
Revisió del POUM de BlanesRevisió del POUM de Blanes

Medi ambient i sostenibilitat urbana

Sala de Plens, Ajuntament de Blanes
14 d’abril de 2016



1. Què és el POUM? 

2. Què és la participació ciutadana?

3. Estudis ambientals

4. Dinàmica de participació

ÍNDEX

5. Conclusions recollides en els grups de debat



1. Què és el POUM?



POUM
Participació 
ciutadana

Estudis 
ambientals

Dinàmica 
participació

Cloenda

Què és el POUM?

Pla 

d’Ordenació 

Urbanística Urbanística 

Municipal



Fase 
d’avanç

Fase 
d’aprovació 

inicial

Fase 
d’aprovació 
provisional

Fase 
d’aprovació 
definitiva

POUM
Participació 
ciutadana

Estudis 
ambientals

Dinàmica 
participació

Cloenda
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ciutadana?
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Què és la participació ciutadana?
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Què és la participació ciutadana?  Fases

Avanç de Pla 

• SESSIONS de participació interna a l’Ajuntament

• Creació d’una WEB específica www.poumblanes.com• Creació d’una WEB específica www.poumblanes.com

• ENQUESTA de percepció i expectatives ciutadanes 

• SESSIONS de participació ciutadana

• INFORMACIÓ PÚBLICA dels treballs d’avanç del POUM

• INFORME d’aportacions i propostes ciutadanes 
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Què és la participació ciutadana?  Fases

Aprovació inicial 

• Sessió de retorn i PRESENTACIÓ de la proposta del POUM

• EXPOSICIÓ PÚBLICA del POUM aprovat inicialment 

• OFICINA del POUM

• INFORME d’aportacions i propostes ciutadanes

Aprovació provisional i definitiva 

• Publicació i difusió de les versions aprovades

• Informe de resposta a les al·legacions i informes de les administracions



3. Estudis ambientals
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Estudis ambientals per al POUM de Blanes

• Quins són els elements ambientals més 

rellevants del municipi?

• Quins riscos ambientals cal tenir en compte a 

l’hora de fer les propostes del POUM?

• Quines són les zones més sensibles de 

Blanes? I les menys sensibles?



Superfície 
25,4 Km2



44%  del territori ocupat
per usos forestals

31% del sòl destinat a 
espais urbanitzats

13% de la superfície
utilitzada per l’agricultura



Hàbitats d’Interès
Comunitari (HIC):

• Penya-segats de les costes 
mediterrànies colonitzats per 
vegetació.

• Pinedes mediterrànies

• Rius amb vores llotoses
colonitzades per herbassars
nitròfils

• Suredes



Diferents figures de 
protecció ambiental:

SISTEMA DE PROTECCIÓ
% RESPECTE SUP. 

MPAL.

PEIN 1.4%

PNIN 2.7%

PPP

Paratge del Vilar 0.02%

Desembocadura del Tordera 2.00%
PPP

Paratge natural de Pinya Rosa 3.52%

Sistema de rieres 4.94%

PDU
SC

C1 27.5%

Treumal - La vinya Blanca

Entorns de la Piña Rosa

Delta del Tordera

CE 0.7%

Can Ferrer i Centre d’estudis

TOTAL 42.9%



La Tordera i la riera de 
Blanes com a cursos 
superficials destacats

Degradació de les 
desembocadures

Massa d’aigua subterrània
Al·luvials de la baixa
Tordera i delta, sotmesa a 
diverses pressions.

Aqüífer protegit Baixa
Tordera



A nivell de riscos naturals 
destaquen:

• Risc d’incendi
(Zones forestals)

• Risc geològic
(Zones litorals i entorns infraestruct.)

• Risc d’inundació
(Tordera i riera de Blanes)



4. Dinàmica de 
participació



POUM
Participació 
ciutadana

Estudis 
ambientals

Dinàmica 
participació

Cloenda

PART 1. Treball grupal per taules

• Taula 1: Muntanya de Sant Joan (20’)

• Taula 2: Delta de la Tordera (20’)• Taula 2: Delta de la Tordera (20’)

• Taula 3: Qualitat ambiental a la vila (20’)

PART 2. Posada en comú



i ara...ens posem a treballar?



5. Conclusions recollides 
en els grups de debat



DEBAT: Muntanya de Sant Joan

CAL QUE LA MUNTANYA DE SANT JOAN TINGUI UN 
TRACTAMENT ESPECÍFIC? QUIN? 

� Ampliació de PEIN (Pinya de Rosa) amb part de territori de 
Sant Joan (i Santa Bàrbara).

� Canvi de zona verda a zona forestal.

Classificar la zona de la Muntanya de Sant Joan com a no � Classificar la zona de la Muntanya de Sant Joan com a no 
urbanitzable.

� Es genera una debat entorn a la necessitat de que aquesta 
zona estigui protegida com a PEIN o si simplement cal que 
sigui un Parc / zona verda.

� Manteniment de l’estat actual.



DEBAT: Muntanya de Sant Joan

� Evitar qualsevol actuació que impliqui riscos geològics.

� Crear accessibilitat fins zona marítima, platja darrera port, Sa 
Forcanera, Sant Francesc (existeix però està tancat l’accés).

� Netejar corriols (per fer-lo més accessible).

� Camí peatonal des de la zona de Santa Bàrbara cap als 
dipòsits de l’aigua (seguretat).dipòsits de l’aigua (seguretat).

� Integració paisatgística de les edificacions i dipòsits d’aigua 
(Santa Bàrbara).

� Fer un parc a la vessant que mira a Cala Bona.



DEBAT: Delta de la Tordera

QUINS ASPECTES CREUS QUE CAL MILLORAR 
DEL DELTA DE LA TORDERA?

� Garantir una bona accessibilitat per mar.

� Continuïtat del passeig fins a la desembocadura. En aquest 
sentit, un dels grups afegeix que aquesta urbanització sigui 
natural, tipus camí de ronda (sense pavimentar).natural, tipus camí de ronda (sense pavimentar).

� Aprofitar el camí existent com a corredor per a vianants 
(Blanes-Malgrat-Calella).

� Crear itineraris tipus via verda o ruta cicloturística.

� Marcar un itinerari des del centre que indiqui el valor de la 
zona.

� Preservar/alliberar la zona de delta.



DEBAT: Delta de la Tordera

� Creació zones d’observació d’ocells.

� Protecció de la zona agrícola, recuperar l’activitat d’horta.

� Incentivar informació ambiental als càmpings.

� Limitar expansió càmpings cap a la zona fluvial. Es genera un 
debat entorn de la possibilitat de reubicar la ubicació dels 
càmpings existents al delta. càmpings existents al delta. 

� Evitar la urbanització de la zona fluvial.

� Millorar la vegetació de les lleres.



DEBAT: Qualitat ambiental de la vila

CREUS QUE ES POT MILLORAR LA QUALITAT 
AMBIENTAL DE BLANES? COM?

Zones verdes:

� Construcció de parcs verds/esponjament urbà de qualitat.

� Connectar el verd urbà.

� Revegetar els passeigs i avingudes properes als parcs.

Platges / façana marítima: 

� Millorar la qualitat de les aigües del port.

� Sorra de platja: desalinitzadora és un problema, no baixen els 
sediments.

� Recuperar la façana marítima, ja que es considera que l’existència 
d’activitats i prohibicions d’accés en alguns vials i platges fan que 
els ciutadans no puguin gaudir-ne.



DEBAT: Qualitat ambiental de la vila
Mobilitat:

� Connectar els equipaments municipals i el nucli amb carril bici.

� Treure el trànsit del casc antic. Per fer-ho caldria habilitar 
aparcaments alternatius dissuasoris. 

� Millora del transport públic (especialment fora del nucli).

� Creació de la Ronda Nord per ajudar a treure trànsit de dins del 
nucli urbà. nucli urbà. 

� Donar valor al bosc creant itineraris verds (Vilar, Sant Pere del 
Bosc, ...).

� Fomentar els espais naturals existents (Delta, Pinya de Rosa, bosc).

� Recuperar el camí de Ronda per tota la costa del municipi. 

Altres:

� Reduir o eliminar les emissions de la fàbrica de la Safa tenint en 
compte la proximitat de la ciutadania.



IMATGES
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