctra. d’accés a la Costa Brava, just per davant del sector però sense realitzar cap parada des del 
Cementiri fins a “Pont de Ferro”, en un tram de més de 1.250m. Es proposa establir alguna parada 
intermèdia en aquest tram per tal de donar servei als nous sectors de creixement de banda i banda de la 
carretera.  

 
� Bicicleta: 

 
Actualment des del sector no hi ha connexió directa a cap carril bici o vial amb preferència per a 
ciclistes. Per aquest motiu, per tal de garantir una bona mobilitat en bicicleta des d’aquest sector es 
proposa les actuacions següents:  

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
Comarcal de la Selva. Aquest eix permetrà connectar el nou desenvolupament residencial previst en 
aquest sector amb la zona industrial i d’oci del polígon industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  

- C. Santa Cecília: carrer que connecta el c. Anselm Clavé amb el c. de la Riera. Permet accedir a l’estació de 
ferrocarril per l’av. de l’estació, a partir d’Anselm Clavé. Es tracta d’un vial de nova construcció que 
segueix un itinerari paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava donant cobertura ciclable al barri de Mas 
Enlaire.  

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que connecta el barri de Mas Enlaire amb el 
centre històric i amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa de 
carril bici segregat de doble sentit, per aquest motiu es proposa donar continuïtat a aquest vial per tal 
d’oferir una xarxa per a ciclistes compacte. 

 
� Vehicles: 

 
El SUD Costa Brava Centre limita al sud amb la ctra. d’accés a la Costa Brava, essent aquest un dels 
principals vials de connexió amb la xarxa viària.  

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: via interurbana que connecta Blanes amb Palafolls i Lloret de Mar. Dóna 
accés a les autopistes C-32 (cap a Barcelona)i AP-7 (Jonquera – Castelló). En el seu tram per l’interior de 
Blanes disposa d’un carril per a cada sentit de circulació i un conjunt de rotondes que permeten regular 
el trànsit en les principals sortides. Cal veure la possibilitat de crear noves glorietes per cobrir la 
demanda dels nous sectors de creixement de banda i banda de la via. 

- Nou vial paral·lel al nord de la carretera de la Costa Brava: es preveu obrir un vial Malgrat-Lloret que 
travessi tots els sectors de creixement situats al nord de la carretera d’accés a la Costa Brava (SUD Mas 
Martí, SUD Accés a Mas Güelo, SUD Costa Brava Centre, SUD Horta d’en Beia, PMU Peixos Ros). Aquest eix 
permetrà connectar aquests sectors entre si i accedir a la ctra. de Tordera i a la ctra. d’accés a la Costa 
Brava per un vial menys transitat que la pròpia carretera de Lloret de Mar.  

- Eix ctra. de Tordera – c. Anselm Clavé: important eix de connexió entre el centre històric de Blanes i el 
municipi veí de Tordera. Compte amb 1 carril per a cada sentit de circulació, excepte en el tram comprès 
entre la rotonda dels focs i l’av. estació on  aquests passen a dos per assumir l’elevat volum de trànsit.  

- Eix Jaume I el Conqueridor – av. Joan Carles I: important eix de connexió entre el centre de la ciutat (pl. 
Solidaritat) i la ctra. d’accés a la Costa Brava (Valldolitg).  

- Nou vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava: vial que segmenta en dues parts el sector de Costa 
Brava. Es tracta de la continuació del carrer Santa Cecília i permet connectar l’av. de l’estació amb la ctra. 
d’accés a la Costa Brava.  
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6.1.14 SUD HORTA D’EN BEIA 
 
Sector de desenvolupament residencial ubicat al sud de l’urbanització residencial Blanes oferint 
continuïtat amb el nucli urbà. Es caracteritza per ser una zona de forts pendents. 
 

� Vianants: 
 
L’orografia del terreny característica d’aquest sector dificulta els desplaçaments a peu, ja que segons 
des de quin punt de l’Horta d’en Beia es vulgui realitzar el desplaçament pot ser dificultós degut al 
pendent.  

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: es proposa adaptar el lateral d’aquesta via per garantir la seguretat dels 
vianants a partir de la creació de voreres segregades del trànsit rodat. Tenint en compte els nous 
creixements previstos a banda i banda d’aquesta via és necessari adaptar-la i així oferir un itinerari per a 
vianants des del carrer Safa (Polígon Industrial carretera de l’Estació) fins a l’Hospital Comarcal. 
Tanmateix cal millorar l’accés entre ambdós costats de la via ja que actualment només es disposa d’un 
pas per a vianants a l’alçada de Mas Borinot i la Pedrera. Per tant, es proposa construir un mínim de dos 
passos per a vianants (ja siguin subterranis com ponts elevats) que permeti connectar les 
urbanitzacions de Mas Martí, Mas Güelo, Riera, Horta d’en Beia i Residencial Blanes amb el nucli urbà al 
sud de la ctra. d’accés a la Costa Brava.  

- Eix av. de l’estació – c. santa Cecília: vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava que permet accedir a 
l’estació de RENFE i al Polígon Industrial Carretera de l’Estació en sentit Malgrat i cap als barris de Mas 
Enlaire i la Pedrera en sentit Lloret de Mar. Es proposa garantir l’existència de voreres amb una amplada 
mínima de 1,4m en tot el recorregut d’aquest eix. El tram de l’av. de l’estació comprès entre la pròpia 
estació i l’av. Europa no disposa de cap tipus de segregació de la calçada per a vianants. Per aquest 
motiu, es proposa la realització des voreres en aquest tram de la via per tal de garantir la seguretat dels 
vianants i l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.  

- Rbla. Joaquim Ryura – pl. 11 de setembre – c. Riera de Blanes: eix que connecta el passeig marítim i el 
centre històric amb les urbanitzacions de la ctra. d’accés a la Costa Brava. Es proposa garantir la 
presència de voreres amb una amplada mínima lliure d’obstacles d’1m. Al c. Riera de Blanes, al tractar-se 
d’un vial de nova construcció es proposa donar continuïtat a la vorera i al carril bici que ressegueixen el 
contorn sud de la plaça 11 de setembre. Per augmentar la seguretat dels vianants en les interseccions 
es proposa instal·lar plataformes elevades en aquets punts de la xarxa de vianants, sobretot a la rbla. 
Joaquim Ruyra on l’IMD és molt elevada (12.000 vehicles/dia). 

 
� Transport col·lectiu: 

 
Es tracta d’un sector de gran superfície (16,37m2) on l’accessibilitat al transport públic varia 
notablement dins del propi sector. Tot i això, es coincideix en considerar la línia 8 (Vistamar – Pl. Verge 
Maria) com a la principal cobertora del sector.  

- Línia1: Realitza el recorregut terminal Blanes – Lloret de Mar. La parada més propera és Pont de Ferro, 
situada a 200m del límit oriental del sector.  

- Línia 5: Connecta el sector amb Valldolig i el centre urbà.  
- Línia 6: Connecta Lloret de Mar amb l’estació de tren de Blanes. Realitza part del seu recorregut per la 

ctra. d’accés a la Costa Brava, just per davant del sector però sense realitzar cap parada des del 
Cementiri fins a “Pont de Ferro”, en un tram de més de 1.250m. Es proposa establir alguna parada 
intermèdia en aquest tram per tal de donar servei als nous sectors de creixement de banda i banda de la 
carretera.  

- Línia 8: Dóna accés al centre urbà i a les urbanitzacions de Vistamar i Residencial Blanes. La parada més 
propera és Alhambra situada a 450m del límit meridional del sector.   

 
� Bicicleta: 

 
Actualment el sector no disposa de cap tipus de vial amb prioritat per a ciclistes. Tot i això es torba molt 
propera la zona de recent urbanització de Valldolitg on les voreres disposen d’un espai delimitat per a 
bicicletes. Pel tal de garantir la cobertura del sector amb la xarxa d’itineraris proposada es precisen les 
actuacions següent:  

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
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Comarcal de la Selva. Aquest eix permetrà connectar el nou desenvolupament residencial previst en 
aquest sector amb la zona industrial i d’oci del polígon industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  

- C. Santa Cecília: carrer que connecta el c. Anselm Clavé amb el c. de la Riera. Permet accedir a l’estació de 
ferrocarril per l’av. de l’estació, a partir d’Anselm Clavé. Es tracta d’un vial de nova construcció que 
segueix un itinerari paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava donant cobertura ciclable al barri de Mas 
Enlaire.  

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que connecta el barri de Mas Enlaire amb el 
centre històric i amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa de 
carril bici segregat de doble sentit, per aquest motiu es proposa donar continuïtat a aquest vial per tal 
d’oferir una xarxa per a ciclistes compacte. 

 
� Vehicles: 

 
La xarxa viària bàsica proposada ofereix cobertura al sector mitjançant: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: via interurbana que connecta Blanes amb Palafolls i Lloret de Mar. Dóna 
accés a les autopistes C-32 (cap a Barcelona)i AP-7 (Jonquera – Castelló). En el seu tram per l’interior de 
Blanes disposa d’un carril per a cada sentit de circulació i un conjunt de rotondes que permeten regular 
el trànsit en les principals sortides. Cal veure la possibilitat de crear noves glorietes per cobrir la 
demanda dels nous sectors de creixement de banda i banda de la via. 

- Nou vial paral·lel al nord de la carretera de la Costa Brava: es preveu obrir un vial Malgrat-Lloret que 
travessi tots els sectors de creixement situats al nord de la carretera d’accés a la Costa Brava (SUD Mas 
Martí, SUD Accés a Mas Güelo, SUD Costa Brava Centre, SUD Horta d’en Beia, PMU Peixos Ros). Aquest eix 
permetrà connectar aquests sectors entre si i accedir a la ctra. de Tordera i a la ctra. d’accés a la Costa 
Brava per un vial menys transitat que la pròpia carretera de Lloret de Mar.  

- Eix Jaume I el Conqueridor – av. Joan Carles I: important eix de connexió entre el centre de la ciutat (pl. 
Solidaritat) i la ctra. d’accés a la Costa Brava (Valldolitg). 

- Nou vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava: vial que segmenta en dues parts el sector de Costa 
Brava. Es tracta de la continuació del carrer Santa Cecília i permet connectar l’av. de l’estació amb la ctra. 
d’accés a la Costa Brava.  

 

6.1.15 SUD LES MIMOSES 
 
Aquest sector es situa a l’extrem nord-est del municipi, entre la urbanització de Valldolitg i el PA de la 
ctra. d’accés a la Costa Brava. La connexió del SUD Les Mimoses amb les diverses xarxes de mobilitat 
proposades a Blanes serà la mateixa que el sector de Valldolitg.  
 

� Vianants: 
 
Cal tenir en compte que els principals pols atractors de població es troben a una distància superior a 
1.500m del sector. Al tractar-se d’una distància elevada és probable que difícilment aquets 
desplaçaments es realitzin a peu. Tot i això cal garantir una xarxa apropiada per a vianants que connecti 
els sector amb els principals focus de mobilitat. Per fer-ho es proposen les actuacions següents: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: es proposa adaptar el lateral d’aquesta via per garantir la seguretat dels 
vianants a partir de la creació de voreres segregades del trànsit rodat. Tenint en compte els nous 
creixements previstos a banda i banda d’aquesta via és necessari adaptar-la i així oferir un itinerari per a 
vianants des del carrer Safa (Polígon Industrial carretera de l’Estació) fins a l’Hospital Comarcal. 
Tanmateix cal millorar l’accés entre ambdós costats de la via ja que actualment només es disposa d’un 
pas per a vianants a l’alçada de Mas Borinot i la Pedrera. Per tant, es proposa construir un mínim de dos 
passos per a vianants (ja siguin subterranis com ponts elevats) que permeti connectar les 
urbanitzacions de Mas Martí, Mas Güelo, Riera, Horta d’en Beia i Residencial Blanes amb el nucli urbà al 
sud de la ctra. d’accés a la Costa Brava.  

- Rbla. Joaquim Ruyra – pl. 11 de setembre – c. Riera de Blanes: eix que connecta el passeig marítim i el 
centre històric amb les urbanitzacions de la ctra. d’accés a la Costa Brava. Es proposa garantir la 
presència de voreres amb una amplada mínima lliure d’obstacles d’1m. Al c. Riera de Blanes, al tractar-se 
d’un vial de nova construcció es proposa donar continuïtat a la vorera i al carril bici que ressegueixen el 
contorn sud de la plaça 11 de setembre. Per augmentar la seguretat dels vianants en les interseccions 
es proposa instal·lar plataformes elevades en aquets punts de la xarxa de vianants, sobretot a la rbla. 
Joaquim Ruyra on l’IMD és molt elevada (12.000 vehicles/dia). 
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- C. Salut – c. Vila de Lloret: es considera important adaptar aquets eix per a la circulació de vianants per 
tal de garantir una alternativa d’accés entre el centre i l’hospital que no sigui pels vials més transitats. 
Es proposa convertir el carrer Salut en un vial pacificat on es restringeixi el trànsit rodat per tal de 
garantir les condicions òptimes per a vianants. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
Es tracta d’un sector que queda immers entre l’existent urbanització de Valldolig, i per aquest motiu es 
caracteritza per tenir la mateixa accessibilitat que aquest sector residencial ja desenvolupat.  

- Línia1: Realitza el recorregut terminal Blanes – Lloret de Mar. La parada més propera és Pont de Ferro, 
situada a 250m del límit occidental del sector.  

- Línia 5: Dóna cobertura a la urbanització de Valldolig, connectant-la amb el centre urbà, la policia local i 
el Centre d’Educació Infantil i d’educació Primària. Pel que fa a aquesta línia les Mimoses gaudiran de la 
mateixa accessibilitat que actualment disposen els residents a Valldolig. Disposa d’una parada en 
ambdós sentits limítrofa amb el sector al passar pel carrer de Valldolig. 

- Línia 6: Connecta Lloret de Mar amb l’estació de tren de Blanes. Realitza part del seu recorregut per la 
ctra. d’accés a la Costa Brava, just per davant del sector però sense realitzar cap parada des del 
Cementiri fins a “Pont de Ferro”, en un tram de més de 1.250m. Es proposa establir alguna parada 
intermèdia en aquest tram per tal de donar servei als nous sectors de creixement de banda i banda de la 
carretera. 

 
� Bicicleta: 

 
A continuació es detallen les actuacions necessàries per garantir la xarxa d’itineraris per a bicicletes: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
Comarcal de la Selva. Aquest eix permetrà connectar el nou desenvolupament residencial previst en 
aquest sector amb la zona industrial i d’oci del polígon industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  

- C. Santa Cecília: carrer que connecta el c. Anselm Clavé amb el c. de la Riera. Permet accedir a l’estació de 
ferrocarril per l’av. de l’estació, a partir d’Anselm Clavé. Es tracta d’un vial de nova construcció que 
segueix un itinerari paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava donant cobertura ciclable al barri de Mas 
Enlaire.  

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que connecta el barri de Mas Enlaire amb el 
centre històric i amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa de 
carril bici segregat de doble sentit, per aquest motiu es proposa donar continuïtat a aquest vial per tal 
d’oferir una xarxa per a ciclistes compacte. 

 
� Vehicles: 

 
Els principals vials de la xarxa d’itineraris per a vehicles proposada que cobreixen el sector és: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: via interurbana que connecta Blanes amb Palafolls i Lloret de Mar. Dóna 
accés a les autopistes C-32 (cap a Barcelona)i AP-7 (Jonquera – Castelló). En el seu tram per l’interior de 
Blanes disposa d’un carril per a cada sentit de circulació i un conjunt de rotondes que permeten regular 
el trànsit en les principals sortides. Cal veure la possibilitat de crear noves glorietes per cobrir la 
demanda dels nous sectors de creixement de banda i banda de la via. 

- Eix Jaume I el Conqueridor – av. Joan Carles I: important eix de connexió entre el centre de la ciutat (pl. 
Solidaritat) i la ctra. d’accés a la Costa Brava (Valldolitg). 

- Nou vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava: vial que segmenta en dues parts el sector de Costa 
Brava. Es tracta de la continuació del carrer Santa Cecília i permet connectar l’av. de l’estació amb la ctra. 
d’accés a la Costa Brava.  
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6.1.16 PMU PARADÍS-AV. EUROPA 
 
Es tracta d’un sector discontinu:  
- Av. Europa: sector situat entre la ctra. de Malgrat i l’av. Europa. 
- C. Paradís: sector limítrof amb el pg. de Santa Bàrbara i el c. Paradís (molt proper al centre urbà).  

 
� Vianants: 

 
El sector discontinu paral·lel a la ctra. de Malgrat es troba cobert per la xarxa d’itineraris per a vianants 
proposada: 

- Av. Europa: eix que enllaça els polígons industrials Nord i Carretera de l’Estació amb el barri dels Olivers i 
l’estació d’autobusos. Disposa de voreres amb una amplada superior a 1,5m lliures d’obstacles en 
ambdós sentits de la circulació. Per tal de garantir la seguretat dels peatons en les interseccions i en els 
passos per a vianants es proposa instal·lar plataformes elevades en aquests punts. 

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear una vorera 
d’entre 1,5 i 2m d’amplada a la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via.  

- C. Ardales: carrer que connecta l’av. Europa amb l’av. del Pavos. Tenint en compte la concentració 
d’establiments comercials a l’av. dels Pavos es proposa adaptar el carrer Ardales amb una vorera 
superior a 1,4m per tal d’esdevenir part de la xarxa d’itineraris per a vianants. Tot i això, cal tenir en 
compte que aquest vial es caracteritza per notables desnivells degut al fort pendent. 

 
D’altra banda, el sector que limita a l’oest amb el carrer Paradís al trobar-se proper al centre de la ciutat 
disposa d’una notable cobertura per a vianants. Destaca la proximitat als carrers peatonals de l’illa 
comercial.  

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que connecta el barri de Mas Enlaire amb el 
centre històric i amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa de 
carril bici segregat de doble sentit, per aquest motiu es proposa donar continuïtat a aquest vial per tal 
d’oferir una xarxa per a ciclistes compacte. 

- C. Salut – c. Vila de Lloret: es considera important adaptar aquets eix per a la circulació de vianants per 
tal de garantir una alternativa d’accés entre el centre i l’hospital que no sigui pels vials més transitats. 
Es proposa convertir el carrer Salut en un vial pacificat on es restringeixi el trànsit rodat per tal de 
garantir les condicions òptimes per a vianants. 

- C. Salut – c. Vila de Lloret: es considera important adaptar aquets eix per a la circulació de vianants per 
tal de garantir una alternativa d’accés entre el centre i l’hospital que no sigui pels vials més transitats. 
Es proposa convertir el carrer Salut en un vial pacificat on es restringeixi el trànsit rodat per tal de 
garantir les condicions òptimes per a vianants. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
Al tractar-se d’un sector discontinu l’accessibilitat al transport públic presenta notables diferencies 
entre ambdós subsectors. Per una banda, en el sector fronterer amb l’av. Europa i la ctra. de Malgrat la 
parada de bus més propera es troba a més 230m (av. Europa) i les úniques línies que es troben a una 
distància coherent per poder donar servei al sector són la 4, la 6 i la 9. 

- Línia 4: Connecta el sector amb el centre de Blanes i amb l’estació de ferrocarril, garantint una bona 
connexió amb el transport interurbà. La parada més propera es troba a 225m de l’extrem del sector a 
l’av. Europa. 

- Línia 6: Connecta Lloret de Mar amb l’estació de tren de Blanes. La parada més propera al sector és a la 
rotonda Locomotora (av. de l’Estació) situada a 450m de l’extrem meridional. 

- Línia 9: Dóna accés al centre, a l’ambulatori i a la zona industrial. Des del sector la parada més propera 
es troba a 225m a l’av. Europa. 

 
D’altra banda, la superfície situada entre el carrer Paradís i el passeig de Santa Bàrbara disposa d’una 
parada limítrofa amb el sector al carrer de la Salut.  Les línies properes al sector són: 1, 2, 4, 5, 8 i 9. Cal 
tenir en compte que es troba molt proper al centre de Blanes, coincidint amb l’itinerari de moltes línies 
que connecten els afores amb el nucli urbà.  

- Línia 1: Connecta Blanes amb Lloret de Mar. Aquesta línia compta amb una parada situada a menys de 
50m del sector al carrer Jaume I el Conqueridor.   
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- Línia 2: Connecta el sector amb el barri de Ca la Guidó i amb el centre urbà. La parada més propera es 
troba a una distància aproximada de 250m i correspon a la rambla Joaquim Ruyra. 

- Línia 4: Connecta el sector amb el centre de Blanes i amb l’estació de ferrocarril, garantint una bona 
connexió amb el transport interurbà. La parada és Joaquim Ruyra (250m). 

- Línia 5: Connecta la urbanització de Valldolitg amb el centre històric i el barri de Mont-Ferrant. Disposa 
d’una parada a la plaça Solidaritat a menys de 200m del sector. 

- Línia 8: Dóna accés al centre urbà i a les urbanitzacions de Vistamar i Residencial Blanes. Les parades 
més properes són Massonet (limítrofa amb l’extrem nord-est del sector, en sentit Mont-Ferrant) i pl. 
Solidaritat (a menys de 200m de l’extrem sud-oest). 

- Línia 9: Dóna accés al centre, a l’ambulatori i a la zona industrial. Des del sector la parada més propera 
es troba a menys de 200m de distància a la plaça Solidaritat.  

 
� Bicicleta: 

 
En cap dels dos subsectors es disposa d’una infraestructura pròpia per a bicicletes. Tanmateix la xarxa 
d’itineraris proposada preveu una bona cobertura des d’ambdós sectors.  
 
Sector paradís: 

- Eix c. Raval – c. dels Filadors – pg. de Santa Bàrbara: Es proposa pacificar el trànsit d’aquest eix 
restringint la velocitat a 30km/h on les ciclistes disposin de prioritat.  

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que connecta el barri de Mas Enlaire amb el 
centre històric i amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa de 
carril bici segregat de doble sentit, per aquest motiu es proposa donar continuïtat a aquest vial per tal 
d’oferir una xarxa per a ciclistes compacte. 

 
Sector av. Europa: 

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear un carril bici 
segregat en la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via. Entre l’av. Europa i Anselm 
Clavé es proposa habilitar les voreres d’un dels dos costats de la via com a espai de convivència entre 
vianants i ciclistes. Per fer-ho es precisa reduir lleugerament l’amplada del carril de circulació per tal 
d’augmentar-la en la vorera pensada com a part de l’itinerari ciclable.  

- Av. Europa: important eix mar-muntanya que connecta el Polígon Industrial Nord i els barris de Mas Florit 
i Mas Borrell amb l’av. de Catalunya i l’estació d’autobusos. Tenint en compte la presència d’un 
aparcament automàtic subterrani per a bicicletes, biceberg, a l’estació d’autobusos és important que 
des d’aquest punt es disposi d’una xarxa d’itineraris ciclables segura que connecti tot el municipi. Per 
aquest motiu es proposa la creació d’un carril bici segregat des de la ctra. de Tordera fins l’av. Catalunya.  

 
� Vehicles: 

 
Els itineraris proposats en la xarxa per a vehicles presenta notables diferencies entre ambdós sectors. 
Tot i això, en tots dos casos compten amb la cobertura d’una via interurbana i amb un dels principals 
eixos mar-muntanya. 
 
Sector c. Paradís: 

- Av. Europa: eix mar-muntanya que connecta la ctra. de Tordera amb l’av. Catalunya (prop de l’estació 
d’autobusos). Es disposa de com a mínim un carril per sentit de circulació, augmentant a dos carrils en 
el tram comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. de Malgrat, on el trànsit generat pels polígons 
industrials provoca un notable augment de la intensitat de vehicles. 

- Ctra. de Malgrat: principal via de connexió entre Blanes i Malgrat de Mar. Compta amb 2 carrils de 
circulació, un per cada sentit. 

 
Sector av. Europa: 

- Eix Jaume I el Conqueridor – av. Joan Carles I: important eix de connexió entre el centre de la ciutat (pl. 
Solidaritat) i la ctra. d’accés a la Costa Brava (Valldolitg). 

- Eix ctra. de Tordera – c. Anselm Clavé: important eix de connexió entre el centre històric de Blanes i el 
municipi veí de Tordera. Compte amb 1 carril per a cada sentit de circulació, excepte en el tram comprès 
entre la rotonda dels focs i l’av. estació on  aquests passen a dos per assumir l’elevat volum de trànsit.  
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6.1.17 PA SARDANA 
 
Actuació de Millora Urbana contigua a l’av. Europa. Actualment, el sector està format pel càmping La 
Sardana i per una zona sense edificar destinada a la presència de balles publicitàries.  
 

� Vianants: 
 
L’orografia del terreny on es troba el SUD Sardana dificulta els desplaçaments a peu. Aquest sector es 
troba en una zona elevada provocant que en totes les relacions en sentit sud el desnivell sigui molt 
gran. Tot i això, per tal de garantir al màxim una bona accessibilitat a la xarxa per a vianants es proposa 
una sèrie d’actuacions en els vials proposats més propers al sector. 

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear una vorera 
d’entre 1,5 i 2m d’amplada a la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via.  

- Av. Europa: eix que enllaça els polígons industrials Nord i Carretera de l’Estació amb el barri dels Olivers i 
l’estació d’autobusos. Disposa de voreres amb una amplada superior a 1,5m lliures d’obstacles en 
ambdós sentits de la circulació. Per tal de garantir la seguretat dels peatons en les interseccions i en els 
passos per a vianants es proposa instal·lar plataformes elevades en aquests punts. 

- Av. Catalunya – pg. de Catalunya: eix que connecta la ctra. de Malgrat amb la pl. dels Països Catalans (pg. 
de la Marina). A l’av. Catalunya, entre Pablo Neruda i Plantera, es disposa d’un passeig central amb un 
espai reservat per a peatons lliure d’obstacles amb una amplada superior a 4m. La vorera del costat est 
del pg. de Catalunya recorre paral·lela al carril bici, esdevenint en alguns trams un espai de convivència 
entre bicicletes i vianants. Aquestes condicions determinen que es tracti d’un important eix per a 
vianants que dóna accés a l’estació d’autobusos, al camp de futbol, al poliesportiu, a la biblioteca 
comarcal i a l’oficina de turisme central. Cal garantir la seguretat i l’accessibilitat de tots els vianants a 
les interseccions amb les vies de trànsit motoritzat mitjançant plataformes elevades.  

- C. Ardales: carrer que connecta l’av. Europa amb l’av. del Pavos. Tenint en compte la concentració 
d’establiments comercials a l’av. dels Pavos es proposa adaptar el carrer Ardales amb una vorera 
superior a 1,4m per tal d’esdevenir part de la xarxa d’itineraris per a vianants. Tot i això, cal tenir en 
compte que aquest vial es caracteritza per notables desnivells degut al fort pendent. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
L’accessibilitat d’aquest sector es troba afavorida per la proximitat a l’estació d’autobusos, situada a 
una distancia aproximada de 350m. Les línies que donen cobertura al sector són 1, 2, 4, 7 i 9, amb 
parada a l’av. Europa o a l’estació d’autobusos.  

- Línia 1: Permet connectar el sector amb el centre de Blanes, l’Hospital Comarcal i Lloret de Mar. Des del 
PA Sardana es pot accedir al sector des de la seva parada origen a l’estació d’autobusos (350m). 

- Línia 2: Servei de connexió amb els barris de la Plantera, els Pavos, Ca la Guidó i els polígons industrials 
nord i ctra. de l’estació. La parada més propera al sector és l’estació d’autobusos, a una distància 
aproximada de 350m.  

- Línia 4: Connecta el sector amb el centre de Blanes i amb l’estació de ferrocarril, garantint una bona 
connexió amb el transport interurbà. La parada més propera limita amb l’extrem nord-est del sector a 
l’av. Europa. 

- Línia 9: Dóna accés al centre, a l’ambulatori i a la zona industrial. La parada més propera es troba 
contigua al sector  l’av. Europa. 

 
� Bicicleta: 

 
Els carrers limítrofs amb el sector en aquests moments no disposen de carril bici. Tot i això, es troba 
molt pròxim al carril bici de l’av. Catalunya i el pg. de Catalunya. La principal actuació a fer per garantir 
l’accessibilitat del sector a la xarxa de bicicletes és: 

- Av. Europa: important eix mar-muntanya que connecta el Polígon Industrial Nord i els barris de Mas Florit 
i Mas Borrell amb l’av. de Catalunya i l’estació d’autobusos. Tenint en compte la presència d’un 
aparcament automàtic subterrani per a bicicletes, Biceberg, a l’estació d’autobusos és important que 
des d’aquest punt es disposi d’una xarxa d’itineraris ciclables segura que connecti tot el municipi. Per 
aquest motiu es proposa la creació d’un carril bici segregat des de la ctra. de Tordera fins l’av. Catalunya.  

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear un carril bici 
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segregat en la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via. Entre l’av. Europa i Anselm 
Clavé es proposa habilitar les voreres d’un dels dos costats de la via com a espai de convivència entre 
vianants i ciclistes. Per fer-ho es precisa reduir lleugerament l’amplada del carril de circulació per tal 
d’augmentar-la en la vorera pensada com a part de l’itinerari ciclable.  

 
� Vehicles: 

 
Els principals vials propers al sector que formen part de la xarxa d’itineraris per a vehicles són 
bàsicament 3: 

- Av. Europa: eix mar-muntanya que connecta la ctra. de Tordera amb l’av. Catalunya (prop de l’estació 
d’autobusos). Es disposa de com a mínim un carril per sentit de circulació, augmentant a dos carrils en 
el tram comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. de Malgrat, on el trànsit generat pels polígons 
industrials provoca un notable augment de la intensitat de vehicles. 

- Ctra. de Malgrat: principal via de connexió entre Blanes i Malgrat de Mar. Compta amb 2 carrils de 
circulació, un per cada sentit.  

- Eix av. Catalunya – pg. de Catalunya: important via d’accés al centre de Blanes des de la ctra. de Malgrat, 
arribant fins a la pl. dels Països Catalans. Aquest eix està format per dos carrils de circulació, un per cada 
sentit.  

 

6.1.18 PMU MAS FERRER 
 
Actuació de Millora Urbana situada al carrer de Sant Pere de Roda, prop de la cruïlla amb l’Av. Europa. Es 
tracta d’una antiga masia que el catàleg de patrimoni municipal protegeix on es permet un ús hoteler.  
 

� Vianants: 
 
L’orografia del terreny on es troba el PMU Mas Ferrer dificulta els desplaçaments a peu. Aquest sector 
es troba en una zona elevada provocant que en totes les relacions en sentit sud el desnivell sigui molt 
gran. Tot i això, per tal de garantir al màxim una bona accessibilitat a la xarxa per a vianants es proposa 
una sèrie d’actuacions en els vials proposats més propers al sector. 

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear una vorera 
d’entre 1,5 i 2m d’amplada a la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via.  

- Av. Europa: eix que enllaça els polígons industrials Nord i Carretera de l’Estació amb el barri dels Olivers i 
l’estació d’autobusos. Disposa de voreres amb una amplada superior a 1,5m lliures d’obstacles en 
ambdós sentits de la circulació. Per tal de garantir la seguretat dels peatons en les interseccions i en els 
passos per a vianants es proposa instal·lar plataformes elevades en aquests punts. 

- Av. Catalunya – pg. de Catalunya: eix que connecta la ctra. de Malgrat amb la pl. dels Països Catalans (pg. 
de la Marina). A l’av. Catalunya, entre Pablo Neruda i Plantera, es disposa d’un passeig central amb un 
espai reservat per a peatons lliure d’obstacles amb una amplada superior a 4m. La vorera del costat est 
del pg. de Catalunya recorre paral·lela al carril bici, esdevenint en alguns trams un espai de convivència 
entre bicicletes i vianants. Aquestes condicions determinen que es tracti d’un important eix per a 
vianants que dóna accés a l’estació d’autobusos, al camp de futbol, al poliesportiu, a la biblioteca 
comarcal i a l’oficina de turisme central. Cal garantir la seguretat i l’accessibilitat de tots els vianants a 
les interseccions amb les vies de trànsit motoritzat mitjançant plataformes elevades.  

- C. Ardales: carrer que connecta l’av. Europa amb l’av. del Pavos. Tenint en compte la concentració 
d’establiments comercials a l’av. dels Pavos es proposa adaptar el carrer Ardales amb una vorera 
superior a 1,4m per tal d’esdevenir part de la xarxa d’itineraris per a vianants. Tot i això, cal tenir en 
compte que aquest vial es caracteritza per notables desnivells degut al fort pendent. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
L’accessibilitat d’aquest sector es troba afavorida per la proximitat a l’estació d’autobusos, situada a 
una distancia de poc més de 400m. Les línies que donen cobertura al sector són bàsicament la 2 amb 
parada a 125m a l’est del sector i les línies 4 i 9 amb parada a l’av. Europa (350m). En menor mesura la 
línia 1, en disposar de parada a l’estació d’autobusos també garanteix la cobertura del sector.  

- Línia 1: Permet connectar el sector amb el centre de Blanes, l’Hospital Comarcal i Lloret de Mar. Des del 
PA Sardana es pot accedir al sector des de la seva parada origen a l’estació d’autobusos (400m). 
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- Línia 2: Servei de connexió amb els barris de la Plantera, els Pavos, Ca la Guidó i els polígons industrials 
nord i ctra. de l’estació. La parada més propera al sector és Dipòsits, a una distància aproximada de 
125m.  

- Línia 4: Connecta el sector amb el centre de Blanes i amb l’estació de ferrocarril, garantint una bona 
connexió amb el transport interurbà. La parada més propera es troba a l’av. Europa (350m). 

- Línia 9: Dóna accés al centre, a l’ambulatori i a la zona industrial. La parada més propera es troba a l’av. 
Europa (350m). 

 
� Bicicleta: 

 
Els carrers limítrofs amb el sector en aquests moments no disposen de carril bici. Tot i això, es troba 
molt pròxim al carril bici de l’av. Catalunya i el pg. de Catalunya. La principal actuació a fer per garantir 
l’accessibilitat del sector a la xarxa de bicicletes és: 

- Av. Europa: important eix mar-muntanya que connecta el Polígon Industrial Nord i els barris de Mas Florit 
i Mas Borrell amb l’av. de Catalunya i l’estació d’autobusos. Tenint en compte la presència d’un 
aparcament automàtic subterrani per a bicicletes, Biceberg, a l’estació d’autobusos és important que 
des d’aquest punt es disposi d’una xarxa d’itineraris ciclables segura que connecti tot el municipi. Per 
aquest motiu es proposa la creació d’un carril bici segregat des de la ctra. de Tordera fins l’av. Catalunya.  

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear un carril bici 
segregat en la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via. Entre l’av. Europa i Anselm 
Clavé es proposa habilitar les voreres d’un dels dos costats de la via com a espai de convivència entre 
vianants i ciclistes. Per fer-ho es precisa reduir lleugerament l’amplada del carril de circulació per tal 
d’augmentar-la en la vorera pensada com a part de l’itinerari ciclable.  

 
� Vehicles: 

 
Els principals vials propers al sector que formen part de la xarxa d’itineraris per a vehicles són 
bàsicament 3: 

- Av. Europa: eix mar-muntanya que connecta la ctra. de Tordera amb l’av. Catalunya (prop de l’estació 
d’autobusos). Es disposa de com a mínim un carril per sentit de circulació, augmentant a dos carrils en 
el tram comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. de Malgrat, on el trànsit generat pels polígons 
industrials provoca un notable augment de la intensitat de vehicles. 

- Ctra. de Malgrat: principal via de connexió entre Blanes i Malgrat de Mar. Compta amb 2 carrils de 
circulació, un per cada sentit.  

- Eix av. Catalunya – pg. de Catalunya: important via d’accés al centre de Blanes des de la ctra. de Malgrat, 
arribant fins a la pl. dels Països Catalans. Aquest eix està format per dos carrils de circulació, un per cada 
sentit.  

 
 

6.1.19 SUD RONDA OEST 
 
Aquest sector industrial es troba comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. d’accés a la Costa Brava. Al 
trobar-se immers entre aquests eixos interurbans de gran importància garanteixen una bona 
connectivitat del sector amb la resta de Blanes i amb el municipis propers.  
 

� Vianants: 
 
Al tractar-se d’un sector situat als afores del nucli urbà de Blanes són pocs els itineraris per a vianants 
que donen accés al sector. Cal tenir en compte que el SUD Industrial Ronda Oest està envoltat per les 
principals vies de comunicació interurbanes que connecten Blanes amb els municipis veïns. Aquests 
vials estan pensats per la mobilitat en vehicle privat i només estan adaptats al trànsit motoritzat. Per 
aquest motiu es proposa  adequar els vorals d’aquestes carreteres per a vianants.  
La cobertura dels sector amb la xarxa de vianants ve marcada per: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: al tractar-se d’un important eix Malgrat – Lloret que travessa tot el 
municipi i connecta amb els principals carrers de penetració al nucli urbà de Blanes (av. Europa i c. 
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Anselm Clavé). Es proposa adaptar la calçada amb voreres segregades del trànsit motoritzat des del 
límit occidental del sector SUD Industrial Ronda Oest fins a l’Hospital Comarcal.  

- Eix ctra. de Tordera – c. Anselm Clavé: eix mar – muntanya que enllaça el municipi de Tordera amb la 
rotonda dels Focs (ctra. d’accés a la Costa Brava) i amb la rbla. Joaquim Ruyra (centre urbà). Es tracta 
d’un dels principals eixos d’entrada al centre de Blanes. La ctra. de Tordera manca d’espai destinat a la 
circulació de vianants, per tant es proposa la creació d’una vorera segregada des de la rotonda dels Focs 
fins a la ciutat esportiva, amb possibilitat de continuació fins a Tordera. El carrer Anselm Clavé disposa 
d’una parada d’autobús interurbà oferint accés al transport públic intermunicipal.  

- Av. Europa: eix que enllaça els polígons industrials Nord i Carretera de l’Estació amb el barri dels Olivers i 
l’estació d’autobusos. Des del sector s’hi pot accedir des de la ctra. d’Accés a la Costa Brava. Disposa de 
voreres amb una amplada superior a 1,5m lliures d’obstacles en ambdós sentits de la circulació. Per tal 
de garantir la seguretat dels peatons en les interseccions i en els passos per a vianants es proposa 
instal·lar plataformes elevades en aquests punts. 

- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i l’Estació de RENFE): actualment es troba 
en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
La presència de transport públic prop del sector és escassa i bàsicament queda garantida pel servei 
ofert al Polígon Industrial Nord. Així doncs, les línies que cobreixen el sector són: 

- Línia 2: Realitza un recorregut circular que connecta el centre històric amb els barris dels Olivers, Quatre 
vents, Els Pavos, Ca la Guidó i Mas Cremat. Disposa d’una parada a Mas Cremat que limita amb l’extrem 
nord-oest del sector.  

- Línia 9: Dóna accés al centre, a l’ambulatori i a la zona industrial. Des del sector la parada més propera és 
Polígon Nord a l’av. Europa, a poc més de 400m del límit oriental del sector.  

 
� Bicicleta: 

 
El carril bici existent a la ctra. de Tordera dóna cobertura al sector des del nord. A banda d’aquest 
actualment no es disposa de cap altre tipus de cobertura ciclable, per aquest motiu es proposen les 
actuacions següents: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
Comarcal de la Selva. Aquest eix permet connectar el sector amb la zona industrial i d’oci del polígon 
industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  

- Av. Europa: important eix mar-muntanya que connecta el Polígon Industrial Nord i els barris de Mas Florit 
i Mas Borrell amb l’av. de Catalunya i l’estació d’autobusos. Tenint en compte la presència d’un 
aparcament automàtic subterrani per a bicicletes, Biceberg, a l’estació d’autobusos és important que 
des d’aquest punt es disposi d’una xarxa d’itineraris ciclables segura que connecti tot el municipi. Per 
aquest motiu es proposa la creació d’un carril bici segregat des de la ctra. de Tordera fins l’av. Catalunya. 

- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Toredera): actualment es troba 
en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat.  

 
� Vehicles: 

 
Els itineraris proposats per a realitzar els desplaçaments en vehicle privat garanteixen l’accessibilitat 
del sector a partir de: 

- Eix ctra. de Tordera – c. Anselm Clavé: important eix de connexió entre el centre històric de Blanes i el 
municipi veí de Tordera. Compte amb 1 carril per a cada sentit de circulació, excepte en el tram comprès 
entre la rotonda dels focs i l’av. estació on  aquests passen a dos per assumir l’elevat volum de trànsit.  

- Av. Europa: eix mar-muntanya que connecta la ctra. de Tordera amb l’av. Catalunya (prop de l’estació 
d’autobusos). Es disposa de com a mínim un carril per sentit de circulació, augmentant a dos carrils en 
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el tram comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. de Malgrat, on el trànsit generat pels polígons 
industrials provoca un notable augment de la intensitat de vehicles. 

- Nou vial paral·lel a la via del tren: cal veure si està prevista l’obertura d’un eix alternatiu a l’av. Europa que 
connecti la ctra. de Malgrat amb la ctra. de Tordera. Aquest nou vial permetria l’absorvir el trànsit generat 
pels sectors PA Nylstar, PMU Nylstar, PMU Rhodia Iberia, SUD Industrial Ronda Oest i així millorar la 
circulació a l’av. Europa. A més, aquesta obertura facilitaria l’accés a l’estació de ferrocarril des de l’oest 
del municipi. 

 

6.1.20 PMU RHODIA IBERIA 
 
Sector molt proper a l’estació de RENFE de Blanes que engloba diferents usos del sòl i activitats. 
Actualment, dins de l’àmbit del sector es pot diferenciar la industria química que dóna nom al sector, 
amb 63 treballadors, la caserna de la Guàrdia Civil, un conjunt de 3 vivendes per rehabilitar i una zona 
boscosa sense urbanitzar paral·lela a la via del tren. 
  

� Vianants: 
 
Al tractar-se d’un sector perifèric la cobertura amb la xarxa d’itineraris per a vianants és escassa. En 
aquests moments no existeix cap vial adaptat per a vianants que doni accés fins al sector o prop 
d’aquest. Per aquest motiu es proposa:  

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: al tractar-se d’un important eix Malgrat – Lloret que travessa tot el 
municipi i connecta amb els principals carrers de penetració al nucli urbà de Blanes (av. Europa i c. 
Anselm Clavé). Es proposa adaptar la calçada amb voreres segregades del trànsit motoritzat des del 
límit occidental del sector SUD Industrial Ronda Oest fins a l’Hospital Comarcal.  

- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i l’Estació de RENFE): actualment es troba 
en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
Sector industrial situat a 50m de l’estació de ferrocarril de Blanes permetent una bona connexió amb 
els municipis de la línia Maçanet-Massanes – Hospitalet de Llobregat. D’altra banda, la proximitat a 
aquest pol atractor de població provoca una bona accessibilitat amb la resta del municipi gràcies a les 
línies urbanes que uneixen el centre amb l’estació.  

- Línia 2: Realitza un circuit circular que connecta el barri de Ca la Guidó fins a l’estació d’autobusos. La 
parada que dóna cobertura al sector limita amb aquest a l’extrem oriental a la urbanització de Mas 
Cremat.  

- Línia 9: Realitza un circuit circular que connecta el barri de Ca la Guidó fins a l’estació d’autobusos. Les 
parades que donen cobertura al sector es troben a l’av. Europa: Polígon Industrial Nord (350m) i Mas 
Cremat (250m). 

 
� Bicicleta: 

 
Cap dels carrers propers al sector disposa actualment de carril bici. Tot i això, el sector limita al sud amb 
l’av. de l’estació i al nord amb la ctra. d’accés a la Costa Brava, ambdues proposades com a itineraris 
ciclables. 

- Av. de l’estació: carrer que dóna accés a l’estació de ferrocarril de Blanes. Per tal d’afavorir els 
desplaçaments intermodals es necessita garantir una bona cobertura de l’estació amb la xarxa 
d’itineraris per a bicicletes. Es proposa la creació d’un carril bici segregat bidireccional situat a un costat 
de la calçada. 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
Comarcal de la Selva. Aquest eix permet connectar el sector amb la zona industrial i d’oci del polígon 
industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  
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- Av. Europa: important eix mar-muntanya que connecta el Polígon Industrial Nord i els barris de Mas Florit 
i Mas Borrell amb l’av. de Catalunya i l’estació d’autobusos. Tenint en compte la presència d’un 
aparcament automàtic subterrani per a bicicletes, Biceberg, a l’estació d’autobusos és important que 
des d’aquest punt es disposi d’una xarxa d’itineraris ciclables segura que connecti tot el municipi. Per 
aquest motiu es proposa la creació d’un carril bici segregat des de la ctra. de Tordera fins l’av. Catalunya.  

- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Toredera): actualment es troba 
en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat. 

 
� Vehicles: 

 
La cobertura del sector amb la xarxa d’itineraris per a vehicles a partir de dues importants vies 
perpendiculars entre si.  

- Ctra. de Malgrat: principal via de connexió entre Blanes i Malgrat de Mar. Compta amb 2 carrils de 
circulació, un per cada sentit.  

- Av. Europa: eix mar-muntanya que connecta la ctra. de Tordera amb l’av. Catalunya (prop de l’estació 
d’autobusos). Es disposa de com a mínim un carril per sentit de circulació, augmentant a dos carrils en 
el tram comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. de Malgrat, on el trànsit generat pels polígons 
industrials provoca un notable augment de la intensitat de vehicles. 

- Nou vial paral·lel a la via del tren: cal veure si està prevista l’obertura d’un eix alternatiu a l’av. Europa que 
connecti la ctra. de Malgrat amb la ctra. de Tordera. Aquest nou vial permetria absorbir el trànsit generat 
pels sectors PA Nylstar, PMU Nylstar, PMU Rhodia Iberia, SUD Industrial Ronda Oest i així millorar la 
circulació a l’av. Europa. A més, aquesta obertura facilitaria l’accés a l’estació de ferrocarril des de l’oest 
del municipi. 

 

6.1.21 PMU NYLSTAR 2 
 
Nylstar és una indústria tèxtil amb 293 treballadors que forma l’àmbit del Pla de Millora Urbana que 
porta el seu nom. Forma part del Polígon Industrial de la carretera de l’estació i la principal via d’accés a 
aquesta fàbrica és l’av. de l’estació. A part d’aquesta via la ctra. de Malgrat també limita amb el sector.  
 

� Vianants: 
 
La importància d’aquest sector com a centre atractor laboral provoca la necessitat de disposar d’una 
bona connexió amb la xarxa d’itineraris per a vianants. Per aconseguir-ho es proposen les actuacions 
següents: 

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear una vorera 
d’entre 1,5 i 2m d’amplada a la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via.  

- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i l’Estació de RENFE): actualment es troba 
en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
Destaca la proximitat amb l’estació de RENFE (a 175m del límit nord-oest del sector) i, per tant, amb les 
línies que connecten el municipi amb aquest emplaçament, la 4 i la 6.  

- Línia 4: La proximitat a l’estació de ferrocarril fa que la parada que realitza aquesta línia davant de 
l’estació també doni cobertura al sector. D’altra banda, abans d’aquesta existeix una parada propera a la 
rotonda locomotora, que només realitza 4 parades al dia, corresponent amb els principals hores 
d’entrada i sortida als llocs de treball.  
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- Línia 6: Compta amb dues parades a l’av. Estació properes al sector: a la rotonda locomotora i davant de 
l’estació de ferrocarril.  

- Línia 9: Recorregut circular que connecta els barris de Ca la Guidó, Plantera i Pavos, la zona industrial de 
Blanes i l’estació d’autobusos. La parada Mas Torrents, a 350m de l’extrem sud del sector, corresponent 
a l’av. Alfons Castelao ofereix cobertura al sector.  

 
� Bicicleta: 

 
Actualment, l’accés dels treballadors de Nylstar al seu lloc de treball en bicicleta no és segur, ja que no 
es disposa de cap sistema de pacificació o segregació del trànsit que garanteixi la qualitat dels 
desplaçaments. Tenint en compte l’elevat nombre de treballadors de Nylstar i el foment de la mobilitat 
sostenible per aquells desplaçament quotidians es proposa una sèrie d’actuacions que facilitin l’accés 
al sector en bicicleta. 

- Av. de l’estació: carrer que dóna accés a l’estació de ferrocarril de Blanes. Per tal d’afavorir els 
desplaçaments intermodals es necessita garantir una bona cobertura de l’estació amb la xarxa 
d’itineraris per a bicicletes. Es proposa la creació d’un carril bici segregat bidireccional situat a un costat 
de la calçada. 

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear un carril bici 
segregat en la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via. Entre l’av. Europa i Anselm 
Clavé es proposa habilitar les voreres d’un dels dos costats de la via com a espai de convivència entre 
vianants i ciclistes. Per fer-ho es precisa reduir lleugerament l’amplada del carril de circulació per tal 
d’augmentar-la en la vorera pensada com a part de l’itinerari ciclable.  

- Av. Europa: important eix mar-muntanya que connecta el Polígon Industrial Nord i els barris de Mas Florit 
i Mas Borrell amb l’av. de Catalunya i l’estació d’autobusos. Tenint en compte la presència d’un 
aparcament automàtic subterrani per a bicicletes, Biceberg, a l’estació d’autobusos és important que 
des d’aquest punt es disposi d’una xarxa d’itineraris ciclables segura que connecti tot el municipi. Per 
aquest motiu es proposa la creació d’un carril bici segregat des de la ctra. de Tordera fins l’av. Catalunya. 

- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Toredera): actualment es troba 
en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat. 

 
� Vehicles: 

 
El sector queda cobert per la xarxa d’itineraris de vehicles a partir dels eixos següents: 

- Ctra. de Malgrat: principal via de connexió entre Blanes i Malgrat de Mar. Compta amb 2 carrils de 
circulació, un per cada sentit.  

- Av. Europa: eix mar-muntanya que connecta la ctra. de Tordera amb l’av. Catalunya (prop de l’estació 
d’autobusos). Es disposa de com a mínim un carril per sentit de circulació, augmentant a dos carrils en 
el tram comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. de Malgrat, on el trànsit generat pels polígons 
industrials provoca un notable augment de la intensitat de vehicles. 

- Av. de l’estació: vial que connecta el carrer Anselm Clavé i l’av. Europa amb l’estació de ferrocarril. 
Actualment és la única via d’accés a l’estació de RENFE. Es caracteritza per disposar d’un carril per sentit 
però sense cap tipus de separació o delimitació entre carrils. Es proposa millorar l’estat del ferm i la 
senyalització vial d’aquesta avinguda. 

- Nou vial paral·lel a la via del tren: cal veure si està prevista l’obertura d’un eix alternatiu a l’av. Europa que 
connecti la ctra. de Malgrat amb la ctra. de Tordera. Aquest nou vial permetria l’absorvir el trànsit generat 
pels sectors PA Nylstar, PMU Nylstar, PMU Rhodia Iberia, SUD Industrial Ronda Oest i així millorar la 
circulació a l’av. Europa. A més, aquesta obertura facilitaria l’accés a l’estació de ferrocarril des de l’oest 
del municipi. 
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6.1.22 PMU PEIXOS ROS 
 
Sector industrial que limita pel sud amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Fa referència a l’àmbit de la 
indústria de congelats Peixos Ros, just sota del SUD Horta d’en Beia.  
 

� Vianants: 
 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: al tractar-se d’un important eix Malgrat – Lloret que travessa tot el 
municipi i connecta amb els principals carrers de penetració al nucli urbà de Blanes (av. Europa i c. 
Anselm Clavé). Es proposa adaptar la calçada amb voreres segregades del trànsit motoritzat des del 
límit occidental del sector SUD Industrial Ronda Oest fins a l’Hospital Comarcal.  

- C. Salut – c. Vila de Lloret: es considera important adaptar aquets eix per a la circulació de vianants per 
tal de garantir una alternativa d’accés entre el centre i l’hospital que no sigui pels vials més transitats. 
Es proposa convertir el carrer Salut en un vial pacificat on es restringeixi el trànsit rodat per tal de 
garantir les condicions òptimes per a vianants. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
Des del sector s’accedeix a les línies 1, 5, 6 i 8. Cal destacar que es troba afavorit per les línies que 
recorren l’eix de l’av. de Joan Carles I i per la ctra. d’accés a la Costa Brava.  

- Línia 1: Connecta Blanes amb Lloret de Mar. Cobreix el sector amb la parada “Pont de Ferro” (100m 
aproximadament). 

- Línia 5: Connecta la urbanització de Valldolitg amb el centre històric i el barri de Mont-Ferrant. La parada 
més propera al sector és a “Pont de Ferro”, a poc més de 100m de distància. 

- Línia 6: Connecta Lloret de Mar amb l’estació de tren de Blanes. Realitza part del seu recorregut per la 
ctra. d’accés a la Costa Brava, just per davant del sector però sense realitzar cap parada des del 
Cementiri fins a “Pont de Ferro”, en un tram de més de 1.250m. Es proposa establir alguna parada 
intermèdia en aquest tram per tal de donar servei als nous sectors de creixement de banda i banda de la 
carretera.  

- Línia 8: Dóna accés al centre urbà i a les urbanitzacions de Vistamar i Residencial Blanes. La parada més 
propera és “Pont de Ferro” a la ctra. d’accés a la Costa Brava. 

 
� Bicicleta: 

 
L’àmbit del sector es troba molt proper al carril bici existent a la zona de recent urbanització de 
Valldolitg i del tram anterior al pas elevat que creua la ctra. d’accés a la costa Brava. A continuació es 
detallen les actuacions necessàries per garantir la xarxa d’itineraris per a bicicletes: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
Comarcal de la Selva. Aquest eix permet connectar el sector amb la zona industrial i d’oci del polígon 
industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  

- C. Santa Cecília: carrer que connecta el c. Anselm Clavé amb el c. de la Riera. Permet accedir a l’estació de 
ferrocarril per l’av. de l’estació, a partir d’Anselm Clavé. Es tracta d’un vial de nova construcció que 
segueix un itinerari paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava donant cobertura ciclable al barri de Mas 
Enlaire.  

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que connecta el barri de Mas Enlaire amb el 
centre històric i amb la ctra. d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa de 
carril bici segregat de doble sentit, per aquest motiu es proposa donar continuïtat a aquest vial i així 
oferir una xarxa per a ciclistes compacte. 

 
� Vehicles: 

 
En la xarxa viària proposada s’ofereix cobertura al sector mitjançant: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: via interurbana que connecta Blanes amb Palafolls i Lloret de Mar. Dóna 
accés a les autopistes C-32 (cap a Barcelona)i AP-7 (Jonquera – Castelló). En el seu tram per l’interior de 
Blanes disposa d’un carril per a cada sentit de circulació i un conjunt de rotondes que permeten regular 
el trànsit en les principals sortides. Cal veure la possibilitat de crear noves glorietes per cobrir la 
demanda dels nous sectors de creixement de banda i banda de la via. 
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- Eix Jaume I el Conqueridor – av. Joan Carles I: important eix de connexió entre el centre de la ciutat (pl. 
Solidaritat) i la ctra. d’accés a la Costa Brava (Valldolitg). 

- Nou vial paral·lel a la ctra. d’accés a la Costa Brava: vial que segmenta en dues parts el sector de Costa 
Brava. Es tracta de la continuació del carrer Santa Cecília i permet connectar l’av. de l’estació amb la ctra. 
d’accés a la Costa Brava.  

 

6.1.23 PA CTRA. LLORET 
 
Sector industrial situat al sud de la ctra. d’accés a la Costa Brava, paral·lel a aquest important eix 
Malgrat-Lloret.  
 

� Vianants: 
 
Els carrers proposats en la xarxa d’itineraris per a vianants que es troben propers al sector són: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: al tractar-se d’un important eix Malgrat – Lloret que travessa tot el 
municipi i connecta amb els principals carrers de penetració al nucli urbà de Blanes (av. Europa i c. 
Anselm Clavé). Es proposa adaptar la calçada amb voreres segregades del trànsit motoritzat des del 
límit occidental del sector SUD Industrial Ronda Oest fins a l’Hospital Comarcal.  

- C. Salut – c. Vila de Lloret: es considera important adaptar aquets eix per a la circulació de vianants per 
tal de garantir una alternativa d’accés entre el centre i l’hospital que no sigui pels vials més transitats. 
Es proposa convertir el carrer Salut en un vial pacificat on es restringeixi el trànsit rodat per tal de 
garantir les condicions òptimes per a vianants. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
Sector cobert per les línies que donen servei a l’Hospital Comarcal de la Selva i que van des de la ctra. 
d’accés a la Costa Brava fins al centre de Blanes.  

- Línia 1: Connecta Blanes amb Lloret de Mar. Disposa de dues parades properes al sector:”Pont de Ferro” i 
“La Bòbila”, coincidents amb ambdós extrems laterals del sector. 

- Línia 5: Connecta la urbanització de Valldolitg amb el centre històric i el barri de Mont-Ferrant. La parada 
més propera al sector és a “Pont de Ferro”, a poc més de 150m de distància. 

- Línia 6: Connecta Lloret de Mar amb l’estació de tren de Blanes. Disposa de dues parades properes al 
sector:”Pont de Ferro” i “La Bòbila”, coincidents amb els dos extrems laterals del sector. 

- Línia 8: Dóna accés al centre urbà i a les urbanitzacions de Vistamar i Residencial Blanes. La parada més 
propera és “Pont de Ferro” a la ctra. d’accés a la Costa Brava (150m). 

 
� Bicicleta: 

 
Les actuacions previstes per garantir l’accés a la xarxa d’itineraris de bicicletes des d’aquest sector es 
centren en: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: l’estudi de mobilitat de Blanes (2003) preveia la construcció d’un carril 
bici en aquesta via des del c. Safa (al polígon industrial de la carretera de l’estació) fins a l’Hospital 
Comarcal de la Selva. Es proposa donar continuïtat al carril bici existent des de Valldolitg fins al pas 
elevat de convivència entre peatons i ciclistes que creua la via Aquest eix permet connectar el sector 
amb la zona industrial i d’oci del polígon industrial Nord i amb l’Hospital Comarcal.  

 
� Vehicles: 

 
La cobertura del sector està garantida per: 

- Ctra. d’accés a la Costa Brava: via interurbana que connecta Blanes amb Palafolls i Lloret de Mar. Dóna 
accés a les autopistes C-32 (cap a Barcelona)i AP-7 (Jonquera – Castelló). En el seu tram per l’interior de 
Blanes disposa d’un carril per a cada sentit de circulació i un conjunt de rotondes que permeten regular 
el trànsit en les principals sortides. Cal veure la possibilitat de crear noves glorietes per cobrir la 
demanda dels nous sectors de creixement de banda i banda de la via. 

- Eix Jaume I el Conqueridor – av. Joan Carles I: important eix de connexió entre el centre de la ciutat (pl. 
Solidaritat) i la ctra. d’accés a la Costa Brava (Valldolitg). 
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6.1.24 PA NYLSTAR 
 
En aquest sector s’hi localitza part de la indústria química Nylstar, concretament l’extrem sud-oest,  
limítrof amb la ctra. de Malgrat i la via del tren.  
 

� Vianants: 
 
Si es milloren les condicions d’accessibilitat per a vianants que limiten amb el sector   

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear una vorera 
d’entre 1,5 i 2m d’amplada a la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via.  

- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i l’Estació de RENFE): actualment es troba 
en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat. 

 
� Transport col·lectiu: 

 
L’accés al transport públic des de l’àmbit del Pla d’Actuació de Nylstar és força precari. Totes les 
parades de transport urbà de Blanes es troben a una distància superior als 500m. Cal tenir en compte 
que es troba a l’extrem occidental del municipi en una zona industrial poc coberta per les línies urbanes 
de Blanes. No obstant, la línia de ferrocarril segueix un recorregut paral·lel a la franja oest del polígon i 
l’estació es troba a menys de 200m del límit del sector, oferint una bona connexió amb els serveis 
interurbans.  
Per solucionar la manca de cobertura del sector en transport urbà es proposa la ubicació d’una parada 
de la línia 4 a la rotonda entre l’av. Europa i la ctra. de Malgrat per tal de facilitar l’accés a una de les 
línies urbanes amb major cobertura municipal. 
 

� Bicicleta: 
 
Cap dels vials propers a Nylstar disposa en aquests moments de carril bici ni de cap tipus d’espai de 
preferència per a ciclistes. Tot i això, aquest sector està ubicat molt a prop de dues importants vies 
d’accés al centre de Blanes de poc pendent, ideal per a ciclistes. Per aquest motiu es proposa adaptar 
els eixos següents per garantir la seguretat dels ciclistes al voltant del sector.  

- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que permet accedir des del centre i 
des dels barris de La Perla , Els Pavos i Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. Es proposa crear un carril bici 
segregat a la ctra. de Malgrat, aprofitant l’actual eixamplament de la via. Entre l’av. Europa i Anselm Clavé 
es proposa habilitar les voreres d’un dels dos costats de la via com a espai de convivència entre vianants 
i ciclistes. Per fer-ho es precisa reduir lleugerament l’amplada del carril de circulació per tal d’augmentar-
la en la vorera pensada com a part de l’itinerari ciclable.  

- Av. Catalunya – Pg. Catalunya: des de Pablo Neruda fins a la pl. dels Països Catalans es disposa d’un 
espai segregat del trànsit motor per a bicicletes, essent en alguns trams un espai de convivència amb 
vianants (vorera-bici). Es proposa continuar el carril bici de l’av. Catalunya fins a la ctra. de Malgrat i així 
donar cobertura als nous sectors de creixement de Vall de Burg. Per fer-ho es recomana reduir el cordó 
alteral d’aparcament d’un dels dos costats de la via.  

- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Toredera): actualment es troba 
en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat. 
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� Vehicles: 
 
En la xarxa d’itineraris per a vehicles proposada es garanteix la cobertura del sector a partir de: 

- Ctra. de Malgrat: principal via de connexió entre Blanes i Malgrat de Mar. Compta amb 2 carrils de 
circulació, un per cada sentit.  

- Av. de l’estació: vial que connecta el carrer Anselm Clavé i l’av. Europa amb l’estació de ferrocarril. 
Actualment és la única via d’accés a l’estació de RENFE. Es caracteritza per disposar d’un carril per sentit 
però sense cap tipus de separació o delimitació entre carrils. Es proposa millorar l’estat del ferm i la 
senyalització vial d’aquesta avinguda. 

- Av. Europa: eix mar-muntanya que connecta la ctra. de Tordera amb l’av. Catalunya (prop de l’estació 
d’autobusos). Es disposa de com a mínim un carril per sentit de circulació, augmentant a dos carrils en 
el tram comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. de Malgrat, on el trànsit generat pels polígons 
industrials provoca un notable augment de la intensitat de vehicles. 

- Nou vial paral·lel a la via del tren: cal veure si està prevista l’obertura d’un eix alternatiu a l’av. Europa que 
connecti la ctra. de Malgrat amb la ctra. de Tordera. Aquest nou vial permetria absorbir el trànsit generat 
pels sectors PA Nylstar, PMU Nylstar, PMU Rhodia Iberia, SUD Industrial Ronda Oest i així millorar la 
circulació a l’av. Europa. A més, aquesta obertura facilitaria l’accés a l’estació de ferrocarril des de l’oest 
del municipi. 

 

6.1.25 SUND MAS PUIG 
 
En aquest sector encara no està definit quin tipus d’equipament s’hi desenvoluparà, i aquest passarà a 
formar part d’un planejament posterior. Per aquest motiu la mobilitat generada per aquest sector no 
s’ha tingut en compte en aquest POUM. Tot i això, a continuació es presenta la cobertura amb les 
diverses xarxes d’itineraris i les propostes necessàries per garantir una bona connexió del sector.  
 

� Vianants: 
 
Al tractar-se d’un espai destinat a la ubicació d’un equipament es proposa garantir una bona 
accessibilitat a peu des de tot el municipi: 

- Eix ctra. de Tordera – c. Anselm Clavé: eix mar – muntanya que enllaça el municipi de Tordera amb la 
rotonda dels Focs (ctra. d’accés a la Costa Brava) i amb la rbla. Joaquim Ruyra (centre urbà). Es tracta 
d’un dels principals eixos d’entrada al centre de Blanes. La ctra. de Tordera manca d’espai destinat a la 
circulació de vianants, per tant es proposa la creació d’una vorera segregada des de la rotonda dels Focs 
fins a la ciutat esportiva, amb possibilitat de continuació fins a Tordera. El carrer Anselm Clavé disposa 
d’una parada d’autobús interurbà oferint accés al transport públic intermunicipal.  

 
� Transport col·lectiu: 

 
Les línies 2 i 9 donen cobertura al sector, ja que segueixen un traçat paral·lel al límit meridional del 
SUND. Al tractar-se d’un sector no delimitat no es pot determinar si l’actual servei de transport urbà és 
suficient per cobrir la demanda del sector o no.  

- Línia 2: connecta el sector amb el centre urbà de Blanes. La parada més propera és l’origen de la línia a 
Ca la Guidó, dins del sector de creixement. 

- Línia 9: dóna accés fins al nucli del municipi. Disposa d’una parada dins del propi sector, garantint una 
bona cobertura d’aquesta línia. 

 
� Bicicleta: 

 
Molt proper al sector existeix el carril bici que connecta Blanes amb Tordera, per aquest motiu es 
proposa: 

- Eix Ctra. de la Tordera - C. Anselm Clavé: donar continuïtat al carril bici existent a la carretera de la 
Tordera. Tenint en compte l’elevada intensitat de trànsit que es registra al carrer Anselm Clavé és 
impossible pacificar el trànsit i permetre la convivència de ciclistes i conductors. Es proposa crear un 
carril bici segregat des de la plaça Miquel Martí i Pol (ctra. de la Tordera) fins a l’av. de l’estació (c. Anselm 
Clavé). Per fer-ho es precisa eliminar aparcament en un dels dos costat de la via i així disposar de 
l’amplada necessària perquè es pugui circular en bicicleta amb seguretat.  
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- Camí paral·lel a la via del ferrocarril (entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Toredera): actualment es troba 
en mal estat i únicament hi poden circular alguns vianants sense problemes de mobilitat. Es tracta d’un 
camí sense asfaltar amb una elevada presència d’herbes i arbustos que en dificulten el pas. En el POUM 
es preveu obrir un vial entre la ctra. de Malgrat i la ctra. de Tordera. Es proposa habilitar aquest vial amb 
una vorera de 2m a un costat i 4m a l’altra esdevenint espai de convivència entre vianants i ciclistes. 
D’aquesta forma es garanteix la continuïtat de l’av. Catalunya a l’altre banda de la ctra. de Malgrat. 

 
� Vehicles: 

 
Els vials propers al sector proposats en la xarxa d’itineraris per a vehicles són: 

- Eix ctra. de Tordera – c. Anselm Clavé: important eix de connexió entre el centre històric de Blanes i el 
municipi veí de Tordera. Compte amb 1 carril per a cada sentit de circulació, excepte en el tram comprès 
entre la rotonda dels focs i l’av. estació on aquests passen a dos per assumir l’elevat volum de trànsit.  

- Av. Europa: eix mar-muntanya que connecta la ctra. de Tordera amb l’av. Catalunya (prop de l’estació 
d’autobusos). Es disposa de com a mínim un carril per sentit de circulació, augmentant a dos carrils en 
el tram comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. de Malgrat, on el trànsit generat pels polígons 
industrials provoca un notable augment de la intensitat de vehicles. 

- Nou vial paral·lel a la via del tren: cal veure si està prevista l’obertura d’un eix alternatiu a l’av. Europa que 
connecti la ctra. de Malgrat amb la ctra. de Tordera. Aquest nou vial permetria l’absorvir el trànsit generat 
pels sectors PA Nylstar, PMU Nylstar, PMU Rhodia Iberia, SUD Industrial Ronda Oest i així millorar la 
circulació a l’av. Europa. A més, aquesta obertura facilitaria l’accés a l’estació de ferrocarril des de l’oest 
del municipi. 
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