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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 4 D’ABRIL DEL 2016

Comarques Gironines
Urbanisme El nou planejament de Blanes

Frenen la construcci
CANVIS L’avanç de planejament frena
l’expansió d’habitatges amb zones
de sòl urbanitzable no programat
CARRETERA La GI-682 ha de passar
a ser avinguda al pas per Blanes
Nuri Forns
BLANES

Un creixement més controlat, convertir la carretera que va a Lloret en una
avinguda i suspendre les
llicències d’oci nocturn a la
zona dels Pins són dels
canvis més significatius introduïts al POUM de Blanes, que s’ha hagut de refer
després de la declaració de
nul·litat del pla (del 2010)
del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC). A l’hora de refer-lo,
l’Ajuntament hi ha introduït moltes propostes de
l’oposició, sobretot d’ICVEUiA i Batega, que donen
com a resultat un creixement més controlat i racional del nombre d’edificacions al municipi.
Un dels principals canvis que han introduït al
nou planejament és precisament que dues de les zones on calculaven una important expansió urbanística passaran a ser urbanitzables no programades, cosa que significa que
no s’hi podran fer habitatges mentre no s’aprovin
programes d’actuació urbanística, que s’han de
sotmetre a l’aprovació
del ple. Abans d’introduir
aquest canvi significatiu,
si la meitat dels propietaris hi estava d’acord, a la
zona urbanitzable podien
tirar endavant la construcció d’habitatges sense
cap entrebanc (segons la
regidora d’Urbanisme, Pepa Celaya, la construcció
prevista en les dues zones
es calculava en uns 3.000
habitatges), mentre que
d’aquesta manera, encara
que tots els propietaris hi
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estiguin d’acord l’última
paraula la té el ple de
l’Ajuntament que, abans,
aposta per urbanitzar una
altra zona i esgotar les vies
de creixement actuals. Celaya explica que a Blanes
encara hi ha molts espais
per poder-hi construir habitatges en tota la trama
urbana. “Amb tot el que
queda per construir n’hi
ha prou per donar sortida
a les necessitats de creixement que tenim”, opina.
Les zones on el sòl passarà a serà urbanitzable
no programat són al nord
de la GI-682 i al límit urbà
sud amb els terrenys del
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Perquè es pugui
construir, abans
caldrà l’aprovació
del ple municipal
—————————————————————————————————

delta de la Tordera.
L’Ajuntament hi ha introduït els canvis ràpidament
ja que amb la nul·litat del
POUM del 2010 es tornava al planejament anterior, “i qualsevol constructor que presentés els papers a l’Ajuntament podia
construir-hi. Ara, com que
és programat, haurà de tenir el vistiplau del ple. Si el
50% dels propietaris hi estaven d’acord, hi podien
construir habitatges, ara
encara que el 100% de
propietaris hi estiguin
d’acord, ha de passar per
l’aprovació del ple”, explica la regidora d’Urbanisme, que recorda que els
canvis tot just són un
avanç de planejament.
Convertir la GI-682 al
pas pel nucli de Blanes en
una avinguda amb arbres i
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Previsió de sòl urbanitzable
delimitat

Esquema de la xarxa viària (vies existents)
Previsió de noves vies

Previsió de sòl urbanitzable
no delimitat

Barreres de creixement urbanístic
Expansió de l’àrea urbana

El procés de participació ciutadana ja funciona al web
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El següent pas que ha de seguir el nou avanç de planejament és el debat amb participació ciutadana, que es fa a
través de l’empresa Lavola,
que va guanyar el concurs. Al
web de l’Ajuntament ja hi ha
l’enllaç sobre el planejament,
en què s’expliquen detalladament les diferents fases que
han d’arribar a l’aprovació definitiva, tots els documents
de l’avanç de planejament i

un apartat perquè qui vulgui
hi pugui opinar. Tota la informació es pot consultar al lloc
web www.poumblanes.com.
En l’enquesta de participació
ciutadana que s’hi pot trobar
es pregunten qüestions com
ara quin espai natural del terme municipal requereix una
protecció especial, si cal preveure més equipaments públics, o bé si hi ha dificultats
per accedir a l’habitatge. El

POUM que es va aprovar
l’any 2010 es va anul·lar després que l’associació de càmpings va presentar un recurs
contenciós administratiu
perquè estan situats en una
zona inundable, se’ls aplicaven restriccions en l’autorització d’obres i només era
possible sortir-ne si els càmpings executaven i assumien
el cost de les obres per garantir la seva protecció.

que deixi de ser una carretera és una vella aspiració
que es manté en el POUM,
però Celaya destaca que és

una idea de futur que ara
per ara és impossible a
causa del trànsit que té.
“Convertir la GI-682 en

passeig és una fórmula per
relligar nord i sud. S’hauran de concretar les actuacions més endavant, i serà
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Suspensió de llicències per a la
instal·lació i ampliació d’activitats
o usos recreatius musicals

quan haurem de veure de
quina manera ho transformem en un carrer nou.
Ara, amb la circulació que
hi ha per anar a Lloret, no
és possible”, explica.
També proposa potenciar “el paper que Blanes
ha de jugar en el sistema
de ciutats de Catalunya”, i
també que Blanes ha de
ser “capital de comarca”.
“En aquests moments tenim jutjats, hospital, Mossos, però volem consolidar-ho i potenciar el desenvolupament econòmic
perquè tot el que seria zona comercial atregui visitants i la possibilitat d’instal·lar-hi grans zones comercials”, explica. ■

