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1.  INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTE I CONTEXT DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
El present document constitueix l’Estudi Ambiental Estratègic del PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PORT 

ESPORTIU DEL MASNOU (MARESME). 

Aquest document, i la tramitació prevista pel mateix, s’ajusta a les determinacions de la normativa 

vigent en matèria d’avaluació ambiental del planejament urbanístic: Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 

modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i la Llei 16/2015, del 

21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 

governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i finalment Llei 21/2013, de 9 de 

desembre, d’avaluació ambiental, que és bàsica de l’estat. 

D’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 

l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 

de l'activitat econòmica, el present Pla especial, es sotmetrà a avaluació ambiental ordinària a sol·licitud 

de l’Ajuntament de Masnou, redactor del Pla Especial en virtut d’allò disposat per l’article 37 de la Llei 

5/1998, de 17 d’abril de ports de Catalunya -aplicable al present expedient per motius temporals- i pel 

Port del Masnou, que n’és el seu promotor. 

La Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, va ser derogada per la Llei 10/2019, del 23 de 

desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, la qual va entrar en vigor el 30 de 

març del 2020, tret del títol V del llibre segon. La disposició transitòria segona d’aquesta llei determina 

que la planificació urbanística de les infraestructures portuàries, que hagués estat aprovada inicialment 

en el moment de l’entrada en vigor de la Llei, pot seguir la tramitació excepte si, per raons motivades, 

l’Administració portuària decideix iniciar la tramitació d’un pla director urbanístic portuari, mantenint-

se vigent el planejament aprovat en la resta de casos. Així doncs, tal com s’ha mencionat en el paràgraf 

anterior, aquest Pla especial se sotmetrà a avaluació ambiental ordinària en virtut d’allò disposat per 

l’article 37 de la Llei 5/1998. 

En data 26 de març de 2020, l’Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el dia 26 de març de 2020, 

va acordar aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic a l’àmbit del Port del Masnou. 

El Pla Especial es redacta amb l’objectiu d’ordenar i regularitzar l’ordenació urbanística de l’àmbit del 

Port esportiu del Masnou, en virtut de les disposicions establertes en el Pla General d’Ordenació 

Urbanística del Masnou de 2001, aprovat el seu text refós per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona amb data 12 de maig de 2011 i publicat al DOGC amb data 14 de maig de 2011. 

No obstant, en resposta a l’esmentada aprovació inicial, l’Informe de la Direcció General de Polítiques 

Ambientals i Medi Natural, donat que es tracta d’una modificació de Planejament General, no adaptat, 

preveu la necessitat de sotmetre la tramitació del Pla Especial a avaluació ambiental ordinària. 
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1.2 PRESENTACIÓ DEL PLA ESPECIAL 
 

Nom PLA ESPECIAL DEL PORT DEL MASNOU (MARESME) 

Any 2021 

Promotor Ajuntament del Masnou 

Equip redactor Ajuntament del Masnou 

IGREMAP SLP 

Situació Maresme  

Superfície total 212.404,44 m2 

Objectius A partir de les directrius definides en el POUM del Masnou 2001 (aprovat el seu text refós 

per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona amb data 12 de maig de 2011 i publicat 

al DOGC amb data 14 de maig de 2011), preveu ordenar i regularitzar l’ordenació urbanística 

de l’àmbit del Port esportiu del Masnou. 

A partir de les directrius definides en el POUM i en el Pla de Ports, el Pla Especial de l’àmbit 

del Port del Masnou defineix els següents objectius generals: 

 El sistema portuari ha de ser objecte d’un Pla Especial que reguli de forma més 

detallada els usos i les activitats públiques i privades que s’ubiquen en aquest espai. 

 Desenvolupar mitjançant un pla especial, que pot redactar, amb acord previ, 

l'Administració portuària o la corporació municipal. Se n'ha de fer la tramitació i 

l'aprovació d'acord amb el que disposa la legislació urbanística. 

 Incloure en l’àmbit del Pla Especial les instal·lacions del Club Nàutic Masnou, les quals 

consten qualificades en el Pla General d’Ordenació del Masnou com sistema 

d’equipament esportiu. 

 Atesa la propera finalització de la concessió, es pretén adaptar l’interior del port als 

nous temps, possibilitant canvis que no modifiquen essencialment la seva estructura 

actual, de manera que: 

▪ No es preveu una ampliació del límits de l’àmbit portuari definit fins ara. 

▪ No es preveu una ampliació de la infraestructura, mantenint les esculleres actuals 

existents. 

▪ No es preveu la construcció de nous accessos a l’àmbit portuari. 

Aquests objectius es concreten en: 

 Ordenar els usos i serveis del Port mitjançant una zonificació i regulació de les diferents 

zones portuàries per tal d’obtenir un funcionament òptim i donar resposta a les 

demandes de més i millor servei garantint les necessitats futures del funcionament del 

port esportiu. 

 Integrar al màxim el port, la ciutat i la continuïtat del passeig, millorant l’accessibilitat 

i la mobilitat, tant rodada com de vianants, així com la possibilitat d’aparcament per 

als usuaris. La continuïtat del passeig a través del sistema portuari suposarà una millora 

considerable de la comunicació per als vianants entre la zona urbana i la portuària. 

 Garantir el respecte per l’entorn i el medi ambient tant de les noves activitats com de 

les actuals. 

Definir una ordenació dels espais a partir de paràmetres urbanístics màxims i mínims que 

garanteixin una correcta funcionalitat i la integració paisatgística de les edificacions. 

Marc normatiu  Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 

l'activitat econòmica 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 

 Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme 

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

Plans i programes relacionats Pla territorial general de Catalunya  

Pla territorial metropolità de Barcelona 
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Nom PLA ESPECIAL DEL PORT DEL MASNOU (MARESME) 

POUM del Masnou 

Instruments que la desenvoluparan Projectes d’urbanització. 

Projecte de Construcció del nou dic i Avaluació d’Impacte Ambiental. 

 

1.3 PROCÉS D’AVALUACIÓ 

1.3.1 Històric del procés d’avaluació 
El tràmits de l’avaluació ambiental estratègica venen definits per l’article 17 de la Llei 21/2013. 

Article 17. Tràmits i terminis de l’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

1. L’avaluació ambiental estratègica ordinària consta dels tràmits següents: 

a) Sol·licitud d’inici 

b) Consultes prèvies i determinació de l’abast de l’estudi ambiental estratègic 

c) Elaboració de l’estudi ambiental estratègic 

d) Informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades 

e) Anàlisi tècnica de l’expedient 

f) Declaració ambiental estratègica 

L’estadi actual és el d’Elaboració de l’estudi ambiental estratègic. 

En data 22 de maig de 2020, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de Territori i 

Sostenibilitat la sol·licitud de document d’abast sobre el Pla especial urbanístic de l’àmbit del Port del 

Masnou, al terme municipal del Masnou, presentada per l’Ajuntament. 

En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l'elaboració del document d'abast d'acord amb 

l'article 18 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental va sol·licitar 

l'emissió de les consideracions estimades oportunes en relació amb el Pla esmentat a les administracions 

públiques i al públic interessat següent, del qual es destaquen aquells que han contestat a aquesta 

sol·licitud: 
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LLISTAT DE CONSULTES EN EL TRÀMIT D’AVANÇ 

Organisme Resposta 

Agència Catalana de l'Aigua X 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic X 

Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral  

Servei de Control i Acció Marítims del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

X 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar  

Subdirecció General de Prevenció i control de la Contaminació 

Atmosfèrica. 

 

Secció de Biodiversitat i Medi Natural a Barcelona  

Subdirecció General de Programes de Protecció Civil  

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya X 

Serveis Territorials de Barcelona del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

X 

Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura X 

Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona  

Consell Comarcal del Maresme  

Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona X 

ADENC – Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura  

DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural  

 

 

1.3.2 Requeriments del Document d’Abast 
L’OTAA de Barcelona, va emetre el document d’abast (d’ara en endavant DA), en el marc de l’avaluació 

ambiental estratègica ordinària que es ve portant a terme. 

Aquesta estableix una sèrie de continguts que l’EAE haurà de considerar, completar o esmenar, i que 

seguint l’estructura del DA, són els següents: 
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RESUM DELS REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST  

Ordre Exposició Valoració Consideració 

001 Cal esmentar que l’àmbit del Pla especial se situa a menys d’1,5 Km lineals de l’espai terrestre 

Serres del litoral septentrional de la xarxa Natura 2000 (codi ES5110011), declarat com a zona 

especial de conservació (ZEC), el qual inclou l’espai del Pla d’Espais d’Interès Natural més 

proper, corresponent a la Conreria- Sant Mateu- Céllecs. Tot i això, es constata que, entre 

l’àmbit d’actuació i els espais protegits esmentats, s’interposa la trama urbana i diverses vies 

de comunicació. Així mateix, cal tenir en compte que a més de 9,5 Km del Port del Masnou 

s’identifica l’espai marí Costes del Maresme del PEIN i de la xarxa Natura 2000 (codi ES5110017), 

també declarat com a ZEC. 

Donada a la poca relació entre l'espai protegit de les Serres del litoral septentrional i el port 

del Masnou, no s'ha considerat mencionar aquest espai en el document ambiental. Tot i així es 

valora la seva incorporació. 

Es revisa l'apartat d'espais naturals protegits i s'incorpora la informació relativa a l'espai 

protegit de Serres del litoral septentrional. 

002 El Pla territorial metropolità de Barcelona reconeix majoritàriament l’àmbit d’actuació com a 

àrea especialitzada d’infraestructures i preveu la integració dels trams urbans de l’antiga N-II, 

la qual discorre per l’altra banda de la línia ferroviària que limita el sector. En aquest sentit, es 

recorda que caldrà atendre a les determinacions de les Normes d’ordenació territorial, 

especialment pel que fa a les condicions i mesures d’ordre ambiental. 

El document d'avanç incorpora un apartat sobre el Pla Territorial Metropolità de Barcelona al 

punt 3.2. Referents i requeriments normatius que afecten l'àmbit d'ordenació - 3.2.2. 

Planejament Territorial. 

En aquest apartat però, no s'inclouen les consideracions sobre que el port del Masnou és una 

àrea especialitzada d'infraestructures, segons determina el Pla. Es valora doncs la seva 

incorporació." 

Es revisa l'apartat del PTMB i s'afegeixen les determinacions de les Normes d'ordenació 

territorial pel que fa a l'àrea especialitzada d'infraestructures i a les estratègies que proposa 

el pla per aquestes àrees, entre d'altres, la integració dels trams urbans i la N-II procurant la 

preservació de la façana litoral del Maresme. 

003 En l’àmbit sectorial, la documentació aportada referencia el Pla de ports de Catalunya 2007-

2015, el qual preveu, entre d’altres qüestions relatives al Port del Masnou, realitzar dragatges 

anuals de manteniment, dragatges periòdics de transvasament i estudiar millores de l’accés, 

ateses les problemàtiques identificades d’acumulació de sediments de la bocana, afecció a la 

dinàmica litoral i inundació puntual de la carretera d’accés, respectivament. Tanmateix, cal 

tenir en compte l’aprovació del nou Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030, per acord 

GOV/174/2020, de 29 de desembre. 

En el moment de la redacció de l'avanç, el Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 encara no 

estava aprovat, per tant es valora incorporar la informació actualitzada del Pla de Ports de 

Catalunya Horitzó 2030. 

S'inclouen les consideracions del nou Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030 en l'apartat de 

Planejament Territorial, Pla de Ports de Catalunya. 

Concretament s'inclouen els objectius del pla per a l'Horitzó 2030, la diagnosi ambiental que 

realitza sobre el Port del Masnou, l'evolució actualitzada de la demanda i oferta d'amarradors 

del port, l'estat de les actuacions proposades en el Pla de Ports de Catalunya 2007 - 2015, i 

les noves necessitats i àmbits de millora detectats. 

004 La documentació aportada relaciona d’altres plans i documents estratègics de referència, com 

ara el Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC), el Pla d’infraestructures del 

Transport de Catalunya 2006-2026, el Pla director per a la mobilitat de la Regió Metropolitana 

de Barcelona 2020-2025 o el Pla estratègic del Maresme 2015. 

Tota la documentació citada es troba en el document d'avanç, però el Pla director per la 

mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona estava desactualitzat, ja que hi havia la 

versió amb horitzó 2018. D'aquesta manera, es valora l'actualització de la informació relativa 

al Pla director per a la mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2020-2025. 

S'ha actualitzat la informació relativa al Pla director per la mobilitat de la Regió 

Metropolitana de Barcelona amb les determinacions per als anys 2020 - 2025. En aquesta 

actualització s'ha inclòs una petita descripció del pla, els principals objectius i els diversos 

eixos d'actuació que proposa. 

L'apartat sobre el pdM es troba en el punt 3.2.2.3. Altres plans sectorials dins dels Documents 

i requeriments normatius del Document d'Avanç. 

005 El Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona inclou l’àmbit d’actuació en la 

unitat Baix Maresme i en el paisatge d’atenció especial Espais agrícoles del Maresme i la Tordera. 

Alhora, cal dir que, segons la documentació gràfica del Catàleg, presenta un grau d’exposició 

visual entre mig i alt des dels principals eixos de mobilitat i es destaca la presència de l’itinerari 

paisatgístic motoritzat Masnou- Alella. Així mateix, el document determina que en l’àmbit del 

Port del Masnou hi discorre un itinerari que comunica el municipi amb les poblacions de Montgat 

i Premià de Mar per la façana marítima. 

Entre els trets distintius d’aquesta unitat de paisatge, el Catàleg cita, entre d’altres, la façana 

litoral ocupada pel traçat de la línia de tren Barcelona- Mataró- Maçanet, per la N-II i per 

diversos ports esportius, que dificulten l’accés i la relació entre els nuclis i les platges, amb 

greus problemes d’erosió degut als espigons dels ports esportius i a l’escullera que protegeix el 

traçat ferroviari. Dit això, es recorda que caldrà atendre als objectius de qualitat paisatgística 

i a la proposta de criteris i accions establertes pel Catàleg. Entre els objectius, es destaca una 

façana marítima i uns assentaments interiors que conservin la identitat paisatgística, ordenats, 

que mantinguin els seus valors i els valors dels espais circumdants, i amb uns accessos als nuclis 

de qualitat. Alhora, entre els criteris i accions, cal tenir en compte els relatius a la necessitat 

de vetllar per la correcta ordenació dels fronts marítims, promoure un itinerari per a vianants 

al llarg de tota la façana marítima de la Regió Metropolitana de Barcelona, vetllar pel 

compliment estricte de la Llei de costes, mantenir el perfil i la qualitat de les façanes urbanes 

i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la imatge perimetral 

dels nuclis, i mantenir, restaurar i revaloritzar el sistema de rieres. Alhora, entre les accions 

generals del Catàleg, s’inclou promoure estratègies especials d’ordenació del paisatge dels ports 

metropolitans per millorar les relacions entre el port i el nucli urbà i la població en la gestió 

d’aquestes instal·lacions. 

Efectivament al document d'avanç hi ha una mancança d'informació paisatgística, 

especialment pel que fa al catàleg del paisatge i les seves consideracions. Es valora la seva 

incorporació al document. 

S'inclouen, a l'apartat de Paisatge, dos subapartats, un dels quals és relatiu al catàleg del 

paisatge, en que s'expliquen les principals característiques de la unitat de paisatge del Baix 

Maresme, així com els objectius de qualitat paisatgística que proposa i un seguit de criteris 

i accions. 

El segon subapartat és relatiu al paisatge d'atenció especial dels Espais agrícoles del Maresme 

i la Tordera, on es defineixen les estratègies a seguir per part d'aquests espais. 

Finalment s'inclouen unes figures relatives a diferents trets a destacar d'aquest paisatge. 

006 Respecte al resultat de les consultes realitzades, cal dir que l’informe de la Direcció General de 

Desenvolupament Rural, de 5 de març de 2021, realitza un seguit de consideracions sobre el 

medi agrari referents a l’afectació de sòls i conreus, les explotacions ramaderes, l’activitat 

socioeconòmica i les infraestructures rurals. 

L'informe de la Direcció General de Desenvolupament Rural respecte al Pla Especial del Port 

del Masnou és genèric i no es correspon amb les característiques del Port. 

El port del Masnou no es troba ni dins ni a prop de cap espai agrari, així com tampoc afecta 

cap infraestructura rural. 

Arrel d'aquesta valoració, no s'incorpora cap consideració al respecte al document. 
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RESUM DELS REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST  

Ordre Exposició Valoració Consideració 

007 L’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, de 10 de març de 2021, 

determina que s’ha de garantir el compliment dels objectius de qualitat acústica als receptors 

acústics sensibles propers a l’àmbit del Pla (usos residencials), d’acord amb el mapa de 

capacitat acústica, així com definir els objectius de qualitat acústica als que s’ha de donar 

compliment dins l’àmbit del Pla, d’acord amb els nous usos proposats, i incorporar-los al mapa 

de capacitat acústica municipal. En tot cas, atesa la incidència acústica de les activitats que 

s’implantaran a l’àmbit del Port sobre els receptors acústics sensibles més propers (usos 

residencials), indica que caldrà realitzar un estudi acústic d’acord amb l’annex 10 de la Llei 

16/2002 per comprovar que compleixen amb els objectius de qualitat acústica corresponents i 

preveure les mesures correctores adients per reduir la possible afectació sobre els habitatges 

propers. Dit això, demana integrar en les normes urbanístiques del PEU que, abans que 

s’atorguin els permisos i llicències corresponents, l’Ajuntament ha de comprovar que el projecte 

bàsic recull el compliment dels objectius de qualitat acústica exigibles i preveu les mesures 

necessàries per al seu compliment, i també que aquestes mesures i objectius es fan efectius 

tant en el projecte d’execució com en les fases d’ordenació i de disseny. 

Segons la llei 16/2002, l'estudi d'impacte acústic s'haurà de dur a terme en el moment de 

sol·licitud de llicències per al desenvolupament d'activitats dins l'àmbit del port. 

En el cas del Pla Especial, no és necessari realitzar aquest estudi ja que únicament cal 

comprovar les capacitats acústiques de l'àmbit i establir la directriu de no sobrepassar-les, tal 

com ja dicten les normatives corresponents vigents. 

S'han tingut en compte les consideracions del document d'abast pel que fa a la contaminació 

acústica dins de l'apartat d'ambient atmosfèric, afegint les determinacions de les normatives 

vigents, i especialment de l'article 20 de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 

la contaminació acústica: 

Article 20. Activitats i instal·lacions sotmeses a llicència d'obres o altres actes d'intervenció 

municipal. 

Les activitats i les instal·lacions no incloses en cap dels supòsits a què fan referència els 

articles 18 i 19 que siguin susceptibles de generar sorolls i vibracions, d'acord amb un 

informe fonamentat de l'ajuntament, han de presentar un estudi d'impacte acústic que ha 

de tenir el contingut mínim establert per l'annex 10. 

008 Quant a l’avaluació del vector llum, l’informe, a part d’esmentar que l’àmbit del Pla es classifica 

de zona de protecció moderada (E3) i zona de protecció alta (E2), segons el Mapa de protecció 

envers la contaminació lumínica a Catalunya, determina que el projecte d’usos o activitats que 

desenvolupi el Pla haurà de definir els elements d’enllumenat exterior a implantar i les seves 

característiques, aportant la documentació i el contingut especificat a l’annex 1 del Decret 

190/2015, de 25 d’agost. Alhora, indica que les instal·lacions d’enllumenat exterior hauran de 

complir les condicions de l’annex 2 del Decret esmentat, quant a la tipologia de les làmpades i 

el percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat, en funció de l’horari d’ús i la zona 

de protecció. Altrament, precisa que l’exempció sobre les instal·lacions d’enllumenat exterior 

prevista a l’article 3.2.b) del Decret és d’aplicació únicament en els espais funcionals de les 

instal·lacions destinades a les finalitats pròpies de la infraestructura portuària i en tot allò que 

afecti la seguretat. En tot cas, demana planificar adequadament les necessitats d’il·luminació 

per tal de minimitzar els punts de llum instal·lats, els nivells d’il·luminació i controlar la 

il·luminació intrusa a les zones aquàtiques. 

El document d'avanç només classifica la zona del pla com a zona de protecció moderada (E3), 

i no especifica ni els elements d'enllumenat exterior a implantar ni les seves característiques. 

D'aquesta manera es valora la incorporació d'aquesta informació al document. 

S'afegeix, a l'apartat de contaminació lumínica, la correcció respecte a les zones de protecció 

i s'especifica que l'àmbit del Pla es troba en una zona E2. 

Al punt 8 de Principals mesures adoptades, dins de l'apartat 8.1.4. Nivells de qualitat 

atmosfèrica a l'àmbit del port, es troba un subapartat d'Impacte lumínic on s'han afegit les 

determinacions del Decret 190/2015, de 25 d'agost, pel que fa a la documentació tècnica i a 

les característiques permeses i els nivells màxims. S'especifica doncs, que prèviament a 

l'execució del Pla s'haurà d'aportar la documentació requerida a l'Annex 1 del Decret complint 

amb les característiques i nivells de l'Annex 2. 

009 L'informe de l'OCCC assenyala que la documentació ambiental no conté cap referència al vector 

ambiental canvi climàtic. En conseqüència, requereix que la documentació tingui en compte el 

marc normatiu i planificador en matèria de canvi climàtic relacionat en el propi informe. Alhora, 

sol·licita que es reportin les emissions de GEH actuals del Port del Masnou, així com una 

estimació de consums energètics i de mobilitat associades al Pla especial. En aquest sentit, si 

bé accepta que en les fases posteriors de projecte, es pugui concretar més el càlcul d’emissions, 

considera que és en la fase de planificació d’usos on cal fer una previsió dels usuaris potencials, 

d’un estudi de mobilitat generada o de l’ús de recursos implicat (energètics, hídrics, consum de 

sòl, etc.) i la generació de residus. A partir d’aquesta estimació inicial i de les guies de càlcul 

d’emissions recomanades per l’Oficina, assenyala que es pot obtenir una primera quantificació 

d’impactes del Pla especial sobre les emissions de GEH. 

Quant a l’adaptació al canvi climàtic, l’informe demana donar compliment a l’art. 21 de la Llei 

16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, motiu pel qual suggereix la consulta d’un seguit 

d’informes, projeccions i altres documents. Específicament, indica que caldrà avaluar els 

impactes d’ultrapassament i els canvi en l’agitació, així com els diversos escenaris de pujada 

de nivell del mar. Alhora, l’informe posa de manifest les importants afectacions sobre el port 

del Masnou que va ocasionar el temporal Glòria, preveient que fenòmens extrems com aquest 

seran cada vegada més freqüents degut al canvi climàtic, i assenyala la necessitat d’avaluar el 

risc d’aterrament de la bocana. Quant al risc d’inundabilitat fluvial associat a les rieres properes 

al port, recorda que, segons el DIE, els accessos soterrats a les instal·lacions són susceptibles 

de ser inundats durant episodis de pluja perquè tenen nombrosos problemes de filtracions. En 

aquest sentit, es remet a les consideracions que l’ACA pugui fer sobre les actuacions previstes 

de millora d’aquests accessos. En referència a les mesures d’adaptació al canvi climàtic, en cita 

diverses recollides en el Pla de Ports 2030 (recréixer la cota de coronació dels dics de recer, 

etc.), i demana justificar si l’actuació prevista al Port del Masnou requereix de mesures 

addicionals d’adaptació, segons la seva vulnerabilitat al canvi climàtic. 

Certament no hi ha cap referència al canvi climàtic. 

No hi ha estudi de mobilitat generada. 

Si que es consideren els futurs consums energètics del port a l'apartat 8.2 Demanda de recursos 

i gestió dels subproductes que genera el Port, concretament al subapartat 8.2.4. Energia. 

No es calculen les emissions de GEH per a les diferents alternatives. 

No s'ha tingut en compte els possibles efectes del canvi climàtic sobre l'àmbit del Port. 

Es valora doncs la incorporació de tots els aspectes que no s'han tingut en compte al document 

d'avanç. 

S'ha afegit un apartat de canvi climàtic amb la normativa corresponent i diversos documents 

de referència a l'apartat 3.2.5. Canvi Climàtic. 

També s'ha afegit un apartat d'emissions de GEH al punt 3.1.4. Ambient atmosfèric on es 

mostren les emissions del Port dels últims 6 anys. 

D'altra banda, per a la valoració de les alternatives, s'ha calculat les emissions de tones de 

CO2 anuals a través de l'eina de càlcul de l'OCCC versió 2021. Aquesta informació s'afegeix a 

l'apartat 6.1.1 de Justificació de l'alternativa escollida, concretament al punt 8. Reduir la 

vulnerabilitat del Port als efectes del canvi climàtic, considerant els escenaris climàtics 

projectats. 

A l'apartat 8 de principals mesures adoptades, s'ha creat un nou subapartat 8.1.5. sobre 

adaptació al canvi climàtic on s'explica que els projectes constructius per al 

desenvolupament del pla hauran d'avaluar els possibles efectes del canvi climàtic 

específicament sobre cada cas concret, també es mostren diverses mesures d'adaptació al 

canvi climàtic. 
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010 Un cop conegut l’impacte del Pla sobre les emissions, l’informe demana detallar les mesures 

per a la seva mitigació, tot indicant, pel que fa als usos de l’energia, la necessitat de tenir en 

compte el marc normatiu aplicable, segons el qual l’any 2021 els edificis de nova construcció o 

les seves reformes i ampliacions hauran de ser de consum gairebé nul d’energia i de baixes 

emissions de CO2. En concret, precisa que el creixement de nous usos haurà de guiar-se per un 

seguit de principis rectors jeràrquics (criteris bioclimàtics, autoconsum energètic, etc.). En 

matèria de mobilitat, requereix fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta, promoure el vehicle 

elèctric, i restringir l’ús de vehicles de combustió, mentre que en la gestió dels residus sol·licita 

aplicar el principi de jerarquia de prevenció, preparació, reutilització, reciclatge, valorització 

energètica i eliminació, i fomentar la recollida selectiva i l’economia circular. 

A l'apartat de principals mesures adoptades, dins del punt 8.2.4. d'Energia, s'explica que segons 

preveu el Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret d’Ecoeficiència de Catalunya, s'ha d'equipar a 

les noves construccions o reformes integrals amb energia solar tèrmica, fins a cobrir com a 

mínim un 50 % de la demanda total d’aigua calenta. 

No s'especifica però, que en compliment d'aquesta normativa, els edificis de nova construcció 

o les seves reformes i ampliacions hauran de ser de consum gairebé nul d’energia i de baixes 

emissions de CO2. Es valora la incorporació d'aquest aspecte al document. 

Pel que fa a la mobilitat sostenible, el Pla la fomenta millorant la connectivitat del Port amb 

la població del Masnou i dibuixant carrils bici i passejos accessibles per a tota la població. 

Finalment, en relació amb els residus, al document d'avanç no s'inclouen els conceptes de 

principi de jerarquia ni d'economia circular, el que si que es té molt en compte és la recollida 

selectiva. Es valora la incorporació de les consideracions respecte els residus al document 

ambiental. 

S'afegeix a l'apartat 8.2.4. d'Energia un nou paràgraf que especifica que segons el marc 

normatiu vigent (el Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret d’Ecoeficiència de Catalunya), els 

edificis de nova construcció o les seves reformes i ampliacions hauran de ser de consum 

gairebé nul d’energia i de baixes emissions de CO2. En aquest sentit s’hauran d’aplicar 

criteris bioclimàtics, d’autoconsum energètic, etc. 

Dins del mateix punt 8 de principals mesures adoptades, concretament al 8.2.3. Residus, es 

proposa com a mesura una gestió de residus jerarquitzada així com el foment de l'economia 

circular. 

011 Així mateix, l’informe del Servei de Control i Acció Marítima del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, de 27 d’abril de 2021, determina que, no es preveu l’afectació 

als hàbitats d’interès pesquer arran del desenvolupament de l’activitat prevista. Tanmateix, 

consultat el sector pesquer de la zona i valorada la seva possible afectació pel desenvolupament 

del Pla, es preveuen afectacions ambientals i al sector.  

Específicament, assenyala que l’activitat de l’àrea de varada i carenatge (2d5) no és compatible 

amb les activitats previstes a la dàrsena pesquera, atès que el trànsit de vehicles fins a la zona 

de varada i carenatge, a través de la dàrsena pesquera, genera dispersió de contaminants i 

emissió de pols en resuspensió incompatibles amb les condicions de seguretat sanitària i salut 

que requereixen les instal·lacions de dita dàrsena. Alhora, esmenta que la zona reservada per 

al trànsit de vehicles dins a la zona de varada i carenatge, comporta una servitud de pas que 

resta superfície operativa per les activitats de càrrega, descàrrega així com de neteja i reparació 

dels ormejos de pesca, entre d’altres tasques associades a l’activitat pesquera. Dit això, indica 

que l’activitat de la zona de varada i carenatge pot generar episodis d’emissions de materials 

pulverulents i agents químics incompatibles amb les condicions de seguretat sanitària i salut 

que requereixen les instal·lacions de la dàrsena pesquera. 

Totes les alternatives del document d'avanç, excepte la 0, distribueixen la dàrsena i la zona 

de varada i carenatge de la mateixa manera, sense tenir en compte les possibles afectacions 

que el trànsit de la zona de varada i carenatge pugues tenir sobre la dàrsena. Es valora que és 

necessari tenir en compte la possibilitat de contaminació per vehicles rodats a la zona de la 

dàrsena pesquera i que al menys una de les alternatives ha de proposar una ordenació que no 

generi aquest risc. 

S'ha modificat la distribució de la dàrsena i de la zona de varada i carenatge a l'alternativa 

3, que resulta en l'alternativa més favorable, i per tant la proposta. Bàsicament s'han 

intercanviat els llocs de manera que el trànsit de la zona de varada i carenatge ja no pugui 

afectar les condicions sanitàries i de seguretat de la dàrsena. S'explica i justifica aquesta 

modificació a la definició de la tercera alternativa a l'apartat 6.1. Proposta d'alternatives. 

012 Altrament, l’informe requereix dotar a la dàrsena pesquera de les instal·lacions o 

infraestructures necessàries pel tractament de residus (contenidors pel rebuig d’arts de pesca, 

contenidor específic per a la brossa marina (programa Marine litter) i contenidors per a la 

separació dels residus que pugui generar l’activitat.  Així mateix, i atès que hi ha prevista la 

instal·lació d’una llotja de venda directa, demana contemplar la instal·lació de serveis públics 

i el sistema de sanejament dimensionats al personal i a l'afluència de públic estimada. En aquest 

sentit, i tenint en compte que la confraria de pescadors del Montgat-Masnou-Premià està 

autoritzada a efectuar la venda directa a consumidor final de productes pesquers, i es preveu 

l’habilitació d’un espai dins l’àmbit del port i a la dàrsena pesquera per poder realitzar aquesta 

venda, requereix avaluar l’impacte ambiental associat a la mobilitat que generi l’afluència de 

públic, dimensionant adequadament l’oferta d’aparcament. 

En el document d'avanç es detalla una proposta per a la recollida de residus general, no 

especifica els requeriments per a la dàrsena pesquera que es mencionen en el document 

d'abast, per tant es valora que s'han d'incorporar. 

Tampoc s'avalua l'impacte ambiental associat a la mobilitat generada pel pla, ni l'oferta 

d'aparcament, ja que aquests punts es desenvolupen al document del Pla Especial. 

S'afegeixen els requeriments per a la recollida de residus de la dàrsena pesquera que 

menciona el document d'abast al document d'avanç, concretament a l'apartat 8. Principals 

mesures adoptades - 8.2.3. Residus. 

S'inclouen les determinacions del Pla Especial sobre la mobilitat generada pel Pla i sobre les 

places d'aparcament del Port en el document d'avanç. Aquesta informació s'ha inclòs a 

l'apartat 8.1.2.2. Mobilitat generada pel Pla Especial al punt 8 de mesures adoptades. 

013 Alhora, l’informe indica que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims vol deixar constància 

de la manca d’informació respecte alguns aspectes necessaris per tal d’avaluar més 

acuradament el Pla. Dit això, esmenta d’altres qüestions a incorporar al Pla, referents a la 

previsió que la dàrsena pesquera tingui capacitat per incrementar el nombre d’amarratges, així 

com a l’ampliació de les instal·lacions per emmagatzemar els seus pertrets, l’especificació de 

la superfície destinada exclusivament a dàrsena pesquera, tenint en compte un previsible 

augment de la demanda d’amarratges, i l’especificació i dimensionat adequat d’un seguit 

d’instal·lacions pesqueres (magatzems, zona per treballar l’orneig pesquer, aparcaments, 

instal·lacions per a venda directa, serveis sanitaris, etc.). Per altra banda, la direcció general 

esmentada i la Confraria de Pescadors “Verge del Carme” de Montgat - El Masnou - Premià de 

Mar manifesten el seu interès per ser part interessada en el procediment de tramitació d’aquest 

Pla, i demanen que s’informi en tot moment de la seva evolució i concreció final. 

El Pla Especial detalla tots aquests elements. 

Concretament, pel que fa al nombre d'amarratges, en la descripció de la memòria del Pla 

Especial s'indica que es mantenen el nombre d'amarraments. 

Pel que fa al dimensionament de les diferents instal·lacions, totes les especificacions es troben 

detallades al document de la memòria del Pla Especial, concretament a l'article 17. Paràmetres 

urbanístics dels sectors edificables dintre de l'àmbit portuari. 

Com tots aquests aspectes venen determinats a la memòria del Pla Especial, es valora que no 

és necessari incloure-les al document ambiental. 

Arrel d'aquesta valoració, no s'incorpora cap consideració al respecte al document ambiental.  
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014 Quant a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 27 de maig de 2021, aquest conclou, de 

forma sintètica, que caldrà que les consideracions realitzades en relació amb el domini públic 

hidràulic, la zona de policia de lleres, la zona de servitud, l’abastament d’aigua, el sanejament, 

les afeccions ambientals, la hidrogeologia i la inundabilitat, s’incloguin a l’estudi ambiental, el 

qual haurà d’adaptar-se a les disposicions que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de 

l’Aigua i, en particular, al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

El document d'avanç no especifica les consideracions de les zones de domini públic hidràulic, 

de policia de lleres i de servitud. 

Pel que fa als altres aspectes tractats per l'informe de l'ACA, aquests si que es troben al 

document d'avanç, tot i que l'informe de l'ACA realitza esmenes més acurades al respecte. 

Es valora doncs completar la informació relativa al cicle de l'aigua amb les esmenes de l'informe 

de l'ACA. 

S'inclouen les consideracions de l'informe de l'ACA sobre les zones de domini públic hidràulic, 

de policia de lleres i de servitud a l'apartat del Cicle de l'aigua dins del punt 3.1. 

Determinacions dels aspectes més rellevants del medi. També s'inclou en aquest apartat la 

informació ampliada sobre els sistemes d'abastament i de sanejament d'aigua del Port del 

Masnou. 

Finalment a les mesures adoptades s'inclouen els requeriments documentals per les 

actuacions que es vulguin desenvolupar en zones de domini públic hidràulic, de policia de 

lleres, de servitud i de domini públic marítim terrestre." 

015 Pel que fa a la inundabilitat, l’informe constata que no s’aporta cap estudi hidrològic i hidràulic 

ni d’inundabilitat respecte la proposta i la possible afectació als cursos propers al Port. Tot i 

això, assenyala que entre el Port i la riera d’Alella s’emplaça el mur de tancament de la 

infraestructura esmentada, de més de 2 m d’alçada respecte la llera, segons planimetria de 

l’ICGC. Dit això, indica que el Pla projecta millorar el pas actual per la riera d’Alella i el pas 

sota la Plaça Llibertat a 30 m del desguàs del torrent a la platja. Tot i això, l’informe considera 

que la proposta contempla les principals actuacions dins de l’àmbit del Port i que les obres no 

haurien de suposar canvis significatius del règim de corrents de la riera i els torrents que 

desguassen a les platges de les immediacions. Tanmateix, estableix que els projectes que es 

derivin del Pla especial hauran de detallar les obres a l’accés i pas per la riera, així com les 

obres d’urbanització del passeig i vials en cas d’afectar als cursos hídrics. Alhora, recorda que, 

en cas de realitzar actuacions als accessos que puguin afectar als ponts i passos existents sobre 

la rieres o torrents, la seva capacitat de desguàs no haurà de veure’s compromesa i, a més, els 

projectes derivats hauran de tenir en compte els criteris i guies tècniques de l’ACA. 

Tal com diu l'informe, les principals modificacions del Pla especial es donaran dins de l'àmbit 

del Port i no suposaran canvis significatius en zones de DPH, de servitud ni de DPMT. De totes 

maneres es valora incloure les directrius a seguir en cas que durant el desenvolupament del 

Pla s'acabés afectant les zones anteriorment mencionades. 

A l'apartat 8 de principals mesures adoptades, quan es parla de les mesures sobre 

inundabilitat, s'afegeixen dos punts on es determinen les indicacions a seguir en cas que el 

desenvolupament final del projecte pogués afectar a zones de domini públic hidràulic, de 

policia, de servitud (totes aquestes requereixen autorització de l'ACA) o de domini públic 

marítim terrestre (aquesta requereix autorització del Servei de Gestió del Litoral, del 

Departament de Territori i Sostenibilitat). 

016 Pel que fa a la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, cal assenyalar que aquesta fou 

derogada per la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes 

i continentals, la qual va entrar en vigor el 30 de març del 2020, tret del títol V del llibre segon. 

Tot i això, la seva disposició transitòria segona determina que la planificació urbanística de les 

infraestructures portuàries que hagués estat aprovada inicialment en el moment de l’entrada 

en vigor de la Llei pot seguir la tramitació excepte si, per raons motivades, l’Administració 

portuària decideix iniciar la tramitació d’un pla director urbanístic portuari; mantenint-se vigent 

el planejament aprovat, en la resta de casos. Altrament, és d’aplicació del Decret 258/2003, 

de 21 d’octubre, d’aprovació del reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 

d’abril, de ports de Catalunya. 

Al document d'avanç es menciona que, per motius temporals, la llei que s'aplica és la 5/1998, 

però no dóna més especificacions. Es valora doncs ampliar aquesta informació amb les 

consideracions del document d'abast. 

Al punt 1.1. Objecte i context de l'estudi ambiental estratègic de l'apartat d'introducció s'ha 

inclòs un paràgraf on s'especifica que la Llei 5/1998 ha estat derogada per la Llei 10/2019, 

però que com el Pla Especial va ser aprovat abans que la nova llei, l'antiga llei segueix sent 

d'aplicació en aquest cas. 

017 Així mateix, es recorda que caldrà atendre a les determinacions de l’Ordre de 31 de juliol de 

1991, per a la regulació d’herbassars de fanerògames marines, els Reial decrets 139/2011, de 4 

de febrer, i 1997/1995, de 7 de desembre, el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, el text refós de la Llei d’aigües, el 

Reglament de domini públic hidràulic, la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica, el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora dels residus, el Decret 89/2010, de 29 de juny, el Reial decret 9/2005, 

de 14 de gener, i el Reial decret 396/2006, de 31 de març, entre d’altres. 

No s'inclouen, al document d'avanç, les mencions corresponents a la normativa esmentada pel 

document d'abast. Es valora la seva incorporació en els apartats corresponents. 

S'inclouen les determinacions de les diferents normatives en els apartats corresponents a 

cadascuna d'elles: 

- 3.1.7. Espècies protegides: l’Ordre de 31 de juliol de 1991, Reial decrets 139/2011,  i 

1997/1995, i Decret legislatiu 2/2008. 

- 3.1.4.2. Contaminació acústica: Llei 16/2002. 

- 3.1.5. Gestió de residus: Decret legislatiu 1/2009, Decret 89/2010, Reial decret 9/2005 i 

Reial decret 396/2006. 

018 En matèria de canvi climàtic, caldrà tenir en compte allò establert en la 25ª Conferència de les 

Parts de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, el Conveni marc de les 

Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el segon període de compromís del Protocol de Kyoto, 

la Directiva 2003/87/CE, el Paquet legislatiu energia i clima, l’Estratègia Europa 2020, 

l’Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic, The European Green Deal, els Objectius 

Climàtics de la UE pel 2030, l’Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-

2020, la Llei 1/2005, de 9 de març, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el Pla 

de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 

2013-2020, la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, el tercer informe sobre el canvi 

climàtic a Catalunya, la Nova Agenda Urbana 2030, l’Acord de Govern pel qual es declara 

l’emergència climàtica (maig de 2019), i el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre. 

Efectivament el document d'avanç mancava d'un apartat sobre el canvi climàtic i sobre la 

normativa relativa vigent, per aquest motiu es valora necessària la seva incorporació. 

S’afegeix un punt sobre canvi climàtic en l'apartat de Referents i requeriments normatius 

que afecten l'àmbit d'ordenació, on s'especifica tota la normativa vigent internacional, 

europea, estatal i local relativa al canvi climàtic, la qual es té en compte en la planificació 

proposada. 
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019 D’acord amb la documentació presentada, l’àmbit d’actuació no presenta vegetació, més enllà 

dels espais i elements d’enjardinament. Alhora, cal dir que, segons la informació del document 

ambiental annex al Pla, a incorporar en l’estudi ambiental estratègic, les platges situades a 

cada costat del Port, de caràcter urbà i amb forta pressió humana, han perdut les dunes naturals 

i la vegetació típica de platja, si bé en punts molt concrets encara s’identifiquen algunes 

espècies (Cakile marítima, etc.), a part dels exemplars plantats a la sorra i al passeig marítim 

(Tamarix gallica, etc.). Tanmateix, cal tenir en compte que, segons la cartografia del Pla de 

ports de Catalunya 2007-2015, a l’entorn de l’àmbit d’actuació s’identifica la presència aïllada 

de Cymodocea nodosa i, en menor mesura, de Posidonia oceànica, i es delimiten hàbitats 

d’interès comunitari no prioritari, corresponents a Baixos marins sorrencs sempre submergits 

(codi 1110). En aquest sentit, caldrà verificar la presència de praderies o herbassars de les 

fanerògames marines esmentades a l’entorn de l’àmbit d’actuació. 

Respecte la presència de fanerògames marines a les costes del Masnou, s'han trobat diverses 

fonts contradictòries, però tot i així es consideren al document ambiental. 

Pel que fa a l'existència de l'HIC Baixos marins sorrencs sempre submergits (codi 1110) aquest 

actualment és inexistent a Catalunya segons la memòria descriptiva de l'Instrument de gestió 

de les Zones Especials de Conservació declarades a la regió mediterrània: "Cal dir que s’ha 

descartat el HIC 1110 ja que actualment la comunitat científica considera que no és present a 

la regió mediterrània". 

Les modificacions respecte d'aquest punt s'han afegit a l'apartat de Vegetació en la descripció 

dels aspectes més rellevants del medi. 

Per una banda, s'ha especificat que pot existir vegetació dins del port a les zones 

d'enjardinament. 

Per una altra banda s'ha afegit la informació relativa a l'existència de fanerògames marines, 

concretament s'explica que hi ha diverses fonts contradictòries respecte a la seva presència 

davant del Port del Masnou, però que en tot cas no se'n troben dins l'àmbit d'actuació del Pla 

especial. 

020 Respecte a la fauna, el document distingeix entre les espècies d’àmbits forestals del nord del 

municipi i les espècies que es poden observar a la part baixa del terme municipal i a la línia de 

la costa, lligades als espais oberts, entre les quals cita les següents: Accipiter gentilis, Buteo 

buteo, Circaetus gallicus, Falco tinnunculus, Erinaceus europaeus, Crocidura russula, Talpa 

europaea, Rattus norvegicus, Rattus rattus, Mus musculus, Tarentola mauritanica, 

Psammodromus algirus, Lacerta lepida, Podarcis hispanica, Malpolon monspessulanus i Elpahe 

scalaris. Específicament, cal esmentar que, segons dades del document ambiental annex al Pla 

especial, a incorporar en l’estudi ambiental estratègic, a les platges del Masnou hi predominen 

els ocells marins, com Larus michaehellis i Phalacrocorax aristotelis, indicant que aquest últim 

es pot veure sovint prop de les esculleres del port. 

En relació amb l’anterior, cal tenir en compte que, segons les bases cartogràfiques disponibles, 

davant de la costa del municipi es delimita una àrea d’interès faunístic i florístic associada a 

l’espècie Phalacrocorax carbo. Alhora, el Pla de recuperació de la gavina corsa (Larus audouinii) 

delimita l’àmbit d’actuació com a zona d’alimentació. Dit això, cal afegir que, segons les bases 

consultades, a l’àmbit d’estudi o el seu entorn també es poden identificar les espècies de fauna 

protegida següents: Alytes obstetricans, Bufo calamita, Caretta caretta, Hyla meridionalis, 

Pelobates cultripes, Puffinus mauretanicus i Tadarida teniotis, entre d’altres. 

Efectivament, al document d'avanç no s’incloïen les espècies d'aus i les espècies protegides 

mencionades al document d'abast, per aquest motiu es valora la seva incorporació. 

S'ha constatat la informació proporcionada a l'informe i s'han afegit les espècies que faltaven 

al document d'avanç dins l'apartat de Fauna al punt 3.1. Descripció dels aspectes més 

rellevants del medi. 

021 Quant al cicle de l’aigua, es constata que l’àmbit d’actuació, el qual se situa a l’alçada del 

torrent Umbert, confronta pel seu límit oest amb la riera d’Alella, mentre que a l’est 

s’identifiquen d’altres cursos hidrogràfics, com ara el torrent de Vallmora. En aquest sentit, cal 

dir que, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’entorn de la riera d’Alella i dels 

cursos situats a l’est del Port es delimiten zones inundables geomorfològicament. Tot i això, el 

document determina que el Port no presenta risc d’inundació fluvial, si bé els seus accessos, 

constituïts per passos inferiors a la carretera N-II i la línia ferroviària, són susceptibles de ser 

inundats durant episodis de pluja, tal mostren els problemes de filtracions detectats. 

Al document d'avanç no es mencionen els cursos hidrogràfics que queden entre la riera d'Alella 

i la de Teià, com el torrent Umbert o el torrent de Vallmora. 

Respecte de les zones inundables, el document destaca que a l'entorn dels cursos superficials 

d'aigua hi ha zones inundables, però que l'àmbit del Pla especial, que es delimita al Port del 

Masnou, no està classificat com a zona amb risc d'inundació. A l'apartat de risc d'inundacions 

hi ha una figura que mostra les zones hidrogeològicament inundables de les rieres. 

S'afegeixen al document, dins l'apartat del cicle de l'aigua, els torrents que queden a l'est 

del Port del Masnou, entre la riera d'Alella i la riera de Teià. 

022 Així mateix, cal esmentar que l’àmbit del Pla se situa majoritàriament en l’aqüífer protegit del 

Baix Maresme, d’acord amb el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes 

de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de 

Catalunya, així com en una zona vulnerable en relació amb la contaminació de nitrats 

procedents de fonts agràries, segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre. 

En el document d'avanç ja es menciona el fet de que el Port del Masnou es situa en l'aqüífer 

protegit del Baix Maresme d’acord amb el Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual 

s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb 

diversos aqüífers de Catalunya. 

El que no es menciona és que també està en una zona vulnerable  en relació amb la 

contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, per tant es valora la incorporació 

d'aquestes determinacions al document ambiental. 

S'ha incorporat a l'apartat de Hidrologia, dins del cicle de l'aigua, l'existència d'una zona 

vulnerable en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, segons el 

Decret 283/1998, de 21 d’octubre. 

023 Altrament, cal esmentar que a banda i banda del Port, la franja costanera s’inclou en zones 

inundables d’origen marí amb probabilitat mitjana o ocasional (T100) i baixa o excepcional 

(T500), segons la cartografia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Alhora, cal tenir en compte que, d’acord amb el Pla especial d’emergències per contaminació 

de les aigües marines de Catalunya, el municipi presenta un risc total de contaminació del litoral 

de grau 3. 

Al document d'avanç no s’incloïa informació sobre el risc d'inundacions costaneres, es valora 

doncs la seva incorporació. 

S'inclou a l'apartat 3.1.2.3 d'Àrees de risc, dins el punt de risc d'inundabilitat, un paràgraf on 

s'explica el risc d'inundacions costaneres, tal com s'especifica al document d'abast. 

024 Quant a la qualitat de l’aire, el DIE recull els nivells de contaminants mesurats en una estació 

de Mataró, la més propera al municipi, en el període 2015-2019. Tanmateix, es recorda que la 

valoració de la qualitat de l’aire s’ha de realitzar avaluant les dades dels darrers 5 anys del 

conjunt d’estacions que disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de Contaminació Atmosfèrica a 

Catalunya en la Zona de Qualitat de l’Aire en la qual s’inclou el municipi. 

Al document d'avanç s'ha efectuat l'anàlisi de les dades de contaminants durant els anys 2015 

- 2019 (5 anys), però tenint en compte que som al 2021, i que la valoració de la qualitat de 

l'aire s'ha de realitzar avaluant les dades dels darrers 5 anys, el període correcte a avaluar és 

del 2016 al 2020. Per aquest motiu es valora la necessitat d'incorporat les dades relatives als 

contaminants de l'any 2020. 

S'han afegit les dades de mesuraments de contaminants de l'estació de Mataró de l'any 2020 

a la taula corresponent de l'apartat 3.1.4.1 d'Avaluació de la qualitat de l'aire dins del punt 

3.1.4. d'Ambient atmosfèric. 
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025 Per altra banda, cal dir que el DIE, si bé esmenta el consum d’energia del Port (652.059 

kWh/any, segons dades de 2018), no incorpora informació sobre les emissions de gasos amb 

efecte d’hivernacle associades al Port del Masnou, ni identifica els efectes previsibles del canvi 

climàtic en l’àmbit del Pla. En aquest sentit, cal remetre’s a allò que determina l’informe de 

l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de 12 de març de 2021, el qual posa de manifest, entre 

d’altres, que fenòmens extrems com el temporal Glòria, el qual va causar importants 

afectacions al Port (veure la imatge 3) seran cada vegada més freqüents. 

En el document d'avanç no s'inclou informació relativa a les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle, ni tampoc s'expliquen els efectes del canvi climàtic en l'àmbit del Pla. Es valora 

doncs la incorporació d'aquests aspectes al document ambiental. 

S'ha inclòs en el punt 3.1.4. d'ambient atmosfèric un apartat 3.1.4.4. sobre les emissions de 

gasos d'efecte hivernacle dels últims anys del Port del Masnou, segons la Declaració 

Ambiental de Port del Masnou 2020. En aquest mateix punt s'ha inclòs un subapartat sobre 

els efectes previsibles del canvi climàtic en els ports segons informe de l'Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic. 

026 En aquest apartat es mostren els objectius i criteris ambientals proposats en el DIE i en el 

document ambiental annexat al Pla, els quals s’han reestructurat, esmenat o completat en el 

marc del present document d’abast (en cursiva), tot establint la jerarquització i els indicadors 

següents: 

(...) 

Part d'aquests objectius i criteris ambientals proposats pel document d'abast ja es troben 

incorporats al document d'avanç, d'altres no ho estan. Es valora la incorporació dels criteris i 

objectius ambientals que no es troben al document d'avanç. 

Pel que fa als indicadors, el primer indicador proposat (emissions per cada alternativa) s'ha 

afegit a la valoració de les alternatives. L'indicador de % d'aigües residuals depurades, sempre 

serà 100%; el de persones exposades a nivells sonors superiors als admesos, sempre serà zero; 

i el % de residus recollits selectivament, sempre hauria de ser 100%. Tot i així, es valora 

incorporar-los al document. 

S'ha realitzat una taula a part on es determina, objectiu per objectiu, la seva consideració 

en el document d'avanç o la seva incorporació si escau. 

Pel que fa als indicadors, s'ha afegit un apartat sobre indicadors de referència al punt 9 de 

Proposta de supervisió i control, on s'afegeixen tots els que indica el document d'abast menys 

el primer. Aquest no s'afegeix perquè es considera útil únicament en la valoració de les 

alternatives, on hi és, no al seguiment del desenvolupament del pla. 

027 Atès l’exposat, i d’acord amb el quadre resum de comparació d’alternatives del DIE, 

l’alternativa 3, identificada erròniament com a alternativa 2 en el text, és la que permet un 

millor compliment dels objectius definits pel document. Tanmateix, caldrà que els apartats de 

justificació de l’alternativa escollida i de resum de comparació de les alternatives prenguin en 

consideració el conjunt d’objectius i criteris ambientals definits en el present document 

d’abast. 

S'ha trobat l'errada mencionada en el document d'abast sobre l'equivocació al mencionar 

l'alternativa 2 en comptes de l'alternativa 3 i es modifica. 

Al document d'avanç només es realitza la justificació de l'alternativa escollida en base als 

criteris i objectius ambientals específics definits inicialment, per tant es valora necessàriament 

la incorporació dels nous criteris i objectius ambientals en la justificació de les alternatives. 

L'errada mencionada s'ha trobat a l'apartat 6.2. Resum de comparació de les alternatives, on 

es diu que l'alternativa 2 és la que dona major compliment als objectius definits, quan en 

veritat és la 3, per tant es realitza la pertinent modificació. 

S'han afegit tots els objectius i criteris ambientals considerats en l'apartat 5.3. de Criteris i 

objectius ambientals específics en la discussió i justificació de les alternatives (apartat 

6.1.1.) així com en el quadre resum de comparació d'alternatives (apartat 6.2.). També s'han 

tingut en compte per a la proposta de mesures de l'apartat 8. 

028 Tanmateix, quant a la identificació d’impactes i la proposta de mesures ambientals 

corresponent, cal remetre’s a les consideracions dels informes sectorials emesos en el marc de 

les consultes realitzades per elaborar el document d’abast. Així mateix, caldrà completar la 

documentació aportada per tal de concretar els efectes del Pla, especialment pel que fa a 

l’ocupació (edificabilitat existent i prevista, nombre d’amarratges futurs, etc.), les afectacions 

derivades de les actuacions projectades en la làmina d’aigua (increment de la terbolesa, etc.), 

els efectes ambientals sobre la fauna, i l’impacte paisatgístic de la proposta, preveient, si 

s’escau, l’adopció de mesures addicionals. Quant al seguiment ambiental del Pla, es recorda 

que el seu responsable és l’òrgan promotor, en aquest cas, l’Ajuntament del Masnou, i que 

caldrà establir la periodicitat dels informes de seguiment corresponents. 

Pel que fa a l'ocupació (edificabilitat existent i prevista, nombre d'amarratges futurs, etc.), la 

informació relativa es troba detallada a la memòria urbanística del Pla especial. 

Respecte a les afectacions a la làmina d'aigua, aquestes no es consideren al document d'avanç, 

per tant es valora la seva incorporació. 

No es consideren efectes ambientals sobre la flora i la fauna dins l'àmbit del Port del Masnou 

en el document d'avanç, es valora també la seva incorporació. 

Tampoc es considera l'impacte paisatgístic de la proposta ja que, en tot cas, aquesta té 

l'objectiu de millorar les condicions paisatgístiques actuals amb l'obertura del Port per al 

passeig marítim i mitjançant la reducció d'espais asfaltats alhora que s'augmenten els espais 

lliures i les zones d'enjardinament. 

Al document d'avanç es diu que el responsable del seguiment és el Port del Masnou. No 

s'estableixen periodicitats pels informes de seguiment corresponents. Es valora la modificació 

d'aquesta informació segons indica el document d'abast. 

S'han actualitzat els impactes i la proposta de mesures ambientals de document d'avanç amb 

les consideracions incorporades del document d'abast. 

S'afegeix un criteri i objectiu punt 9 sobre la protecció de les masses d'aigua, i a més a més 

s'afegeix una nova mesura al punt 8.1.2 de Risc de contaminació de la làmina d'aigua on 

s'indiquen les mesures de preservació de les condicions de la làmina d'aigua tant en la fase 

d'obres com en la fase d'explotació de l'activitat. 

S'afegeixen mesures relatives a la preservació de les comunitats de flora i fauna que puguin 

veure's afectades pel desenvolupament del Pla en l'apartat 8.1.5 de principals mesures 

adoptades pels hàbitats i comunitats naturals. 

Finalment, es modifica l'òrgan responsable del seguiment ambiental per l'Ajuntament del 

Masnou, que és el promotor del Pla especial, i s'especifica la periodicitat dels informes de 

seguiment anuals, tot això a l'apartat 9 de Proposta de supervisió i control. 

029 Cal detallar les actuacions que afecten la làmina d’aigua (tipus d’intervenció, etc.), identificar-

ne els seus efectes ambientals potencials i adoptar les mesures corresponents, si s’escau. En el 

supòsit que es verifiqui la presència de fanerògames marines a l’entorn de l’àmbit d’actuació, 

caldrà garantir que el desenvolupament de les actuacions previstes no afecti aquestes espècies, 

de conformitat amb l’Ordre de 31 de juliol del 1991, per a la regulació d’herbassars de 

fanerògames marines, tot preveient les mesures adients, si s’escau. Alhora, s’evitarà l’afectació 

de les espècies de fauna protegida de l’àmbit d’estudi. 

No es consideren les possibles afectacions a la làmina d'aigua en el document d'avanç, així com 

la presència de fanerògames marines a l'entorn de l'àmbit d'actuació, per tant es valora la 

incorporació dels requeriments del document d'abast. 

Al llarg del document s'ha tingut en compte la qualitat de l'aigua com a criteri i objectiu 

ambiental 9. Protegir les masses d'aigua i garantir la seva correcta gestió, i amb la valoració 

de les alternatives a l'apartat 6.1.1. A més, s'ha afegit un seguit de mesures per evitar el risc 

de contaminació de la làmina d'aigua tant durant la fase d'obres com durant la fase 

d'explotació de les activitats del Port (apartat 8.1.2.). 

Com s’ha explicat anteriorment, no es constata la presència de fanerògames marines a 

l'àmbit del Pla especial, però tot i així es tenen en compte com a espècies protegides en la 

redacció de criteris i objectius ambientals i en la justificació de l'alternativa escollida 

(número 6), així com en l'adopció de mesures en el punt 8.1.5. d'Hàbitats i comunitats 

naturals, on s'especifica que prèviament a qualsevol actuació dins el medi marí, especialment 

en la fase d’obres, es constatarà que no hi hagi presència de fanerògames marines amb els 

estudis pertinents. 

Alhora s'especifica que cal garantir la preservació de les espècies de flora autòctones i 

minimitzar els efectes sobre les espècies protegides de flora i fauna, evitant afectacions 

significatives derivades de la fase d’obres i d’explotació amb l’aplicació de mesures 

preventives de protecció de la vegetació i la fauna. 
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030 Pel que fa a l’edificació, cal precisar el sostre total existent i el proposat, indicar quines 

actuacions es projecten respecte les edificacions actuals (manteniment, ampliació, substitució, 

etc.) i comparar l’impacte paisatgístic de l’edificació en l’estat actual i el proposat, aportant 

les seccions corresponents. En el cas del Club Nàutic, cal aclarir les divergències existents entre 

les regulacions aplicables al sistema d’equipament esportiu (5e) i al sector d’edificació previst 

en aquesta clau (sector L), les quals estableixen, en el primer cas, que l’edificabilitat màxima 

permesa s’ajusta a l’edifici existent en el seu estat actual (2.215,10 m2st), mentre que en el 

segon cas es fixa una edificabilitat de 4.508,06 m2. 

No s'especifica tota aquesta informació al document ambiental al no considerar-se rellevant 

per a la valoració d'alternatives (ja que els paràmetres edificatoris no varien gaire entre elles), 

a més a més, totes aquestes dades que demana el document d'abast es troben a l'apartat 

número 7 de proposta d'ordenació del Pla Especial, dins la memòria urbanística. 

No es considera la incorporació d'aquesta informació ja que es troba a la memòria i normativa 

del Pla especial. 

031 En relació amb el precepte de la normativa relatiu a les mesures mediambientals, cal que aquest 

es remeti a les mesures que defineixi l’estudi ambiental estratègic i les que es derivin del 

present procediment d’avaluació ambiental. Alhora, caldrà suprimir el paràgraf que estableix 

que, en cas que calgui fer actuacions d’espigons fora del domini portuari, caldrà tramitar la 

corresponent autorització i/o adscripció i adoptar mesures especials pel que fa a la dinàmica 

litoral, terbolesa, flora i fauna marina, atès que aquestes intervencions no es preveuen en la 

proposta d’ordenació aportada. 

Les mesures mediambientals definides al document ambiental es remeten a les normatives 

específiques corresponents, les quals s'han anat mencionat al llarg de tot el document. 

El paràgraf a suprimir mencionat al document d'abast no es troba dins el document ambiental, 

sinó que esta al Pla Especial. Es considera que no cal suprimir el paràgraf sinó que cal 

modificar-lo perquè compleixi amb la normativa relativa a Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d'Avaluació Ambiental. 

Es tramet la consideració de modificar el paràgraf mencionat al document d'abast als 

redactors del Pla especial perquè tinguin a consideració les determinacions de la Llei 

d'Avaluació Ambiental  de la següent manera:  

En cas que calgui fer actuacions d’espigons fora del domini portuari, caldrà tramitar el 

corresponent Estudi d'Impacte Ambiental segons l'annex II de la Llei 21/2013, de 9 de 

desembre, d'avaluació ambiental. 
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2.  MARC DELS TREBALLS 

2.1 ANTECEDENTS 
El Port del Masnou es situa en un punt estratègic de les rutes de la costa, que comuniquen la costa 

daurada, costa de Barcelona, la costa Brava, les Balears i el Golf de Lleó. No va ser fins l’any 1972 que 

es va construir, després que es demanés en repetides ocasions des del segle XIX la seva implantació, per 

l’activitat comercial que tenia la localitat. Per Ordre Ministerial el Club Nàutic del Masnou compta amb 

les Concessions administratives des de l’any 1966. L'any 1967 es construí el Club Nàutic del Masnou, que 

es proposà com a primer objectiu impulsar la construcció d'un port esportiu. El 17 de setembre de 1974 

s’autoritza la construcció de serveis que són complementaris al port esportiu, passant la concessió a 

Promociones Portuarias S.A., per ordre Ministerial de 30 de gener de 1976. 

El Port Esportiu del Masnou va ser construït en dues fases: la primera durant l’any 1972 i la segona l’any 

1991, fruit de dues concessions que finalitzen l’any 2021 i l’any 2022. El Pla General de 2001 es 

qualificava la zona del Port de Sistema Portuari, que comprenia el conjunt d’elements que configuren el 

Port del Masnou i qualificava la zona del Club Nàutic d’equipament esportiu. El text refós del Pla General 

aprovat l’any 2011 va mantenir les mateixes qualificacions. El Sistema Portuari (2d) es troba inclòs en el 

sistema hidrològic i litoral (Clau 2), definint-lo com un conjunt d’elements que configuren el Port del 

Masnou i preveient únicament les condicions d’ús que li són aplicables, adreçant la regulació més 

detallada a la redacció d’un Pla Especial. 

 

 

Àmbit del Port del Masnou i del terme municipal del Masnou en ortofotomapa de l’any 1946 i en l’actualitat 

 

Des de l’aprovació del Pla General d’Ordenació del Masnou de 2001, s’ha avançat en la definició d’una 

ordenació que permeti desenvolupar el Sistema General Portuari del Port del Masnou, segons les 

previsions del Pla de Ports de Catalunya, i amb el disposat a la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de 

Catalunya, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat per Decret 258/2003, de 21 d’octubre ;les normes 

necessàries per a l’ordenament urbanístic. El sistema d’Equipaments esportius (5e) el Pla General 

d’Ordenació Urbana del Masnou estableix les seves condicions d’ús en l’article 359.3.5 i l’article 360 

preveu les condicions generals d’ordenació i d’edificació dels equipaments en general, remetent també 

l’article 358 a la redacció d’un Pla Especial. Al maig de 2006 es redacta el Pla Especial del Sistema 

Portuari del Masnou, amb les determinacions del Pla de Ports de Catalunya de l’any 2001. 
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En data març de 2020 es redacta el Pla Especial de l’àmbit del Port del Masnou, que té com a objectiu 

principal d’ordenar i regularitzar l’ordenació urbanística de l’àmbit del Port esportiu del Masnou, en 

virtut de les disposicions establertes en el Pla General d’Ordenació Urbanística del Masnou de 2001, 

aprovat el seu text refós per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona amb data 12 de maig de 

2011 i publicat al DOGC amb data 14 de maig de 2011.  

Finalment, la Junta de Govern Local de l’ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el dia 26 de març 

de 2020, va acordar aprovar inicialment el Pla Urbanístic de l’àmbit del Port del Masnou.  

En el tràmit d’exposició pública l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, va 

informar que és necessari tràmit avaluació ambiental donat que el planejament vigent del Masnou no 

està adaptat a la llei.  

Per tant per l’aprovació inicial, és necessari tramitar el Pla Especial segons la Llei 21/2013 d’avaluació 

ambiental, seguint el tràmit ordinari. Per aquest motiu amb el present document s’inicia el tràmit, i si 

s’escau es procedirà a una segona aprovació inicial. 

 
 

 

 

2.2 DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 

2.2.1 Dins de l’àmbit del pla especial 

El moll central acull l’escar, l’escola de vela, diversos locals comercials i tallers. Les activitats de varada 

i manteniment d’embarcacions obliguen a tenir tot el sector tancat fent el lloc impermeable. També, 

l’arribada de vehicles en aquest punt genera un trànsit excessiu al llarg de tot el recorregut litoral del 

Port del Masnou. 

La posició de les diferents edificacions i els seus respectius espais exteriors tancats interfereixen en el 

recorregut en sentit longitudinal del port, impedint una continuïtat visual i física del conjunt. La 

disposició dels vials, la vorera i les edificacions generen seccions deficitàries: són estretes i prioritzen el 

vehicle. La manca d’espai lliure destinat al vianant dificulta l’ús del port com a passeig litoral i com a 

lloc agradable d’estada. La continuïtat de la franja litoral serà un dels factors decisius per a la 

dinamització d’aquest entorn. 
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La distribució dels molls en el port no responen a les exigències d’un port d’aquestes magnituds amb 

l’activitat nàutica existent (tan esportiva com pesquera). 

La urbanització actual del port (situada a la cota del moll) amb circulació de vehicles i vianants, no 

possibilita un model de mobilitat eficient, i tampoc permet integrar activitats i usos relacionats amb el 

passeig dels vianants amb les activitats pròpies del port. 

Accessibilitat externa 

El passeig situat a la part superior del Pla especial (el Passeig Marítim), és el tram que connecta la riera 

d’Alella amb el pas inferior que comunica amb el centre urbà de Masnou (Passatge de la Baixa da del 

Port). Aquests dos punts connecten municipis de la costa situats al sud del Masnou (Barcelona, Sant Adrià, 

Badalona, Montgat), amb eles que es situen més al nord (Ocata, Premià de Mar i Vilassar de Mar).  

En l’actualitat en aquest vial es concentra l’aparcament principal del port, i és el principal eix de 

connexió, tan de vehicles com de vianants i ciclistes, sense segregació. L’ordenació actual no permet 

garantir la funcionalitat dels usos que tan els clients del port com els visitants busquen: 

• Espai tranquil i amable per passejar de vianants i ciclistes. 

• Ampli espai d’aparcament no segregat de les àrees de pas per a vianants ciclites. 

• Vial de connexió (Passeig Marítim) que connecta el pas inferior (per a vehicles) de la riera d’Alella 

amb el pas inferior de la Baixada del Port.  

Accessibilitat interna 

La ubicació dels serveis tècnics i de proveïment ocasionen disfuncions per a l’arribada de vehicles pesants 

a aquests punts, generant un trànsit excessiu al llarg de tot el recorregut litoral. Alhora, la benzinera 

queda en una posició força llunyana per a les embarcacions amb amarrament a la zona sud. 

La franja nord del port, situada per sota de la zona d’aparcament, està formada per una extensa àrea 

comercial que ha quedat obsoleta i del qual es necessita una ampliació.  

Aquesta àrea orientada cap al moll del port està interceptada longitudinalment per vials i àrees 

d’aparcament que fan inviable el passeig a través d’aquesta zona. 

Les terrasses queden als límits dels vials, impossibilitant que les terrasses es situen en zones més 

tranquil·les i allunyades del soroll del pas de vehicles. Aquestes terrasses de bars i restaurants, juntament 

amb els edificis es troben en diferents estadis de degradació. 

L’escassa presència d’arbrat i espais enjardinats confereix al port un aspecte força dur, més proper a un 

espai merament tècnic que no pas a un paisatge amable on realitzar les activitats esportives i de lleure. 

L’espai lliure està principalment ocupat per vials: falten espais d’ombra amb vegetació capaços de 

millorar la qualitat ambiental i paisatgística del conjunt. Per altra banda, la posició de les edificacions i 

els seus respectius espais exteriors tancats, conformen racons i espais poc aprofitables que no permeten 

realitzar esdeveniments esportius, festius i estacionals. 

El recorregut longitudinal a través de l’espai portuari es veu interferit pels diferents edificis que generen 

un vial sinuós. La seva posició paral·lela al ferrocarril genera barreres visuals vers l’espai aigua. Per altra 

banda, la relació visual entre el port i la part de ciutat que queda a l’altra banda de les vies, es veu 

afectada principalment pel gran volum de la Nau Blava, situada al moll central. 
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El port original i el port ampliat presenten una ordenació clarament diferenciada amb una manca de 

criteri unitari. Les diferents directrius que adopten els molls desaprofiten l’espai aigua condicionant 

l’augment de nombre d’amarraments, una còmoda circulació de les embarcacions i una bona distribució 

dels usos previstos. 

2.2.2 Fora de l’àmbit del Pla especial 

El accessos al Port de Masnou es realitzen des del centre urbà, des de les dues estacions de Rodalies 

RENFE, o bé des de les parades de l’autobús, a partir de passos sota nivell, per creuar les vies del 

ferrocarril i/o la carretera Nacional II. Són quatre els accessos d’aquest tipus de que donen servei al 

port: 

• Pas de la Riera d’Alella. Presenta deficiències significatives  en la plataforma del pas, així com 

problemes de recollida d’aigües pluvials, filtracions, enllumenat, incompatibilitat amb l’ús de 

bicicleta, tenint en compte que és el punt de connexió entre la via ciclable que ve d’Alella i la via 

que recorre el litoral). 

• Pas de FFCC sota l’estació de El Masnou. És el mateix accés que s’utilitza per accedir a l’estació de 

tren. Malgrat tot es troba en bon estat i compleix la normativa vigent d’accessibilitat. 

• Pas de la plaça de la Llibertat. És el més utilitzat per la població del Masnou per accedir a l’àmbit 

del port. És un pas que disposa d’escales i ascensor al costat muntanya. Té problemes d’adequació l 

rampa d’accés  la zona de varada de la platja del Club Nàutic. 

El accessos al Port de Masnou es realitzen des del centre urbà, des de la carretera N-II, des de l’autopista 

C-32, o bé es realitzen a partir de passos sota nivell, per tal d’evitar les vies del ferrocarril i/o la 

carretera Nacional II.  

Són dos els accessos de transit rodat que donen servei al port: 

• Pas de la baixada del Port. Presenta deficiències per filtracions d’aigua, ja que queda entollat sovint. 

També presenta problemàtiques en relació a la il·luminació del pas. 

• Pas de la Riera d’Alella, el qual presenta un bon estat. 



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. PLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (MARESME) 

MEMÒRIA 

 

PAG. 21 DE 139 

2.3 MARC GENERAL DELS TREBALLS 
El marc legislatiu que determina la redacció del present document és: 

• LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920 

de 24.7.2015). 

• LLEI 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

• LLEI 6/2009, del 28 d’Abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

• LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

• TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME (“TRLU”), aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

• DIRECTIVA 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’avaluació de determinats plans i programes en el 

medi ambient. 

La Llei 21/2013, estableix en el seu article 18 els continguts del document inicial estratègic, que inicia 

el procediment d’avaluació ambiental. 

Article 18. Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

1. Dins del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha de 

presentar davant l’òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació 

sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica ordinària, acompanyada de 

l’esborrany del pla o programa i d’un document inicial estratègic que ha de contenir, com a mínim, 

la informació següent: 

a) Els objectius de la planificació. 

b) L’abast i el contingut del pla o programa proposat i de les seves alternatives raonables, 

tècnicament i ambientalment viables. 

c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 

d) Els potencials impactes ambientals tenint en compte el canvi climàtic. 

e) Les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents 
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2.4 PRESENTACIÓ DEL PLA 

2.4.1 Dades generals 

El PLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (MARESME) es situa en el terme municipal del Masnou 

(el Maresme) i presenta els següents límits: 

• Al nord-est amb la Platja d’Ocata 

• Al sud-oest la riera d’Alella i la platja del Masnou 

• En el flanc nord-oest, nord-est, la línia de ferrocarril Barcelona - Maçanet Massanes 

• Al flanc sud-oest, sud –est el mar 

La superfície tota és de 212.404,44 m2. 

 

 

Zona del moll central i del varador 

2.4.2 Objectius i criteris generals 

A partir de les directrius definides en el POUM del Masnou 2001 (aprovat el seu text refós per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona amb data 12 de maig de 2011 i publicat al DOGC amb data 14 de 

maig de 2011), preveu ordenar i regularitzar l’ordenació urbanística de l’àmbit del Port esportiu del 

Masnou. 

• El sistema portuari ha de ser objecte d’un Pla Especial que reguli de forma més detallada els usos i 

les activitats públiques i privades que s’ubiquen en aquest espai. 

• Desenvolupar mitjançant un pla especial, que pot redactar, amb acord previ, l'Administració 

portuària o la corporació municipal. Se n'ha de fer la tramitació i l'aprovació d'acord amb el que 

disposa la legislació urbanística. 



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. PLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (MARESME) 

MEMÒRIA 

 

PAG. 23 DE 139 

• Incloure en l’àmbit del Pla Especial les instal·lacions del Club Nàutic Masnou, les quals consten 

qualificades en el Pla General d’Ordenació del Masnou com sistema d’equipament esportiu. 

• Atesa la propera finalització de la concessió, es pretén adaptar l’interior del port als nous temps, 

possibilitant canvis que no modifiquen essencialment la seva estructura actual, de manera que: 

▪ No es preveu una ampliació del límits de l’àmbit portuari definit fins ara. 

▪ No es preveu una ampliació de la infraestructura, mantenint les esculleres actuals existents. 

▪ No es preveu la construcció de nous accessos a l’àmbit portuari. 

Aquests objectius es concreten en: 

• Ordenar els usos i serveis del Port mitjançant una zonificació i regulació de les diferents zones 

portuàries per tal d’obtenir un funcionament òptim i donar resposta a les demandes de més i millor 

servei garantint les necessitats futures del funcionament del port esportiu. 

• Integrar al màxim el port, la ciutat i la continuïtat del passeig, millorant l’accessibilitat i la mobilitat, 

tant rodada com de vianants, així com la possibilitat d’aparcament per als usuaris. La continuïtat del 

passeig a través del sistema portuari suposarà una millora considerable de la comunicació per als 

vianants entre la zona urbana i la portuària. 

• Garantir el respecte per l’entorn i el medi ambient tant de les noves activitats com de les actuals. 

Definir una ordenació dels espais a partir de paràmetres urbanístics màxims i mínims que garanteixin una 

correcta funcionalitat i la integració paisatgística de les edificacions. 

 

 

Amarraments del port del Masnou 
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3.  DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS. 

3.1 DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES MÉS RELLEVANTS DEL MEDI 

3.1.1 Característiques generals de l’àmbit 

El present Pla Especial té lloc al municipi del Masnou. Es tracta d’un municipi ubicat a la comarca del 

Maresme. El seu terme limita a l'est amb el municipi de Premià de Mar, al nord amb Alella i Teià, i a 

l'oest amb Montgat. Es situa a 12,6 km., de la capital de la comarca (Mataró) situada al NE, i a 15,9 km., 

de Barcelona. 

El flanc nord del Pla especial limita amb la línia de ferrocarril de Barcelona a Maçanet Massanes, 

paral·lela a la carretera N-II (antic camí ral). L’estació de tren del Masnou es situa enfront del port, i el 

límit NE del Pla especial, a 100 m., de l’estació d’Ocata. 

El municipi es situa als contraforts de la Serralada Litoral orientada a l’est, concretament de la serralada 

de Sant Mateu (499 ms.n.m.). De la divisòria orientada cap el Maresme hi davallen 5 rieres que creuen 

el municipi. De NE a SW hi ha la Riera de Teià, dels Bous, de Vallvallida, Vallmora i al sud la d’Alella. 

Les rieres de Teià i d’Alella es situen a cel obert, però les rieres centrals es soterren a partir del 

creuament amb l’autopista C-32. 

El municipi del Masnou, ocupa una superfície de 3,4 km2, i té una altitud màxima que no sobrepassa els 

100 ms.n.m., situat als primers estreps de la serralada litoral al nord. 

Està format per diferents veïnats Alella Mar, Ocata, Santa Madrona i el nucli antic, el qual es situa a 

sobre d’un turó, on s’ubica l’església de Sant Pere. L’àmbit del Pla Especial es situa entre la N-II i el 

mar. 

 

 

Àmbit del Pla Especial del Port de Masnou 

 

L’àmbit d’estudi es localitza al marge est del municipi, entre la N-II i la línia de ferrocarril (R 1, Molins 

de Rei/l’Hospitalet - Mataró/Maçanet - Massanes) i el mar.  

El clima del Masnou és de tipus mediterrani típic, amb estius eixuts i pluges abundoses a la tardar i a la 

primavera, amb hiverns quasi sempre benignes. S'observa, pel que fa a la temperatura, l'efecte 

temperador del mar, i pel que fa a les precipitacions l'efecte del relleu de la serralada propera. 
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PRINCIPALS DADES CLIMÀTIQUES DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Dades climàtiques  Valor 

Temperatura mitjana (ºC) 16,3 

Mitjana de les temperatures màximes (ºC) 27,8 (juliol) 

Mitjana de les temperatures mínimes (ºC) 9,4 (gener) 

Precipitació mitjana anual (mm) 614,0 

Mitjana de les precipitacions mensuals màximes (mm) 91,0 (octubre) 

Mitjana de les precipitacions mensuals mínimes (mm) 26,0 (juliol) 

 

Les precipitacions al llarg de l’any són irregulars. Els vents humits provinents del mar (sobretot vents de 

Llevant i Llebeig), afavoreixen la condensació del vapor d’aigua, de manera que, a mesura que 

s’augmenta de cota, la pluviometria també s’incrementa.  

La distribució de pluges durant l'any és estacional, amb un màxim absolut a la tardor i un de secundari a 

la primavera, mentre que el mínim es dona a l'estiu. La mitjana de precipitació es situa al voltant dels 

614 mm., i és l’octubre el mes més plujós (precipitació mitjana 91,0 mm).  

Les precipitacions tenen oscil·lacions interanuals significatives, donat que en anys plujosos s’arriba als 

880 mm. I els anys més secs s’arriba als 490 mm. En general, la variació anual de temperatures al 

Maresme és reduïda, a causa de l'efecte temperador del mar tant a l'estiu com a l'hivern. 

Malgrat aquestes dades, els valors de les temperatures es veuen modulats segons l'orografia local, de 

manera que la presencia de valls o fondalades fa variar localment les mitjanes i les màximes i mínimes. 

Geològicament, en el municipi del Masnou s’hi distribueixen materials bàsicament paleozoics, formats 

entre 350 i 248 milions d'anys enrere, durant l’orogènia herciniana.  

Els granits es situen a les parts altes del municipi, en els contraforts de la zona axial de la Serralada 

Litoral. Entremig dels materials granítics hi ha afloraments, mitjançant dics i filons, d’aplites i 

pegmatites. 

La plana on es situa el nucli urbà, entremig de les rieres d’Alella i de Teià, hi ha un predomini de 

materials sedimentaris, provinents de l’erosió dels materials situats a les parts altes de la Serralada 

Litoral, i de les aportacions de sorres al·luvials i col·luvials pels corrents marins. Els materials actuals 

són bàsicament sorres, amb argiles i graves, aquestes darreres menys abundants. 

L’àmbit del Port del Masnou es situa sobre materials sedimentaris aportats per les rieres i pels corrents 

marins. 

Geomorfològicament, l’àmbit es caracteritza per situar-se en el límit entre el mar i la plana al·luvial 

del Maresme, concretament en una zona on antigament era platja.  

El relleu del municipi es caracteritza per ser pla a les cotes més baixes (amb una orografia poc 

accidentada al límit amb la platja), i amb una pendent progressiva que augmenta cap a la Serralada 

Litoral, fins la carena de Sant Mateu. La cota màxima es situa al voltant dels 250 ms.n.m., localitzades 

a les carenes que davallen perpendicularment al mar des dels contraforts de Sant Mateu fins al mar 

(vessant de la Riera d’Alella i carena de Vallvallida). 

El Port del Masnou es situa en el límit del municipi amb la costa, la seva morfologia ve determinada per 

l’existència de la serralada Litoral, prenent, per tant, la direcció NE-SO. Es constitueix en una estreta 

franja sorrenca formada pels sediments aportats per les rieres d’Alella i de Teià, que s'escampen per 

acció dels corrents marins cap al SO. La plana té unes dimensions més significatives als marges de la 

riera d’Alella i de Teià, on els vessants de la serralada s'han anat suavitzant. 
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Pel que fa a la geologia, i d’acord amb el Catàleg d’Elements d’Interès Geològic (Espais d’Interès 

Geològic. Projecte d’Inventari i Catàleg de Geòtops i Geozones de Catalunya. Departament de Medi 

Ambient) a l’àmbit de la zona d’estudi no hi ha cap element catalogat. 

 

 

Geologia i morfologia del relleu del municipi del Masnou i àmbit d’estudi 

 

Amb una densitat de població significativament elevada 6.936,6 hab/km2 l’any 2019, el Masnou, presenta 

una càrrega demogràfica inferior a la mitjana comarcal (1.135,9 hab/km2), i clarament superior a la 

mitjana catalana (239,0 hab/km2). L’increment de la població, ve acompanyat d’un procés d’immigració 

de la resta de Catalunya, Europa i de la resta del món, si bé la taxa de natalitat és baixa. Quan a sectors 

econòmics, el 0.6% es dedica al sector primari, el 6.6% a la indústria, el 11.5% a la construcció i un 81.2% 

al sector serveis. 

 

 

Evolució de la població del Masnou els darrers 7 anys 
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3.1.2 Ocupació i consum de sòl 

L’àmbit del Pla Especial coincideix amb les 3 concessions de la zona portuària actualment vigents: la del 

Club Nàutic, la de la primera fase del port esportiu i la de la segona fase del port esportiu, amb una 

superfície total de 212.404,44 m2, de la qual 118.414,30 m2 corresponen a l’espai de terra del port i 

5.109,00 m² de superfície de terra del Club Nàutic. 

La delimitació del Pla Especial aconsegueix unificar els àmbits d’aquestes tres concessions, millorant 

l’espai tècnic i operatiu del port amb una ordenació més racional dels usos, sense modificar els seus 

límits actuals.  

Malgrat la pervivència de dues concessions diferenciades, es tracta d’un espai portuari únic , amb gestió 

i explotació unificades per part de l’empresa concessionària i que ha estat tractat com un únic sistema 

general portuari per part del Pla General d’Ordenació Urbana del Masnou vigent. Per aquesta raó, el 

present Pla Especial tractarà igualment de manera unitària tot l’espai qualificat com sistema portuari, 

racionalitzant els seus usos i espais. 

3.1.2.1 Formes d’ocupació i consum de sòl 

La configuració física del port és el resultat de l’ampliació realitzada l’any 1991 sobre un port anterior 

construït l’any 1972, de manera que comprèn dues zones clarament diferenciades.  

El dic de Llevant està format per un espigó de traçat curvilini de 680 m., i una prolongació paral·lela  a 

la costa de 288 m. El dic sud té una longitud de 180 m. i una profunditat de 7 m.  

El contradic té una longitud de 550 m., i una profunditat de 6 m. La bocana té un amplada de 60 m. i 

una profunditat que oscil·la de 5.0 a 7.0 m. Dels dos molls laterals en surten 5 pantalans del moll sud (3 

de 135 m. de longitud i 2 de 80 m.) i 6 pantalans del moll nord (de dimensions compreses entre els 50 i 

100 m.). La separació dels pantalans és variable.  

Pel que fa als serveis de terra del port, aquests s’agrupen en les següents zones: 

• A la banda nord-est, hi ha el Club Nàutic, el qual es situa sobre superfície de la platja d’Ocata a 

l’inici del dic principal del port. HI ha diversos serveis dirigits a pràctiques esportives i d’esbarjo, 

limitant amb el passeig marítim. És destacable que es troba a menys de 250 m. de l’estació de tern 

d’Ocata. 

• A la part central hi ha l’àrea de varada (escar). L’escar té una superfície de 6.000 m2. Hi ha dos molls 

laterals i un de central, on es situen dues àrees de varada, la base nàutica i l’escola de vela, i a 

l’extrem l’edifici de capitania. 

Paral·lelament a la via de tren i el Passeig Marítim hi ha diversos edificis comercials i restaurants. A 

l’extrem NW hi ha l’accés principal al port, concretament el pas inferior a la via de tren, que s’hi 

accedeix a través de la rotonda que permet connectar la BP-5002 (que es dirigeix cap a Vallromanes) 

i a N-II que connecta les poblacions de la costa. 

La proporció terra útil/aigua del Port del Masnou, que ne l’actualitat és d’un 44.3%-67%, sense considerar 

les defenses marítimes, és sensiblement escassa si es compara amb el que és habitual a la majoria de 

ports esportius i que s’aproparia, de mitjana, al 50%-50%. Aquest dèficit d’espai “terra”, unit a la seva 

condició de pas obligat entre platges, genera una pressió d’ús excessiva sobre l’espai lliure, la vialitat i 

la disponibilitat de sòl on disposar els serveis. 

L’escassa presència de vegetació confereix a tot el recinte un aspecte força àrid i eixut, més proper a 

un espai tècnic d’amarraments (que ho és i ho ha de seguir sent) que no pas a un paisatge amable per a 

les activitats esportives i de lleure.  

Els diferents documents estratègics i urbanístics de referència pel Port del Masnou posen de manifest la 

continuïtat de la franja litoral com un dels factors decisius per a la dinamització d’aquest entorn. 
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Tot l’àmbit esta afectat per les servituds ferroviàries i de carreteres. 

S’entén per “espai aigua” el conjunt format per la zona navegable del port, els molls i palanques i els 

elements de defensa marítima com esculleres i espatlleres. 

La situació i característiques físiques del port fan que aquest estigui ben arrecerat davant els temporals 

provinents del primer i quart quadrant. Això fa que aquest sigui un port ideal per l'hivernatge 

d’embarcacions. Alhora és dels punts més propers a l’illa de Mallorca des de la costa nord de Barcelona. 

El port té les següents característiques físiques: 

 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Concepte Valor 

Dimensions de la bocana 60 m 

Calat mínim A la bocana 5-7 m 

Al port 3,0 / 2,0 m 

Profunditat de les dàrsenes De 2.5 a 4.5 m 

Nombre d’amarraments 1.081 

Equipament de l’àrea de varada 2 pòrtics elevadors 

 

El port del Masnou té una configuració  tradicional amb bocana a ponent, situada en el centre del port, 

i dics d’escullera amb espatller de formigó en massa, llevat de la prolongació del dic d’abric que 

consisteix en un dic revessable. El port esta format per l’adició d’una ampliació a ponent de l’antic port, 

demolint part de l’antic contradic, per a convertir-lo en un dic central i creant un nou contradic a uns 

300 m a ponent de l’ampli moll que acull l’escar, de manera que, de fet, existeixen dues superfícies 

d’aigua abrigada, amb dues orientacions dels pantalans.  

El port queda configurat per dues dàrsenes separades per l’antic dic de ponent. La seva estructura física 

queda definida per un dic de recer amb tres alineacions, la primera d’uns 180 m de longitud, la segona 

d’uns 220 m i la tercera, que s’obre cap a Llevant, de 280 m de longitud. 

El nou contradic té dues alineacions rectes. La primera, de 220 m, és perpendicular a la línia de costa i 

la segona té una longitud de 280 m i forma 90º amb la primera. Aquests elements formen una bocana 

que té un calat de 4 m i una amplada de 70 m. 

La superfície del port és de 201.549 m2, amb una superfície de mirall d’aigua de 114.402 m2. La zona 

destinada a la pesca es troba a l’extrem del contradic i està tutelada per Ports de la Generalitat. 

El Port del Masnou acull embarcacions esportives, amb 1.078 amarradors. Pel que fa a la distribució 

actual d’eslores dels amarraments és, en aquests moments, aproximadament la següent: 
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AMARRAMENTS 

Tipus Eslora Núm. atracadors 

0 > 20 24 

I 15 - 20 85 

II 12 - 15 151 

III 10 - 12 280 

IV 8 - 10 333 

V 6 - 8 208 

VI < 6 0 

Total  1081 

 

L’estructura d’amarradors existent no s’ajusta del tot a les demandes actuals ja que la tendència és a 

minimitzar les eslores petites i a ampliar les eslores grans. La tendència actual respecte a la gestió de 

les instal·lacions portuàries és disposar d’instal·lacions flexibles que s’adaptin a la demanda variable 

d’amarratges de petita, mitjana i gran eslora. No obstant la redistribució d’eslores no es objecte d’aquest 

Pla especial. 

Pel que fa a les zones de navegació es considera que els calats (5 – 7 m. a la bocana, 2,5 – 4,5 m. de 

profunditat de les dàrsenes). No obstant, cal mencionar que part del material transportat acaba 

acumulant-se en les seves bocanes i canals d’accés com a conseqüència de la difracció de l'onatge. Amb 

el pas del temps, aquest fenomen acaba provocant un aterrament dels canals de navegació a l'entrada 

del port, amb els conseqüents problemes per a les embarcacions. En alguns casos, els efectes poden 

arribar a ser tant significatius que el port es pot veure obligat a tancar l'accés 

 

 

Acumulació de sediments en bocanes i canals d’accés al Port de Masnou. Font. Anàlisi del funcionament de les obres relacionades 

amb la gestió del sediment en els ports i platges del Maresme. 2008 
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Les edificacions en el Port de Masnou són les següents: 

 

 

 

EDIFICACIONS EXISTENTS 

Edificació Ocupació 

(m2) 

Sup. Const. (m2) Plantes Usos 

A Zona 1 4.124,76 4.124,76 PB Restauració, comercial, serveis, magatzems 

B Zona 2 4.516,60 4.516,60 PB+1 Restauració, comercial, serveis, magatzems 

C Restaurant 475,19 475,19 PB+1 Restauració 

D Club Nàutic del Masnou 671,89 671,89 PB+1 Activitats nàutiques 

E Varadero 868,03 868,03 PB Serveis portuaris 

F Base nàutica/escola de vela 385,41 385,41 PB Activitats nàutiques 

G Capitania 96,14 96,14 PB Serveis portuaris 

H Coberts 

Varada/carenatge 

863,57 863,57 PB Serveis 

I Coberts dic d’abric 

Dàrsena pesquera 

503,62 503,62 PB Serveis, magatzems 

J Coberts contradic 309,93 309,93  Serveis, magatzems 
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Moll est i dàrsena pesquera 

L’espai lliure del Port de Masnou es concentra entre la franja situada entre la part que connecta l’accés 

d’entrada a l’alçada de la riera d’Alella (al sud de l’àmbit ) i la part central del port on hi ha la Plaça 

d’Europa, en la franja més propera a les vies del tren, on la secció és més ampla. 

Ara bé, les voreres es troben ocupades en gran part per terrasses de bars i restaurants, cotxes, 

embarcacions, contenidors de residus, etc... fet que provoca una certa dificultat de mobilitat, tant per 

als usuaris del Port esportiu com per als vianants que passegen o recorren a través aquest tram de franja 

costanera. 

A nivell d’espai lliure també es consideren les esplanades utilitzades com a zona d’avarada 

d’embarcacions, escar, emmagatzematge a l’aire lliure etc. Aquestes àrees son sectors delimitats amb 

una tanca, ja que requereixen un accés controlat.  
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Hi ha dues àrees, una de varada i carenatge (dividida per dos subàmbits), el primer situat en contacte 

amb el Passeig Marítim, a la part central del port (moll central) i l’altre es l’espigó de llevant. La zona 

de serveis portuaris, on hi ha l’escola de vela i la base nàutica, també es situa en el moll central. 

3.1.2.2 Estructura viaria i accessos 

El Port del Masnou disposa de cinc accessos: dos d’accessos rodat en cada extrem del port (extrems nord 

i sud), i tres que es situen distribuïts per entre els límits del port, concretament l’accés des de la riera 

d’Alella (1), al sud de l’àmbit, a l’estació del Masnou (2), a la part central de l’àmbit i finalment un 

accés a l’alçada de la Plaça Llibertat enfront del Club Nàutic (3), el qual és el més utilitzat per la població 

del Masnou per accedir a l’àmbit del port. 

Els accessos al Port de Masnou, es poden realitzar des del centre urbà, o bé des de la carretera N-II a 

partir de passos sota nivell, per tal d’evitar les vies del ferrocarril. 

 

 

 

L’espai lliure del Port del Masnou està format en la seva major part per vials rodats i zones d’aparcament. 

La vialitat rodada és principalment la d’accés a les instal·lacions esportives, però també la de pas de 

vehicles des de la platja d’Ocata al nord i des del pas de la riera d’Alella al sud, fent les funcions de 

connexió entre el nucli del Masnou i el Passeig Marítim. No existeix cap espai públic reservat del trànsit 

que permeti acollir esdeveniments esportius amb afluència de visitants (regates, activitats....).   

Tots els vials són de doble sentit i l’aparcament es troba disseminat al llarg de tot el recinte, tant en 

l’àmbit de les edificacions com en les proximitats dels amarraments.  

La vialitat rodada del port està formada per un eix principal, paral·lel a les vies del tren, que dona accés 

a un seguit de vials en “cul de sac” situats sobre els molls, el dic i el contradic. L’aparcament es troba 

disseminat al llarg de tots aquests vials.  
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El nombre de places d’aparcament existent (726 places) és adient per a les activitats esportives i 

terciàries habitual, segons indica l’estudi de mobilitat, tot i que pot quedar justa en la celebració 

d’alguns esdeveniments puntuals.  

Pel que fa al vial principal, paral·lel a les vies del trenes es pot distingir una franja continua 

d’aparcament. Dues àrees d’aparcament es situen en ambdós costat de la Plaça d’Europa, concretament 

en el moll sud i en el central. Finalment hi ha una zona d’aparcament en el dic de Llevant. 

 

 

3.1.2.3 Àrees de risc 

Els principals cursos d’aigua del municipi del Masnou són les rieres d’Alella i de Teià, que travessen el 

municipi de nord a sud. Concretament la riera d’Alella limita per l’extrem sud l’àmbit del Pla especial, 

on hi ha l’accés sud al port per vehicles. 

No hi ha desenvolupat un Pla d’espais fluvials, on es distingeixi les zones inundables d’aquestes rieres. 

Sí que s’han establert, per aquestes rieres del Maresme, zones inundables a través de criteris 

geomorfològics. 

Les dues rieres desemboquen al mar fora de l’àmbit del Pla especial, únicament és destacable que l’accés 

soterrat al port des de la rotonda entre la N-II i la BP-5002, és paral·lel a la llera de la riera d’Alella. 

Directament no hi ha àrees inundables dins l’àmbit del Pla Especial, però és remarcable que els accessos 

soterrats a port són susceptibles a ser inundats durant episodis de pluja, així es manifesta amb els 

nombrosos problemes de filtracions que tenen aquests accessos. 

Al tractar-se d’un àmbit costaner, cal avaluar també el risc d’inundacions costaneres. En aquest cas, a 

banda i banda del Port, la franja costanera s’inclou en zones inundables d’origen marí amb probabilitat 

mitjana o ocasional (T100) i baixa o excepcional (T500). Aquest risc no afecta el Port de la mateixa 

manera ja que les seves infraestructures estan dissenyades per reduir les afectacions de les fortes onades 

i per adaptar-se al canviant front marí. 
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Zones inundables segons criteris geomorfològics 

 

 

Desembocadura de la riera d’Alella, limitant amb el dic sud del Port del Masnou 
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S’ha avaluat el risc geològic, i l’àmbit d’estudi correspon a una zona majoritàriament planera, amb els 

pendents més pronunciats allunyats, que fa que el sector no sigui susceptible de desenvolupar moviments 

de vessant ni corrents d’arrossegalls i tampoc presenta litologies susceptibles de desenvolupar processos 

de subsidència. En aquest sentit, es pot considerar que la zona no és susceptible de desenvolupar 

fenòmens, naturals, que puguin representar un risc geològic. D’altra banda, el risc sísmic es considera 

mitjà, donada la conjunció de perillositat i vulnerabilitat mitjanes establertes per l’Institut Geològic de 

Catalunya. En tot cas, el risc geològic no condiciona el pla. 

S’ha fet una avaluació del risc químic de la zona, tant pel que fa a les instal·lacions afectades per la 

normativa que regula la prevenció i planificació d’accidents greus en instal·lacions que manipulen 

substàncies perilloses (Plaseqcat), com pel que fa al transport de mercaderies perilloses (Transcat). 

El Plaseqcat és el pla d’emergència de la Generalitat de Catalunya que pretén abastar totes les 

instal·lacions afectades per la normativa que regula la prevenció i planificació d’accidents greus en 

instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, així com d’altres instal·lacions que per les seves 

peculiaritats també es puguin considerar com a generadors de risc químic. Així, el Plaseqcat esdevé el 

pla d’emergència per risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses (risc d’accident 

greu) per a tot el conjunt de Catalunya, elaborat des de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Número d’instal·lacions incloses PLASEQCAT per municipi. Els colors més foscos indiquen més nombre 

d’instal·lacions 
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El Masnou no està inclòs en el llistat de municipis amb presència d’instal·lacions de nivell de risc. El risc 

químic, per tant, no comporta mesures específiques en l’àmbit del pla. La inclusió en el present 

document és únicament de caràcter informatiu. 

El TRANSCAT és el pla d’emergència de la Generalitat de Catalunya per a accidents en el transport de 

mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Es tracta d’un pla que té com a objectiu principal 

protegir a la població en cas d’accident durant el transport de productes químics perillosos per carretera 

o ferrocarril. El Pla incorpora mapes d’abast autonòmic sobre el flux de mercaderies perilloses 

transportades tant per carretera com per ferrocarril.  

S’ha consultat el TRANSCAT i la C-32 és la via més propera a l’àmbit del pla, on s’ha avaluat el risc de 

transport de mercaderies perilloses com a flux baix. 

 

Risc associat al transport per mercaderies perilloses per carretera, segons el TRANSCAT 

 

El Pla especial d’emergències per contaminació de les aigües de Catalunya determina que el municipi 

del Masnou presenta un perill per contaminació de grau 3 (escala del 1 al 4), i per tant està obligat a 

redactar un Pla d’Actuació Municipal d’acord amb el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 

l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civils municipals. 

Donat l’àmbit urbà del pla, i la presència d’infraestructures que separen el port amb zones forestals, no 

hi ha risc d’incendis forestals. 
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3.1.3 Cicle de l’aigua 

3.1.3.1 Hidrologia 

És objecte del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

d’aigües, la regulació del domini públic hidràulic, de l’ús de l’aigua així com de l’establiment de les 

normes bàsiques de protecció de les aigües continentals, costaneres i de transició. Per altra banda, el 

Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat al Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, desenvolupa els 

títols preliminars, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües. 

Quant a la hidrologia subterrània, segons el document IMPRESS (2019, 3er cicle de planificació, Agència 

Catalana de l’Aigua), l’àmbit d’estudi es troba inclòs en la massa d’aigua del Maresme (codi massa 

d’aigua 18, “ aqüíferes locals en medis de baixa permeabilitat als granits i pissarres del Maresme). La 

piezometria de l’aqüífer granític del Maresme segueix els gradients topogràfics del terreny.  

 

 

Aqüífers del Baix Maresme 

 

El material granític meteoritzat que es comporta com aqüífer lliure té una potència d’entre 20 i 50 m a 

les capçaleres de les rieres, presenta una zona no saturada conformada pels mateixos materials, amb 

gruixos de 10 a 30 m a les capçaleres de les rieres i de 1 a 10 m fins arribar a la línia de costa. 

La zona no saturada dels al·luvials quaternaris està constituïda per materials detrítics de gra fi – mig, la 

mida de la grava va des de llim i sorra mitjana i fina fins a sorra grollera i clastos (capçaleres de les 

rieres), amb gruixos de 10 a 20 m en cotes més elevades i de 1 a 10 m a la plana litoral. 
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Dins de l’àmbit d’estudi es localitza l’aqüífer protegit del Baix Maresme, segons el Decret 328/1988, 

d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en 

relació amb diversos aqüífers de Catalunya, així com en una zona vulnerable en relació amb la 

contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre. 

L'àmbit d'estudi es troba emmarcat en la demarcació hidrogràfica del Tordera – Besòs, concretament a 

la conca de les rieres del Maresme.  

La xarxa hidrogràfica superficial del Masnou i dels municipis de la vora està constituïda per un conjunt 

de rieres de petit recorregut que neixen a la pròpia serralada Litoral i que desemboquen directament al 

mar. Concretament, l’oest del Port del Masnou limita amb la riera d’Alella, mentre que a l’est 

s’identifiquen altres cursos hidrogràfics com el Torrent Umbert, el Torrent de Vallmora, el Torrent de 

Riquers, i d’altres fins arribar a la riera de Teià. 

Són rieres i torrents independents de conques hidrogràfiques més importants, la major part de les quals 

tenen una orientació NNO-SSE. Recolzen sobre materials poc permeables a la zona de capçalera, i 

permeables a la part baixa.  

El fet que els cabals no siguin importants i mostrin intermitència origina una infiltració poc important 

d'aigua cap al subsòl.  

El regim és estacional pluvial, i el cursos porten aigua tan sols quan hi ha pluges prou importants. 

Al sud de l’àmbit d’estudi hi desemboca la riera d’Alella, que recull les aigües de dues rieres tributàries 

(de Coma Clara i la Coma Fosca) que neixen a la Serralada Litoral. 

 

 

Ortofotomapa vol 1956 

Les lleres públiques més destacades a la zona són la Riera d’Alella i diversos torrents com el d’Umbert i 

el de Vallmora, que desguassen a les platges del Masnou. 

L’article 6 del RDPH defineix els marges com els terrenys que limiten amb les lleres públiques, i estableix 

que, en tota la seva extensió longitudinal, els marges estan subjectes a: 

• una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic, regulada al RDPH. 

• una zona de policia de 100 m d’amplada on es condicionarà l’ús del sòl i de les activitats que 

s’hi desenvolupin. 

La zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en 

tot moment. Qualsevol actuació en aquesta zona estarà sotmesa a l’especificitat a l’article 7.2. del 

RDPH. La plantació d’espècies arbòries en aquesta zona requerirà l’autorització de l’ACA. 
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La zona de policia té la finalitat de protegir el DPH i el règim de corrents, i per tant algunes activitats i 

usos del sòl resten sotmeses al que diu el RDPH. Per a realitzar obres en aquesta zona cal disposar de 

l’autorització de l’ACA, a no ser que el Pla d’Ordenació Urbana corresponent, o d’altres figures 

d’ordenament urbanístic o plans d’obres de l’Administració, hagin estat ja informats per l’ACA. 

3.1.3.2 Serveis 

La xarxa d’aigua potable funciona de forma similar a la del clavegueram i la resta de serveis. Les entrades 

de la xarxa pública estan situades a cada extrem del port i circulen seguint la via principal (Passeig 

Marítim) que connecta amb un dipòsit d’aigua situat a sota de la zona d’aparcament (entre els locals 

comercials inferiors). 

Hi ha una escomesa secundària un dipòsit d’aigua situat a sota de la zona d’aparcament (entre els locals 

comercials inferiors) i baixa pel torrent Umbert, distribuint-s. 

Cada local disposa d’una escomesa d’aigua, a més de les escomeses de la resta d’edificacions destinades 

a serveis portuaris (capitania, base nàutica, escar i antiga torre de control). Totes les escomeses interiors 

se subministren a través de l’escomesa general del port. 

Segons la documentació del Pla Sectorial d’Abastament d’Aigües de Catalunya (PSAAC), el municipi del 

Masnou té dues connexions amb la xarxa ATLL, per tant no presenta problemes a nivell de 

subministrament. 

Pel que fa al clavegueram, el port disposa d’un tub de clavegueram que segueix la carretera principal i 

que uneix el port vell amb el port nou. A l’àrea de l’antic port es bombegen les aigües a la xarxa general 

del municipi. Les aigües residuals de la zona ampliada del port, són dirigides cap a unes bombes ubicades 

fora de l’àmbit del Pla especial, d’on són impulsades cap a la depuradora municipal. L’Estació 

depuradora d’aigües residuals més propera al Port del Masnou és l’EDAR Teià-Maresme Sud, 

l’administració actuant de la qual és el Consell Comarcal del Maresme. Aquesta EDAR encara té capacitat 

per absorbir nous fluxos d’aigua ja que no es troba en grau de saturació. 

A l’àrea del moll sud (darrera la base nàutica) hi ha una instal·lació per la recollida d’aigües de sentines 

i un decantador, que concentra les aigües en un dipòsit. 

3.1.4 Ambient atmosfèric 

3.1.4.1 Avaluació de la qualitat de l’aire 

Quant a qualitat de l’aire, els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori per als diferents 

contaminants identifiquen les àrees que ofereixen condicions més favorables per a l'establiment de nous 

focus emissors.  

Aquests mapes han de constituir una eina per a avaluar la incidència deis contaminants emesos a 

l'atmosfera en una zona determinada i 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. 

El municipi del Masnou es situa dins la zona de qualitat atmosfèrica núm. 7, Àrees de fons urbà del 

Maresme.  

S'ha realitzat una anàlisi dels últims 6 anys, de l’estació més propera a l’àmbit del planejament. El 

municipi del Masnou no té una estació pròpia, per aquest motiu es valora la de l’estació més propera que 

és Mataró, on s'hi observa una capacitat per a partícules solides totals i diòxid de sofre, majoritàriament 

alta, però també moderada per a òxids de nitrogen. 
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 NIVELLS DE CONTAMINANTS MESURATS A L’ESTACIÓ DE MATARÓ 

Punt de mesurament 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Unitat (màx. valor) 

Diòxid de nitrogen (NO2) 26,0 23,0 24,0 23,0 23,0 17,0 ng/m³ (màx. 40) 

Benzo(a)pirè (BaP) 1,1 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 ng/m³ (màx. 5.00) 

Diòxid de sofre (SO2) 2,0 3,0 2,0 0,0 0,0 2,0 µg/m³ (màx. 4.00) 

Ozó troposfèric (O3) 15,0 9,0 10,0 12,0 16,0 12,0 µg/m³ (màx. 25.00) 

Partícules en suspensió <10 micres (PM10) 37,0 29,0 21,0 24,0 20,0 17,0 µg/m³ (màx. 40) 

Partícules en suspensió <2,5 micres (PM 2,5) 15,0 11,0 12,0 11,0 10,0 9,00 µg/m³ (màx. 25) 

 

3.1.4.2 Contaminació acústica 

La llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, determina l’obligatorietat 

que els municipis disposin de mapes de capacitat acústica. 

El mapa de soroll és una eina que representa gràficament, sobre el plànol de la ciutat, els nivells acústics 

del municipi. Emmarcat dins el Mapa Estratègic de Soroll permet l’avaluació global i la gestió del soroll 

de la ciutat, que la Unió Europea pren com a base per tal d’unificar els criteris sobre contaminació 

acústica. 

De fet, l'aplicació de la Directiva 2002/49 de la Unió Europea, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió 

ambiental del soroll, estableix la necessitat de fer mapes estratègics de soroll per a aglomeracions de 

més de 250.000 habitants. 

Tenint en compte els diferents usos del territori i les seves característiques, s’elabora el mapa de 

capacitat acústica que té com a objectius: 

• Classificar les zones del municipi, segons la seva sensibilitat acústica (zones amb una mateixa 

percepció acústica). 

• Disposar d’una base perquè l’administració municipal pugui definir programes d’actuació, prevenció, 

determinació de zones urbanitzables, zones de servitud, etc. 

El Masnou disposa d’un Mapa de Capacitat Acústica, aprovat l’agost del 2010, on es mostra com a zones 

de sensibilitat alta (A4) els àmbits d’ús residencial del municipi, com a zones de sensibilitat moderada 

(B1) els àmbits urbans que limiten amb infraestructures, i zones de sensibilitat baixa (C1) com és el 

cas de l’àrea del Port del Masnou. 
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Mapa de capacitat acústica del Masnou 

La franja del Port del Masnou que limita amb la línia de ferrocarril R1 i la carretera N-II es troba inclosa 

dins una zona de soroll, i la resta del port es troba inclosa dins d’una zona de sensibilitat baixa (C1). 

 

ANNEX A DEL DECRET 176/2009 DEL 10 DE NOVEMBRE 

Zona de sensibilitat  Usos del sòl Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

Alta (A) (A1) Espais d’interès natural i altres - - - 

 (A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

 (A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

 (A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

Moderada (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats 

i/o infraestructures de transport existents 

65 65 55 

 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 

 (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 

industrial 

65 65 55 

Baixa (C) (C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

 (C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

 (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 

d’infraestructures de transport o altres equipaments 

públics 

- - - 

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament 

En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A) per a les zones urbanitzades 

existents 

 

D’acord amb l’article 20 de la llei 16/2002, en el moment en que es legalitzin les activitats a 

desenvolupar dins l’àmbit portuari, aquestes hauran de presentar un estudi d’impacte acústic que ha de 

tenir el contingut mínim que estableix l’annex 10 de la mateixa llei. 
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3.1.4.3 Contaminació lumínica 

El Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, 

de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn concreta 

les característiques de les zones en funció de la seva protecció a la contaminació lluminosa. El grau de 

major protecció serà per a les zones E1 i el de menor protecció seran les E4: 

• Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les àrees 

coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees coincidents 

amb la xarxa Natura 2000. 

• Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea de 

protecció especial o d’una àrea de la xarxa Natura 2000. 

• Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o urbanitzable. 

Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials o de serveis 

i també vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de cada municipi, el qual haurà de notificar 

la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que n’haurà de fer l’aprovació. 

No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d’una zona E1.El Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 de desembre de 2007, el mapa que estableix 

les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lumínica a Catalunya. Aquest mapa es 

va elaborar seguint els criteris que establien la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a protecció del medi nocturn. 

El municipi es troba inclòs dins de la zona de Protecció Moderada, E3 (que es correspon a les zones 

urbanes). L’àmbit del Port del Masnou es situa, en una zona E2, on el planejament urbanístic les 

qualifica com a sòl urbà o urbanitzable. 

El Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, regula les característiques de les 

instal·lacions i els aparells d’il·luminació pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir, en 

funció de la zona de protecció en la que es trobin. 
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Mapa de protecció de la contaminació lumínica 

3.1.4.4 Emissions de gasos d’efecte hivernacle 

El clima ha estat sempre en canvi de manera natural. L’activitat dels homes, amb l’increment de 

capacitat productiva, associada a les transformacions dels usos del sòl i la despesa energètica, està 

comportant una nova tipologia de canvi en el clima. 

Tal com s’està evidenciant, els efectes d’aquest canvi alteren la composició dels sistemes naturals i la 

seva capacitat de recuperació, com també el desenvolupament econòmic, i social i la salut i benestar de 

les persones. 

Principalment el CO2 i el vapor d’aigua, són els gasos que generen de forma natural l’efecte hivernacle, 

permeten temperatures a la superfície de la terra al voltant dels 15ºC, compatibles amb la vida tal com 

la coneixem. La problemàtica actual es deriva de l’increment de concentració d’aquests gasos, que han 

passat en els últims decennis de 320 ppm a més de 400 ppm, accentuant aquest efecte hivernacle i per 

tant comportant un escalfament global. 

Els gasos amb efecte d’hivernacle són components gasosos de l'atmosfera, tant naturals com d'origen 

antropogènic, que absorbeixen i remeten radiació infraroja. 

Els gasos atmosfèrics que contribueixen a l'efecte d'hivernacle són: 

• Diòxid de carboni (CO2), Metà (CH4), Òxid nitrós (N2O), Vapor d'aigua, Ozó, els halocarbons: els 

hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de 

nitrògen (NF3). 

Els quatre primers es troben de forma natural a la composició de l'atmosfera, però s’incrementa la seva 

emissió per la intensificació dels processos productius: 

• L'activitat industrial, en cremar combustibles fòssils, desprèn grans quantitats de diòxid de carboni 

i òxid de nitrogen.  
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• El metà es genera com a resultat de l'activitat agrícola i ramadera.  

• Els halocarbons són d'origen antropogènic i es van començar a fabricar a partir dels anys quaranta. 

Les evidències del canvi climàtic es mostren en diversos aspectes. Segon l’OCCC, es poden expressar: 

• Increment de la temperatura mitjana anual de l’aire 

• Canvis en la precipitació 

• Canvis en els extrems climàtics 

• Increment de la temperatura de l’aigua i del nivell del mar 

• Canvis en les glaceres i en la neu del Pirineu. 

 

 

 

El port realitza anualment una declaració ambiental on es calculen les emissions de GEH anuals 

mitjançant la calculadora de gasos d’efecte hivernacle de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

En l’àmbit del port, les emissions generades són les derivades bàsicament de la mobilitat i dels consums 

energètics de les instal·lacions presents. Donada la naturalesa de la seva activitat, únicament emeten 

un tipus de GEH, bàsicament CO2. 

 

Evolució de les emissions de CO2 del Port del Masnou. Font: Declaració Ambiental del Port del Masnou 2020 
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El gràfic mostra una tendència de la reducció de les emissions en els darrers anys, principalment pel 

canvi del factor de càlcul vinculat al consum d’energia elèctrica, així como la reducció del consum de 

benzina els exercicis 2019 i 2020. 

El canvi climàtic és un fenomen generat de forma global i que té també efectes globals. La línia de costa 

és de les zones que més efectes negatius del canvi climàtic poden patir, especialment per la seva 

vulnerabilitat donat que gran part de la població viu a zones costaneres. 

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha redactat l’informe “Un litoral al límit” en que mostra els efectes 

del canvi climàtic sobre la costa catalana. 

Els impactes del canvi climàtic sobre la costa (pujada del nivell del mar, tempestes marines més 

destructives, pluges amb un règim més torrencials, etc.) afectaran les infraestructures de transport, 

d’energia, de sanejament, de comunicacions, dels ports i les obres de protecció. Moltes d’elles es 

troben en zones inundables o vulnerables al canvi climàtic. Un cas paradigmàtic és la línia ferroviària 

R1 de Rodalies, per a la qual els estudis indiquen la necessitat de traslladar-la a mig termini a 

l’interior dels municipis (CEDEX, 2018).  

En el cas del transport marítim, que té un paper rellevant en la circulació de mercaderies (amb més 

de 100 milions de tones de moviment l’any 2019; IDESCAT, 2020c), s’espera una pèrdua d’operativitat 

dels ports per efectes del canvi climàtic. En un context de canvi climàtic, a més, les infraestructures 

portuàries afronten els reptes potencials d’aterrament, soscavament, agitació de les aigües dins dels 

ports, ultrapassament i pèrdua d’estabilitat de les estructures en si (Sánchez-Arcilla et al., 2016b). 

Aquests fenòmens també incideixen sobre les obres de protecció de la costa, que perden la seva 

funcionalitat i poden patir problemes importants d’estabilitat. 

Segons els estudis recollits al Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC), el Port del 

Masnou no és un port especialment vulnerable als efectes potencials de la pujada relativa del nivell del 

mar sobre l’ultrapassament dels dics de recer. 

3.1.5 Gestió de residus 

La gestió dels residus, així com la contaminació del sòl, en el procés de construcció, ve regulada entre 

d’altres pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus, Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, el Reial 

decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants 

del sòl i els criteris i estàndards per la declaració de sòls contaminats, i el Reial Decret 396/2006, de 31 

de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb 

risc d’exposició a l’amiant. 

En el cas del Port del Masnou, la gestió de residus és de la següent manera: 

Els residus es segreguen a través de contenidors de residus perillosos i no perillosos. El port disposa de 

zones específiques per ubicar els contenidors: 

• Punt selectiu: per a la disposició i emmagatzematge del vidre, envasos, paper i cartró, rebuig i 

fracció orgànica. 

• Punt verd: residus perillosos provinents de les embarcacions, de l’escar i del manteniment del Port 

(olis usats, fluorescents, aerosols, envasos, absorbents, filtres, bateries, ànodes de zenc, dissolvents, 

...). 

• Aigües de sentina i aigües grises: el port disposa d’un punt de connexió de les embarcacions que 

vulguin buidar les aigües grises i de sentina, per a aspirar aquest residu. 
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En funció de la tipologia de residu s’estableixen els períodes d’emmagatzematge: 

• Els residus no perillosos s’emmagatzemaran per un període no superior a 1 any si van a tractament, 

i 2 anys si van a valorització. 

• Els residus perillosos s’emmagatzemaran per un període màxim de 6 mesos, sota cobert, en recipients 

adequats, identificats amb l’etiquetatge legal corresponent i amb sistemes de retenció de possibles 

vessaments. 

Són els residus que genera el propi port en els que es distingeixen les següents tipologies: resta, vidre, 

fusta, envasos, paper/cartró, residus de poda, runa i pots de pintura. 

El port disposa de 6 punts de recollida selectiva, repartits pels diferents pantalans i molls, 28 papereres 

fixes. 

3.1.6 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 

3.1.6.1 Espais naturals protegits 

Dins l’àmbit del Port del Masnou no hi ha espais naturals protegits, tot i que hi ha un parell d’espais 

protegits propers que es mencionen a continuació. 

Per una banda, a poc menys d’1,5 km al nord de l’àmbit hi ha l’espai terrestre Serres del litoral 

septentrional inclòs a la Xarxa Natura 2000 (codi ES5110011), declarat com a zona especial de conservació 

(ZEC), i l’espai PEIN de la Conreria – Sant Mateu – Céllecs. Aquest espai natural es troba separat del Port 

del Masnou per tota la trama urbana del mateix terme municipal i diverses infraestructures de 

comunicació. 

D’altra banda, a poc més de 9,5 km al nord-est de l’àmbit i fora del sector hi ha una altra zona inclosa 

en XN2000, concretament l’espai ES5110017 Costes del Maresme, el qual també està declarat com a ZEC 

i és un espai PEIN. Les principals característiques d’aquest espai marí protegit són les següents: 

Espai marí situat davant la costa de la comarca del Maresme. Aquest espai presenta un elevat interès 

de conservació ja que alberga una important pradera de posidònia - fanerògama que genera els 

ecosistemes més importants del mediterrani. Moltes espècies troben els nutrients necessaris per la 

seva supervivència així com l'hàbitat adequat entre els brots de posidònia, sobre tot entre els seus 

rizomes, que arriben a constituir un enorme entramat recobert de sediments on s'allotgen multitud 

d'individus. 

La retícula formada amb els rizomes i les fulles de la posidònia ofereix nombrosos amagatalls i sol 

cobrir-se de sediments, les fulles es recobreixen d'organismes epífits: petites algues que accedeixen 

d'aquesta manera a la llum i de petits invertebrats que filtren les partícules en suspensió. La 

posidònia també atreu a nombrosos peixos (carnívors i omnívors) que s'alimenten de crustacis, 

eriçons, mol luscs, cucs. 
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Zones de protecció del Pla territorial metropolità (PTMB) 

3.1.7 Vegetació i flora: estat de conservació i elements d'especial interès 

En el municipi del Masnou es diferencia la zona forestal, localitzada a la part nord del municipi i la plana, 

situada arran de mar (on les masses forestals no hi són presents), on hi ha un predomini de vegetació 

ruderal de lligada als camps de cultiu. 

La vegetació existent és típicament mediterrània, on no es diferencien estatges de vegetació, ja que en 

tot el municipi es correspon al domini de l'alzinar litoral típic (Quercetum illicis galloprovinciale 

pistacietosum). 

L’àmbit del Port del Masnou es troba al límit de la costa, on no hi ha vegetació més enllà dels espais i 

elements d’enjardinament. Cal destacar que les platges situades a banda i banda del Port han perdut les 

seves dunes naturals i la vegetació típica de la platja degut a la forta pressió urbana que reben, si bé en 

alguns punts encara es poden identificar algunes espècies com la Cakile marítima, o la Tamarix gallica.  

Altres formacions vegetals properes es situen al marge oposat de la carretera N-II on hi ha un domini de 

comunitats herbàcies, com a conseqüència de l’abandó dels camps de cultiu, i als marges de la riera 

d’Alella al sud de l’àmbit Aquests camps i aquestes zones ruderals (un cop abandonats) es colonitzen per 

fenassars (Brachypodietum phoenicoidis), o bé prats d’albellatge (Hyparrhenietum hirto-pubescentis 

lathyretosum articulatae). A les proximitats del Port de Masnou hi ha la platja d’Ocata, on les comunitats 

de vegetació psammòfila (de platges) s’ha degradat i han desaparegut. 

Pel que fa a la vegetació marina, a les costes del litoral català es troben zones d’ocupació d’herbassars, 

que és on s’ubiquen les fanerògames marines com la Posidonia oceànica, i que es classifiquen com a 

hàbitats d’interès pesquer. Al dossier tècnic sobre Fanerògames Marines del novembre de 2016 s’indica, 

amb un plànol, que davant del Port del Masnou hi ha zones d’herbassars amb un grau de fiabilitat baix. 

D’altra banda, al visor de Geoinformació SIMA, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
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Rural, no apareixen comunitats de fanerògames davant del Port del Masnou, i senyala un grau de fiabilitat 

molt alt. En qualsevol cas, es determina que a la zona de l’àmbit d’actuació no hi ha la presència 

d’aquestes fanerògames. Es remarca doncs, que dins l’àmbit d’actuació, que es correspon a la 

delimitació del Port del Masnou, no hi ha presència de cap tipus de vegetació excepte per les relatives 

als elements d’enjardinament. 

A nivell de fauna es diferencia la que es troba en els àmbits forestals al nord del municipi, rica amb 

espècies lligades a les zones mediterrànies: gat mesquer (Genetta geneta), fagina (Martes foina), toixó 

(Meles meles), mostela (Mustela nivalis) de la fauna que es situa a la part baixa del municipi i a la línia 

de la costa, que es troba lligada a espais oberts.  

Dins d’aquests espais i en quant a aus es poden localitzar espècies rapinyaires: astor (Accipiter gentilis), 

aligot (Buteo buteo), àguila marcenca (Circaetus gallicus), xoriguer (Falco tinnunculus), així com ocells 

migrants com Larus michaehellis i Phalacrocorax aristotelis, les quals es poden veure sovint prop de les 

esculleres del port També destaca la possible presència dues espècies protegides, la baldriga balear 

(Puffinus mauretanicus) i la gavina corsa (Larus audouinii), ja que el Pla de recuperació d’aquesta au 

delimita l’àmbit del Masnou com a zona d’alimentació.  

Davant les costes del Masnou, relativament allunyat de l’àmbit del Port, es troba una zona classificada 

com a àrea d’interès faunístic i florístic associada al corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 

A nivell de mamífers, en els espais oberts hi ha petits mamíferes existents en ambients ruderals i 

agrícoles: l'eriçó fosc (Erinaceus europaeus), la musaranya comuna (Crocidura russula), el talp (Talpa 

europaea), la rata comuna (Rattus norvegicus), la rata traginera (Rattus rattus) i el ratolí casolà (Mus 

musculus), les tres últimes presents en ambients molt humanitzats. També es troba el ratpenat cuallarg 

europeu (Tadarida teniotis), que està protegit. 

En quant als rèptils, podem esmentar el dragó comú (Tarentola mauritanica), el sargantaner gros 

(Psammodromus algirus), el llangardaix comú (Laceria lepida) i la sargantana ibèrica (Podareis 

hispanica), a més d'ofidis com la serp verda (Malpolon monspessulanus) i la serp blanca (Elaphe scalaris). 

En l’àmbit marí destaca la possible presència de la tortuga babaua (Caretta caretta), espècies protegida. 

Finalment, a l’àmbit d’estudi o al seu entorn també es podrien trobar alguns amfibis protegits com el 

tòtil (Alytes obstetricans), el gripau corredor (Bufo calamita), la reineta meridional (Hyla meridionalis) 

o el gripau d’esperons (Pelobates cultripes). 
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Connectivitat de l’entorn de l’àmbit del Port del Masnou 

 

La protecció de la fauna a Catalunya està regulada principalment per la Llei 22/2203, de 4 de juliol, de 

protecció dels animals, el text refós de la qual es va aprovar amb el Decret legislatiu 2/2008, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals. A nivell estatal es regula per la Llei estatal 

42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i el catàleg d’espècies 

amenaçades, pel recentment aprovat Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament 

del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies 

Amenaçades (a Catalunya encara no s’ha aprovat un Catàleg propi). 
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3.1.8 Paisatge patrimoni cultural i ús social 

3.1.8.1 Paisatge 

La normativa que regula el paisatge és la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 

paisatge. Aquesta llei té per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, 

de manera que el paisatge s’integri en el planejament i en les polítiques d’ordenació territorial i 

urbanístiques. Desenvolupada pel Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 

8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes 

d’impacte i integració paisatgística. 

La Llei del paisatge crea el Catàleg de Paisatge, com un instrument nou per a la introducció d’objectius 

paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials. 

L’àmbit del sector, situat a la comarca del Maresme, es troba inclòs dins el Catàleg del Paisatge de la 

Regió Metropolitana de Barcelona. Dins del catàleg del paisatge metropolità la zona del Pla es troba a la 

unitat de Baix Maresme. 

El Catàleg en aquest àmbit d’estudi de la unitat Baix Maresme, queda definit per diferents trets 

distintius, els més rellevants pel present pla són els següents: 

• Relleu més o menys planer de l’andana litoral i suaument ondulat del piedemont o samontà de la 

serra de Marina, limitat pels relleus més abruptes de la serralada litoral, tot ell de caràcter saulonós, 

més o menys cohesionat. 

• Predomini dels teixits urbans i infraestructures de comunicació en detriment dels espais forestals, 

bàsicament pinedes de pi pinyer i brolles, i de l’agrícola, en bona part abandonat. 

• Dualitat de la xarxa hidrogràfica i de comunicacions, que es palesa amb la circulació preferent pel 

fons de les rieres (canalitzades o no) i l’existència de carrers-rieres descoberts dins la trama urbana 

dels nuclis, que sovint estructuren els propis nuclis. 

• Façana litoral ocupada pel traçat de la línia de tren Barcelona-Mataró-Maçanet, per la N-II i per 

diversos ports esportius, que dificulten l’accés i la relació entre els nuclis i les platges, amb greus 

problemes d’erosió degut als espigons dels ports esportius i a l’escullera que protegeix el traçat 

ferroviari. 

Aquesta unitat de paisatge descriu una sèrie d’objectius de qualitat paisatgística, entre els quals es 

troben: 

• Un paisatge natural i forestal del Baix Maresme ben conservat i gestionat, amb qualitat paisatgística, 

viable ecològicament i on es compagini l’activitat agrària, l’aprofitament de recursos naturals i l’ús 

turístic i de gaudi. 

• Unes infraestructures lineals (xarxa viària, formada principalment per la C-32, C-60, N-II; la via de 

tren de la línia de rodalies Barcelona-Maçanet/Massanes i línies elèctriques) integrades en el paisatge 

i que millorin la interconnexió del territori sense comprometre la continuïtat i la permeabilitat 

ecològica i social. 

• Una façana marítima i uns assentaments interiors que mantinguin la identitat paisatgística, ordenats, 

que mantinguin els seus valors i els valors dels espais circumdants, i amb uns accessos als nuclis de 

qualitat. 

Alhora, el Catàleg dins d’aquesta unitat proposa un seguit de criteris i accions, entre els quals es 

destaquen: 

• Mantenir, restaurar i revaloritzar el sistema de rieres que estructura el Baix Maresme, amb especial 

atenció als trams més degradats i amb una relació més estreta amb els nuclis urbans. La canalització 

d’algunes rieres n’ha provocat una artificialització que afecta els paràmetres ambientals i 

paisatgístics. 
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• Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió. Mantenir el perfil i la qualitat de 

les façanes urbanes, i evitar la construcció d’elements que distorsionin negativament la silueta o la 

imatge perimetral dels nuclis. 

• Vetllar per la correcta ordenació dels fronts marítims, per adaptar-los a les especificitats 

geomorfològiques, de patrimoni i d’edificació del lloc. Es consideren zones prioritàries d’actuació 

les franges costaneres amb continus urbans del Masnou-Premià de Mar-Vilassar de Mar-Mataró i entre 

Caldes d’Estrac i les urbanitzacions del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. 

• Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en vehicle, on la 

percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn 

miradors i camins existents i d’altres a consolidar, hauria de rebre les actuacions necessàries de 

condicionament, senyalització, manteniment i difusió per facilitar la percepció dels valors del 

paisatge i el coneixement del territori. Concretament es destaca l’itinerari paisatgístic motoritzat 

Masnou – Alella. 

• Promoure un itinerari per a vianants continu al llarg de tota la façana marítima de la Regió 

Metropolitana de Barcelona que relligui els trams de camins de ronda existents amb una senyalització 

adequada. 

• Vetllar pel compliment estricte de la Llei de costes, tant pel que fa a l’ocupació del domini públic 

per instal·lacions privades, com al control efectiu de les limitacions a la propietat privada dins la 

zona de servitud de protecció que defineix la Llei. 

Alhora, entre les accions generals del Catàleg, s’inclou promoure estratègies especials d’ordenació del 

paisatge dels ports metropolitans per millorar les relacions entre el port i el nucli urbà i la població en 

la gestió d’aquestes instal·lacions. 

L’àmbit també forma part del Paisatge d’atenció especial (PAE) Espais agrícoles del Maresme i la Tordera. 

Els paisatges d’atenció especial són aquells espais que tenen un caràcter significatiu a la Regió per la 

seva singularitat i/o complexitat territorial, així com per estar sotmesos a dinàmiques de transformació 

rellevants. A la Regió Metropolitana hi ha cinc PAE, entre ells el dels Espais agrícoles del Maresme i la 

Tordera. 

Aquest paisatge d’atenció especial engloba tot el sòl agrícola de les unitats Alt Maresme, Baix Maresme 

i Baixa Tordera. 

Al Maresme, l’espai agrari ocupa part de l’estreta franja del litoral i del samontà de la serralada Litoral. 

Presenta una extensió encara apreciable de conreus d’horta i regadiu entorn les principals valls fluvials 

i en una part de la plana sedimentària litoral, tot i que alguns es troben parcialment abandonats i 

recolonitzats per la vegetació natural. Al Baix Maresme predominen els cultius de flors i planta 

ornamental a les parts baixes, però hi ha també cultius de vinya a mig vessant als municipis d’Alella i 

Teià. La presència d’hivernacles és significativa a la plana litoral. 

Aquest PAE doncs defineix algunes estratègies a seguir en aquests espais: 

• Reforçar la continuïtat territorial dels espais agrícoles i naturals entre la Serralada Litoral i el mar. 

• Establir una nova lògica funcional i, per tant, estructural de les peces agrícoles del Maresme. 

• Definició de figures de protecció i/o gestió que reconeguin els espais i productes agraris de qualitat. 

• Tractament d’entorns degradats mitjançant la recuperació de l’espai agrari. 
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Els àmbits portuaris són una façana i sovint barrera visual del front marítim. Al Maresme, aquesta barrera 

s’addiciona a la via del tren, que configura tota aquesta façana. 

Pren especial importància garantir la continuïtat dels passejos marítims i el control del paisatge 

d’aquesta limitada franja litoral. Aquesta és una de les mancances del Port del Masnou, i que genera una 

de les línies estratègiques del nou planejament, que és la millora del paisatge de la franja litoral, el 

contacte dels espais públics amb l’espai aigua, i garantir la permeabilitat de l’espai portuari. 

La divisió en unitats de paisatge, inclou el Port del Masnou en la unitat del paisatge núm. 22. Baix 

Maresme, de la qual destaca (entre d’altres) que els principals valors del paisatge de l’àmbit del Maresme 

que poden ser significatius a l’espai concret del Port del Masnou, són els següents: 

• Patró d’implantació dels nuclis urbans característic; es troben aparellats mar-muntanya seguint els 

eixos de les principals rieres i arrecerats dels vents més freds del nord. 

• Els nuclis estructurats pel sistema de rieres, sobretot als pobles “de dalt”, i als nuclis vora mar, en 

els pobles “de baix”. 

El catàleg també indica com a oportunitats de l’àrea del Maresme els següents aspectes: 

• La dualitat funcional de les rieres pot suposar una oportunitat per desenvolupar projectes de creació 

de restauració de murets i instal·lació de tanques arbrades que frenin els pendents suaus. 

• Existència de figures de planificació de caràcter territorial i supramunicipal (PDSUSC I i II), que poden 

ser de gran utilitat per millorar la ordenació del paisatge litoral i superar la dinàmica existent fins 

ara. 

Respecte al grau de visibilitat, la cartografia del Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de 

Barcelona mostra que el dic de llevant té un grau d’exposició visual alt des dels principals eixos de 

mobilitat, la resta del port té un grau d’exposició visual mig. 

3.1.8.2 Patrimoni cultural 

S’ha realitzat un inventari dels béns culturals presents inventariats a al municipi del Masnou mitjançant 

l’inventari del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Cap d’aquests elements es troba 

dins de l’àmbit del Port. Els béns inventariats al municipi del Masnou són els següents: 
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De l’inventari de béns culturals presents al municipi d’estudi se’n desprèn que hi ha els següents 

jaciments arqueològics catalogats, alguns dels quals són submarins: 
 

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 

Codi Nom Tipus de registre 

907 Desembocadura del torrent de l'Ase Jaciment arqueològic 

908 Riera de Teià Jaciment arqueològic 

909 Bell Resguard Jaciment arqueològic 

910 Can Cusi Jaciment arqueològic 

912 Can Teixidor Jaciment arqueològic 

1215 El Palau Jaciment arqueològic 

3341 Cal Ros de les Cabres Jaciment arqueològic 

11787 Horta Puig Pendent revisió 

17564 Avió Jaciment subaquàtic 

17565 Can Texidor Jaciment subaquàtic 

17566 El Masnou Jaciment subaquàtic 

17567 La Galera Jaciment subaquàtic 

17568 Montsolis Jaciment subaquàtic 

17569 Riera de Teià Jaciment subaquàtic 

 

De l’inventari de béns culturals presents al municipi d’estudi se’n desprèn que hi ha el següent patrimoni 

catalogat: 

• Ajuntament 

• Mas Antic 

• Can Malet 

• Escorxador (Enderrocat) 

• Mercat Municipal (Enderrocat) 

• Casa Del Carrer Mossen J.Verdaguer, 

25 

• Bon Repós 

• Casa de Bonaventura Bassegoda i 

Amigó 

• Habitatge s l'avinguda de Cusí I 

Fortunet, 40 

• Can Papí 

• Mirador de l'església 

• Habitatge al Carrer Barcelona, 53 

• Carrer amb Jardins Frontals 

• Casa a la plaça de la Llibertat 

• Torre Fontanills 

• Col·legi de l'Immaculada de les 

Escoles Pies 

• Cal Sastret - La Torreta - Villa Anita 

• Casa de Cultura - Casa del Marquès 

de la Manguera 

• Església Parroquial de Sant Pere 

• Església de Maricel 

• Col·legi Nacional Mixte Ocata 

• Can Genové 

• Habitatge a l'avinguda de cusí I 

Fortunet, 38 

• Casa Benèfica 

• El Castellet 

• Casa de la plaça d'Ocata 

• Can Patatetes 

• Habitatge al carrer Sant Felip, 61 

• Can Targa 

• Casa del carrer Lluís Millet, 37 
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• Cal Senyor / Casa Pere Maristany 

• Prototipus de casa del Masnou 

• Xarxa Viaria per a Vianants 

• Can Xala - Carrer Mossen Cinto, 51 

• Can Teixidor 

• Casa del marquès del Masnou 

• Casino 

• Mariel - Carrer Villa Jardí, 17 

• Monument a la Sardana 

• Can Guarino 

• Casa al carrer Adra 

• Fàbrica de Llanes 

• Fàbrica de fils "El Pino" 

• Casa carrer adra. Finestres Gòtiques 

• Casa al carrer Jaume I, 15 

• Xalet a la carretera de Teià, 38 

• Masia costat Can Targa 

• Jardi Comte d’Avern 

• Edifici al carrer Mossèn Cinto, 46 I 

Patis 

• Destileries Cisa - Antic Hostal 

• Hotel Comodore 

• Escales de Sant Josep Artesà 

• Mercat de la Plaça Marcelina Monteys 

• Casa al carrer Jaume I, 29 

• Les Seixanta Escales 

• Carrer Lluís Millet 

• Casa al carrer Lluís Millet, 44 

• Carrer Santa Rosa 

• Casa al carrer Mestres Villa, 27 

• Carrer Mestres Villa 

• Plaça d’Ocata 

• Casa carrer Sant Felip, 85 

• Carrer Sant Felip 

• Carrer del doctor Jaume Curell 

• Avinguda Mare De Déu Del Carme 

• Laboratoris Cusí 

• Carrer Rafael de Casanova 

• Racó del Carrer Sant Pere, 50 

• Carrer Sant Pere 

• Mirador Plaça de L'església 

• Carrer Peatonal de Sant Francesc 

d’Asis A Sant Josep 

• Escales dels Xipresos I Torre-Vigia 

• Escales de la Plaça Bertan Estapé 

• Casa de la Plaça Bertan Estapé, 1 

• Escales de l’Avinguda De Gaudí 

• Pati al carrer Doctor Curell, 30 

• Façana Marítima del carrer 

Barcelona, 36 

• Racó del carrer Parroco Pineda 

• Carrer Pere Grau 

• Façanes del carrer Prat de la Riba, 

43-44-45 

• Casa del carrer Prat De La Riba, 56 

• Ca l’Echave - Pati del carrer Prat de 

la Riba, 77 (Enderrocat) 

• Cal Lluís - Pati del carrer Prat De La 

Riba, 93 

• Casa del carrer Prat De La Riba, 102 

• Casa Avinguda Kennedy, 9 

• Façana Marítima al carrer Àngel 

Guimerà, 3 

• Casa a la Zona De Can Barrena - 

Carrer Venezuela, 3 

• Cal Salarich - Masia 

• Can Tio - Masia 

• Casa Carrer Josep Estrada, 49 

• Can Bori 

• Casa al carrer Lluís Millet, 122 

• Casa al carrer Lluís Millet, 34 

• Carrer San Felip, 105 

• Plaça de la Llibertat 

• Casa carrer Mestres Villa, 19 

• Casa del carrer Barcelona, 17 

• Casa del carrer Prat de la Riba, 13 I 

14 

• Bell-Resguard 

• Centre de Fp 

• Can Cusí 

• Ca L'indià 

• Creu de Terme 

• Cases al carrer Jaume I, 78 I 80 
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3.1.8.3 Ús social 

L’àmbit, com la resta del front marítim del Maresme, ofereix una continuïtat potencial d’itineraris del 

front de costa que generen un important ús social d’aquets espais. 

En coherència, és freqüent trobar usuaris d’aquests seguint els camins que travessen l’àmbit, malgrat 

les mancances actuals de permeabilitat que certament ho dificulten. 

3.2 REFERENTS I REQUERIMENTS NORMATIUS QUE AFECTEN L’ÀMBIT 

D’ORDENACIÓ. 

3.2.1 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
Els principis de desenvolupament sostenible, elaborats a partir dels principals resultats de la Conferència 

de Rio +20 i amb un abast temporal fins al 2030, són ara un marc general bàsic per a definir, des d’aquest 

marc general, una formulació específica del planejament territorial i urbanístic. 

 

 

 

Aquells ODS que tenen una relació més directe amb el planejament són els següents: 

• Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats. 

▪ Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics 

perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl. 

• Objectiu 6. Aigua neta i sanejament. 

▪ Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació 

dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics 

perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment 

substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat. 

▪ Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els 

sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal 

de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen 

d’escassetat d’aigua. 

▪ Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, 

muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs. 
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• Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les 

persones. 

▪ Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de 

fonts d’energia. 

▪ Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. 

• Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i 

fomentar la innovació. 

▪ Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent 

infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament 

econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les 

persones. 

▪ Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, 

usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials 

nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb 

les capacitats respectives. 

• Objectiu 11. Ciutat i comunitats sostenibles. 

▪ Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 

sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant 

l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació 

vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans. 

▪ Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els 

països. 

▪ Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

▪ Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a 

la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus. 

▪ Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i 

accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb 

discapacitat. 

▪ Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, 

periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional. 

• Objectiu 12. Consum i producció responsables. 

▪ Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. 

▪ Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 

prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 

• Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest. 

▪ Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 

naturals a tots els països. 

▪ Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans 

nacionals. 

• Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els 

boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i 

aturar la pèrdua de la biodiversitat. 

▪ Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres 

i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, 

els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels acords 

internacionals. 
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▪ Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar 

la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció. 

▪ Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i reduir-

ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o 

erradicar les espècies prioritàries. 

▪ Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional i 

local i als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció de 

la pobresa. 

3.2.2 Planejament territorial 

La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política territorial, defineix tres instruments de planejament 

territorial: 

• El Pla territorial general. 

• Els plans territorials parcials. 

• Els plans territorials sectorials. 

Per a completar la relació d’instruments de planejament territorial disponibles cal fer esment, també, 

dels plans directors territorials, creats per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i 

administratives que va modificar l’article 86 de la Llei 23/1983, de Política territorial. 

El Pla territorial general de Catalunya comprèn l’àmbit de tota Catalunya i, d’acord amb el que assenyala 

l’article 5 de la Llei, ha de contenir determinacions relatives a: zones del territori amb característiques 

homogènies; nuclis de població que poden exercir una funció impulsora i reequilibradora; espais d’interès 

natural que cal conservar; terres d’ús agrícola o forestal que cal conservar; i les previsions 

d’emplaçament de grans infraestructures i àrees del territori on cal promoure usos específics. Així 

mateix, el Pla territorial general ha de definir els àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials. 

3.2.2.1 Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla territorial general de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, és 

l’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la 

vegada, marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions 

adequades per a atreure l’activitat econòmica. 

El PTGC defineix inicialment 6 àrees funcionals (posteriorment convertides en 7), on el municipi del 

Masnou es troba inclòs a l’àmbit Metropolità de Barcelona. 
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Àmbit del planejament 

3.2.2.2 Pla Territorial metropolità de Barcelona 

El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) va ser aprovat definitivament en data 20 d’abril de 

2010 (DOGC núm. 5627). L’àmbit del Pla especial està totalment sobre sòl urbà amb usos de port.  

A l’àmbit concret del Port del Masnou i al seu voltant no hi ha cap connector que comuniqui la serralada 

litoral amb el mar. Els connectors més propers són l’eix Teià – Extrem sud de Premià de Mar, i carena 

divisòria entre Alella i Montgat. 

La documentació gràfica del Planejament, concretament als plànols de “Sistema urbà. Estructura nodal 

del territori”, classifica el Port del Masnou com a àrea especialitzada d’infraestructures. A l’article 3.19. 

de les Normes d’ordenació del PTMB es descriuen les Estratègies per a les àrees especialitzades: 

1. Són objectius del Pla (...) l’augment de la integració urbana d’aquelles àrees especialitzades que 

estan en contigüitat amb nuclis o àrees urbanes complexes, (...). 

(...) 

3. El Pla recull la realitat de la implantació o la possibilitat de desenvolupament, d’acord amb el 

planejament urbanístic vigent, de les àrees especialitzades existents en el territori i que 

s’assenyalen en els Plànols d’Ordenació. 

(...) 

5. El desenvolupament de les estratègies requereix la seva concreció mitjançant els instruments de 

planejament urbanístic adequats en cada cas. 

Respecte de la primera estratègia, el Pla preveu la integració dels trams urbans de l’antiga N-II. Al marge 

oposat a la línia de ferrocarril i a la N-II s’ubiquen zones residencials. Respecte de la N-II i la façana 

litoral del maresme, les Normes d’ordenació territorial del PTMB especifiquen en l’article 5.2: 

2. Plans directors urbanístics del Maresme 

... 

B. Litoral. S’ha de posar especial atenció al tractament conjunt dels diferents trams de la façana 

marítima urbana i agrícola de la comarca del Maresme un cop alliberada de les servituds 

infraestructurals (N-II i ferrocarril), tal com el Pla territorial estableix, potenciant una millora de la 
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connectivitat ecològica cap al mar.

 

Pla territorial metropolità (PTMB) 

 

Zones de protecció del Pla territorial metropolità (PTMB) 
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3.2.2.3 Altres plans sectorials 

Els plans territorials sectorials són els plans d’incidència territorial que elaboren els departaments en 

àmbits temàtics de la seva competència. El seu àmbit d’aplicació és tot el territori de Catalunya. 

Aquests plans contenen una estimació dels recursos disponibles, de les necessitats i dels dèficits. També 

han de contenir la determinació de les prioritats d’actuació i la definició d’estàndards i normes de 

distribució territorial. 

Els principals Plans que tenen incidència en el planejament són: 

1. Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (2013-2018). 

2. Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026. 

3. Pla director d’Infraestructures 2011-2020 de l’ATM (PDI). 

4. Pla estratègic per a l’impuls del transport ferroviari de mercaderies a Espanya (Ministeri de Foment). 

5. Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 

especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

6. Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya. 

7. Pla d’espais fluvials. 

8. Pla de ports de Catalunya. 

Altres plans sectorials, com poden ser el Pla de xoc de millora de la senyalització d'orientació, el Pla 

d’aeròdroms i heliports de Catalunya (2009-2015), el Pla de transport de viatgers de Catalunya (2008-

2012), no tenen incidència territorial en aquest àmbit. 

El pdM 2020 – 2025 és l’instrument per planificar la mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat 

Metropolitana de Barcelona (SIMMB) tenint present tots els modes de transport que en formen part, tant 

de persones com de mercaderies. El Pla vol aconseguir que els desplaçaments siguin el màxim de 

sostenibles, eficients i adaptats a les necessitats de la ciutadania. 

El pdM aposta per un model de mobilitat estructurat en els següents objectius: mobilitat saludable i 

sostenible, eficient i productiva, segura i fiable, inclusiva i equitativa, intel·ligent i digital. 

El resultat del procés de diagnosi i treball participatiu del pdM es concreta en 10 eixos de treball: 

• Eix 00: Governança, planificació i digitalització de la mobilitat 

• Eix 01: Eines per una mobilitat saludable 

• Eix 02: Xarxes de mobilitat accessibles i segures 

• Eix 03: Servei de transport públic inclusiu i de qualitat 

• Eix 04: Altres formes de mobilitat responsables i eficients 

• Eix 05: Nova gestió de la DUM i la logística 

• Eix 06: Accés sostenible a les zones d’activitat econòmica i als pols de mobilitat 

• Eix 07: Transició energètica i economia circular 

• Eix 08: Eines per la millora contínua de la mobilitat 

• Eix 09: Innovació de la mobilitat 

En relació a aquest, i de les diverses línies d’actuació definides, tenen incidència directe en el 

planejament: 
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El Pla director per a la mobilitat destaca a l’àmbit del Masnou la xarxa ciclable que connecta les diferents 

poblacions de la costa. Actualment aquest carril bici, ja està en explotació, al nord és practicable i al 

sud és ciclable. 

 

 

Xarxa ciclable que defineix el Pla director per a la mobilitat 

 

El Pla preveu diverses actuacions concordants amb les previsions recollides al Pla Territorial Metropolità 

de Barcelona i amb el Pla director d’infraestructures de l’Àrea Metropolitana. 

En aquest sentit i en referència a les infraestructures ferroviàries, són de destacar, la proposta de millora 

a la línia existent de la costa. 

 

 

Millora de la xarxa ferroviària existent 
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Respecte a les carreteres al nord del sector discorre la C-32 que connecta Barcelona amb el Maresme. El 

pla defineix aquesta carretera com a “carreteres amb control d’accessos i circulació contínua”. Aquesta 

carretera és adequada per donar suport al transport públic interurbà. A l’àmbit més proper al Port del 

Masnou el Pla no preveu cap actuació. 

El Pla director d’infraestructures 2011-2020 de l’ATM (PDI) recull totes les actuacions en 

infraestructures de transport públic col·lectiu per al decenni 2011-2020 en l’àmbit de la regió 

metropolitana de Barcelona. 

El Pla no preveu actuacions que puguin tenir una incidència en l’àmbit del planejament o de les seves 

àrees d’influència. 

El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial 

de l'ambient atmosfèric es va aprovar mitjançant el DECRET 152/2007, de 10 de juliol. 

L’avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya constata superacions dels valors límit pel que fa als òxids 

de nitrogen i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres establerts pel Reial decret 1073/2002, de 18 

d’octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient, que transposa les directives 

96/62/CE, 99/30/CE i 00/69/CE. 

Tal com exposa l’article 2 de l’esmentat Reial decret, els nivells de qualitat de l’aire es defineixen amb 

l’objectiu d’evitar, prevenir o reduir efectes nocius per a la salut humana. Aquest fet comporta, d’acord 

amb l’article 6, que l’organisme competent, en aquest cas el Govern de la Generalitat de Catalunya, 

hagi d’adoptar plans d’actuació a les zones i aglomeracions on se superin els valors límit d’immissió amb 

la finalitat de millorar-ne la qualitat de l’aire. 

El Govern de la Generalitat va declarar els municipis següents zones de protecció especial de l'ambient 

atmosfèric, mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig: 

• Per al diòxid de nitrogen, els termes municipals de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, el Prat de 

Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 

Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, 

Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. 

• Per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, els termes municipals de Badalona, 

Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels, 

Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de Llobregat, el Papiol, Pallejà, el 

Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 

Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, 

Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze 

del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del 

Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de Campsentelles. 

En aquest context el seu article 7 estableix: 

Règim urbanístic 

7.1 Els nous plans d'ordenació urbanística municipal o les seves revisions i les modificacions del 

planejament urbanístic que alterin la classificació urbanística de sòl no urbanitzable dels 

municipis compresos en els annexos I i II d'aquest Decret que, d'acord amb la legislació urbanística, 

s'han de sotmetre al procediment d'avaluació ambiental establert a l'article 115 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, han d'incorporar 

en la corresponent documentació ambiental: 
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a) Un balanç d'emissions d'òxids de nitrogen, si la figura de planificació urbanística està ubicada en 

algun dels municipis inclosos a l'annex I. 

b) Un balanç d'emissions de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres si la figura de 

planificació urbanística està ubicada en algun dels municipis inclosos a l'annex I o l'annex II. 

7.2 En el procés d'avaluació ambiental dels instruments de planejament restants que afectin els 

municipis inclosos a l'annex I i II, l'òrgan ambiental determinarà en el Document de referència previ 

a l'aprovació inicial del planejament si és preceptiva o no l'elaboració dels balanços descrits a 

l'apartat anterior. 

7.3 La valoració dels balanços previstos en els apartats anteriors, la realitza l'Oficina Tècnica de 

Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire en el marc de l'avaluació ambiental del Pla. 

En aquest context, donat que el municipi del Masnoi no s’inclou en els annexos 1 i 2, no són necessaris 

els avaluacions ambientals específiques, malgrat no es descarta considerar en la normativa específica 

ambiental, les mesures contingudes en el Decret en relació a reduir emissions i especialment aquelles 

que fan referència a obres públiques i enderrocs. 

El desenvolupament del corredor ferroviari mediterrani i del pla estratègic per a l’impuls del transport 

ferroviari de mercaderies a Espanya, estableix com a prioritat el desenvolupament de quatre estacions 

de mercaderies a Catalunya: El Far d’Empordà, El Vallès, El Penedès i El Prat (Port de Barcelona). 

A la zona del Maresme, en l’actualitat no hi ha transport de mercaderies, i tampoc es preveu que per la 

línia de ferrocarril actual (XC01.Línia Barcelona-Mataró-Blanes-Maçanet) en un futur immediat n’hi hagi. 

 

 

Terminals de mercaderies prioritzades. Font: Ministeri de Foment 
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El Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals, aprovat pel Decret 

16/2010, és un dels instruments creats per l’Agència de Residus de Catalunya, que defineix des de 

diferents àmbits, quin són els eixos bàsics per poder dur a terme l’aplicació correcte de la gestió de 

residus. 

L’objecte del PTSIRM és el de determinar les d’instal·lacions de gestió de residus municipals que han de 

donar servei als diferents àmbits territorials. També determina les dades tècniques i de capacitat de les 

instal·lacions previstes. El tipus d’instal·lacions de gestió de residus municipals que cal preveure en la 

seva formulació són les següents: plantes de transvasament o de transferència, Plantes de compostatge, 

plantes de metanització, plantes de triatge, plantes d’incineració i altres tractaments tèrmics, plantes 

per a tractaments específics i dipòsits o abocadors controlats. 

 

 

Zonificació territorial a nivell supracomarcal 

 

L’àmbit es troba inclòs, en el primer nivell supracomarcal en la Zona 1 (Regió Metropolitana), i en un 

segon nivell comarcal, dins de l’àmbit Vallès Oriental - Maresme. En aquesta regió, el Pla reconeix un 

total de 77 infraestructures en servei, 63 de recollida selectiva/deixalleries, i 2 infraestructures 

intermèdies/plantes de transvasament. Les noves infraestructures previstes no s’ubiquen dins l’àmbit 

del planejament. 

En la comarca del Maresme hi ha les següents instal·lacions pel tractament i gestió de residus: 

• Planta de reciclatge d'Arenys de Munt 

• Planta de transvasament d'Arenys de Munt 

• Planta de triatge de Cabrera de Mar 

• Dipòsit controlat de Dosrius 

• Dipòsit controlat de Palafolls 

• Planta de reciclatge de Pineda de Mar 

L’Agència Catalana de l’Aigua elabora per a cada conca hidrogràfica principal una Planificació d’espais 

fluvials (PEF), amb els objectius que es descriuen a continuació: 

• Delimitar les zones inundables de la xarxa principal per a diferents períodes de retorn segons la seva 

perillositat. 
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• Normalitzar els cabals d'avinguda de disseny de la conca per a diferents períodes de retorn. 

• Establir la cartografia d'hàbitats per conèixer la biodiversitat i la distribució d'espècies vegetals. 

• Establir l'atermenament estimat, així com les zones de servitud i de policia estimades, dels espais 

fluvials, d'acord amb el que preveu la normativa d'aigües i les determinacions normatives del Pla de 

gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. A banda d'això, zonificar els espais fluvials d'acord 

amb l'article 6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme de Catalunya, i, en atenció a la funcionalitat, les dinàmiques ecològiques i el 

comportament hidràulic de la xarxa fluvial: 

▪ Mantenir lliure d'obstacles els espais. 

▪ Definir unes franges mínimes de preservació i/o recuperació de la coberta vegetal pròpia del 

sistema ripari. 

▪ Preservar i recuperar les funcions naturals de les planes d'inundació per permetre la laminació 

d'avingudes. 

• Sensibilitzar, informar i conscienciar la població, els ens locals i les entitats públiques o privades 

interessades per, a partir del coneixement obtingut amb la informació elaborada, realitzar els plans 

i els programes necessaris per reduir la vulnerabilitat dels béns i les persones i millorar l'estat 

ecològic. 

En l’àmbit del planejament, no hi ha desenvolupat del PEF (Planificació d’espais fluvials per a les rieres 

del Maresme). Quant a les rieres properes a l’àmbit d’estudi (riera d’Alella i riera de Teià), l’Agència 

Catalana de l’Aigua determina zones inundables propers a l’àmbit d’estudi a partir de criteris 

geomorfològics. 

 

 

Zones inundables segons criteris geomorfològics 
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El Pla de Ports de Catalunya és un instrument d’ordenació del litoral català dins el marc de les directrius 

de l’ordenació territorial, i té per objecte l’establiment dels criteris per a la utilització portuària 

adequada i racional de la costa catalana, i també l’atenció preferent envers la conservació del litoral i 

la gestió correcta del medi ambient.  

L’acompliment d’aquest objectiu general deriva en una sèrie d’objectius particulars que s’assoleixen 

amb la realització de les diferents parts del Pla de Ports. Aquests objectius són: 

• Realitzar un estudi de la situació actual i previsions d’evolució dels sectors: esportiu, pesquer i 

comercial. Realitzar una anàlisi actualitzada de l’oferta d’amarradors per a ús esportiu, avaluant els 

dèficits actuals i l’evolució de les seves necessitats futures. 

• Caracteritzar els valors ambientals de cada tram de costa catalana per tal de poder: 

▪ Garantir l’eficaç protecció i preservació del medi ambient. 

▪ Fixar els criteris per compatibilitzar la preservació i sostenibilitat del medi amb la necessitat de 

realitzar accions en cada zona. 

• Protegir el litoral del desequilibri territorial que produiria un creixement no planificat del sector 

portuari, verificant que l’oferta d’amarradors s’ajusta en cada moment a la demanda previsible, tant 

globalment com per zones i definir la demanda sostenible en el litoral català. 

• Realitzar una diagnosi estratègica de l’activitat futura del sistema portuari català. 

• Identificar la problemàtica existent en les instal·lacions actuals establint criteris i proposant 

actuacions de millora de la xarxa actual i les futures instal·lacions. 

• Establir determinacions de caire normatiu i recomanacions a seguir en l’àmbit portuari. 

• Definir indicadors de seguiment del Pla de Ports. 

• Actualitzar l’inventari de les instal·lacions nàutiques existents a l’actualitat, amb la descripció de 

les seves característiques i els serveis que ofereixen als usuaris i a les embarcacions. 

• Actualitzar la caracterització del medi natural costaner català, segons la seva estructura física i 

biològica, així com la caracterització socioeconòmica del litoral de Catalunya. 

El Pla de Ports estableix en la diagnosi pel Port del Masnou, les següents determinacions: 

El port del Masnou afecta a la dinàmica litoral i presenta problemes d’aterrament a la bocana. Les 

acumulacions de sorra es produeixen davant del dic i es desplacen cap al sud. Des de la regeneració 

de les platges del Maresme en diverses ocasions s’han produït aterraments que han arribat a tancar 

la bocana. L’accés del tràfic rodat al port s’inunda quan es produeixen grans pluges. El pla Especial 

està en procés de tramitació. 

• Evolució de la demanda. L’evolució de la demanda en el port va tenir un procés de creixement fins 

l’any 2000, a partir d’aleshores va generar un decreixement que fins a l data actual encara continua. 

 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’AMARRADORS EN EL PORT 

Instal·lació 1982 1987 1992 1997 2000 2005 

El Masnou 483 483 483 1081 1078 1078 
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• Serveis existents. El Pla de Ports identifica els serveis existents en l’àmbit: 

 

SERVEIS EXISTENTS EN L’ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU SEGONS EL PLA DE PORTS 
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• Diagnosi estratègica de l’activitat futura (període 2007-2015) 

▪ Possibilitat d’ubicació de marines seques (amb condicionants). 

▪ Segons aquest mateix estudi, les marines tenen una capacitat aconsellada de 200-300 

embarcacions, i no són habitualment rendibles per a capacitats inferiors a 100 embarcacions. 

Per menys de 100 places, fins i tot la marina seca descoberta presenta, d’entrada, problemes de 

rendibilitat. 

▪ Per tal de determinar el nombre de places que es poden crear a Catalunya, s’ha considerat que 

en tots els ports on és favorable la instal·lació d’una marina seca i que actualment no en tenen, 

se n’hi construirà una, a llarg termini, amb capacitat per a 250 embarcacions, aproximadament. 

Als ports on la construcció està condicionada, normalment per manca d’espai, s’ha considerat la 

hipòtesis que s’hi podrien situar instal·lacions més petites, amb capacitat per a unes 150 

embarcacions. 

▪ Així doncs, l’actual sector portuari podria ampliar la seva oferta amb el nombre de places 

següent: Arenys de Mar, Balís, Mataró, el Masnou i Port Besòs (segona fase): s’estimen 750 places. 

• Proposta d’actuacions (període 2007 – 2015): 

▪ Mesures d’explotació: dragatges periòdics de manteniment 

▪ Mesures ambientals: dragatges periòdics de transvasament 

 

PROPOSTA D’ACTUACIONS (PERÍODE 2007 – 2015) 

Instal·lació portuària Problema detectat Actuacions proposades Horitzó temporal 

Port del Masnou Problemes d’aterrament a la bocana. 

L’accés del tràfic rodat al port 

s’inunda quan es produeixen grans 

pluges. 

Dragatges periòdics de manteniment 

Dragatges periòdics de transvasament 

2007 - 2015 
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El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va aprovar, en data 29 de desembre de 2020, el Pla 

de Ports de Catalunya Horitzó 2030. 

El Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 és una actualització del planejament anterior que contempla 

l’evolució de la situació i estableix els següents objectius generals: 

• Potenciar l’aprofitament econòmic i social de les infraestructures. 

• Garantir la sostenibilitat ambiental en el desenvolupament de l’activitat portuària. 

• Impulsar els ports com a elements generadors de sinergies territorials. 

• Fomentar la competitivitat i la qualitat dels serveis a partir de la formació en els diferents sectors. 

• Captar demanda mitjançant la promoció conjunta de tot el sistema portuari i dels serveis que s’hi 

presten. 

• Assegurar un creixement sostenible de l’activitat implantant la innovació dins del sistema portuari 

català. 

• Fer efectius en el sistema portuari els principis de transparència, accés a la informació i bon govern. 

El Pla de Ports Horitzó 2030 estableix en la diagnosi ambiental pel Port del Masnou, les següents 

determinacions: 

Port situat en un àmbit urbà, en el qual no es detecten elements d’interès ambiental apart de la 

presència de la riera d'Alella, que desemboca al sud del port, que constitueix un eix connector a 

nivell local i és una zona potencialment inundable. El port es troba dins l’àmbit de l'aqüífer protegit 

del Baix Maresme i el municipi està declarat zona vulnerable a la contaminació de nitrats que 

procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. 

Tal com es pot observar a la següent taula, el nombre d’amarradors en el port ha disminuït des de l’any 

1997 fins al 2019. Tot i així, en els últims anys el percentatge d’ocupació dels amarradors ha augmentat. 

Segons el Pla de Ports Horitzó 2030, al 2017 hi havia el 85,59% d’amarradors ocupats, mentre que al 2019 

hi havia un 94,72%. 

 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’AMARRADORS EN EL PORT 

Instal·lació 1982 1997 2000 2007 2015 2019 

El Masnou 483 1081 1078 1078 1053 1053 

 

De les actuacions senyalades en l’anterior Pla de Ports pel Port del Masnou, l’única actuació que queda 

pendent és la d’estudiar millores d’accés al port degut a que la principal carretera d’accés pateix 

inundacions puntuals al passar sota les vies del tren. 

 

ACTUACIONS PREVISTES I PENDENTS D’EXECUTAR   

Port Problema detectat Actuacions 

proposades 

Horitzó 

temporal 

Observacions Estat 

Port del 

Masnou 

Acumulació de 

sediments a la bocana 

Dragatges anuals de 

manteniment 

2007 – 2015 2011 s’aprova el dragatge per a 

transvasament en continu amb 

draga pròpia 

Realitzat 

Afecció a la dinàmica 

litoral 

Dragatges periòdics de 

transvasament 

2007 – 2015 2011 s’aprova el dragatge per a 

transvasament en continu amb 

draga pròpia 

Realitzat 
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Inundació puntual de 

la carretera d’accés 

Estudiar millores de 

l’accés al port 

2007 No es té constància de més 

incidències 

Pendent 

 

El nou Pla de Ports ha detectat una sèrie de necessitats i àmbits de millora per al Port del Masnou: 

• Necessitats detectades 

▪ Acumulació de Sorra en dic de recer i bocana 

▪ Necessitat de renovaciñi ubfraestructura de la dàrsena. 

• Àmbits de millora 

▪ Ordenació portuari i urbanística 

▪ Potenciació del varador 

▪ Millora de la connexió port-ciutat, passos subterranis i urbanització zona aparcament 

▪ Gestió de les dues concessions portuàries de manera unitària 

▪ Renovació instal·lacions edifici del club nàutic EL Masnou. 

El Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 presenta una línia estratègica per a la sostenibilitat ambiental, 

mitigació i adaptació al canvi climàtic. Dins d’aquesta estratègia defineix diverses línies d’actuació que 

es concreten en un seguit d’accions: 

• Contribuir a la mitigació del canvi climàtic. 

▪ Elaboració de l’inventari de Referència d’Emissions (IRE) per al conjunt del sistema portuari 

català. 

▪ Estratègia de mitigació de les emissions de GEH del sistema portuari català. 

▪ Estratègia d’impuls de les energies renovables i de baix impacte ambiental i electrificació 

progressiva dels ports. 

▪ Estratègia portuària per a una mobilitat sostenible. 

• Fomentar l’adaptació al canvi climàtic. 

▪ Monitorització de dades climàtiques i batimètriques. 

▪ Estratègia d’adaptació al canvi climàtic adaptar les infraestructures al canvi en el patró del clima 

marítim i del transport sedimentari. 

• Contribuir a la conservació del patrimoni natural. 

▪ Preservació d’hàbitats d’interès i espècies protegides. 

▪ Prevenció, minimització i correcció d’afectacions al sistema d’espais naturals protegits. 

▪ Establir criteris d’integració paisatgística. 

• Gestionar de forma sostenible els recursos naturals. 

▪ Prevenció i gestió eficient dels residus. 

▪ Optimitzar el consum d'aigua. 

▪ Optimitzar el consum d'energia. 

▪ Prevenció de la contaminació atmosfèrica. 

▪ Prevenció de la contaminació acústica i lluminosa. 

• Garantir la qualitat de les aigües i prevenir, minimitzar i corregir totes les formes de contaminació 

d’aquestes. 

▪ Programa de seguiment i control ambiental de la qualitat de les aigües portuàries en 

col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 

▪ Mesures per a la millora de la qualitat de les aigües portuàries i la prevenció de la contaminació 

d’aquestes. 

• Contribuir a l’estratègia de gestió del litoral. 
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▪ Elaborar i implementar una planificació de gestió integral de dragatges i de restitució 

sedimentària. 

• Incorporar la gestió del risc i minimitzar la vulnerabilitat en front als riscos naturals i tecnològics. 

▪ Elaborar i revisar periòdicament els Plans d’autoprotecció (PAU) de les instal·lacions portuàries. 

▪ Realitzar actuacions d’informació, formació i simulacres al personal vinculat als ports en matèria 

d’autoprotecció. 

• Preservar i posar en valor els elements de valor patrimonial, social i cultural existents. 

▪ Senyalització informativa i foment de visites guiades o autoguiades. 

• Dur a terme formació i mesures de sensibilització en matèria de sostenibilitat ambiental. 

▪ Impartir formació en l'àmbit mediambientals per als diferents professionals involucrats en el 

sistema. 

▪ Realitzar campanyes i actuacions de sensibilització per als usuaris de les instal·lacions portuàries. 

 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, aprovat definitivament el 16 de desembre de 2005, 

descriu actuacions complementàries a les definides al PDSC, però centrades exclusivament, en el sòl 

urbanitzable delimitat. El municipi del Masnou, és el cas del PP - 7 Voramar II. 

• La totalitat dels terrenys es troben limitats per antigues zones de cultius, actualment urbanitzats. 

• En el límit oest, limita amb el PP-5, avui ocupat per una gran superfície (Erosky) i una hamburgueseria 

(McDonals); una distribuidora (Lydl), magatzems privats  i municipals. 

• En el seu límit este, amb una fàbrica de materials de la construcció (Revoltons Arrué) i una licoraria 

(Desril·leries Campeny). 

• El terreny natural es troba a cota de la Nacional II, i en abandó agrícola des de fa quinze anys. 

L’interès agrícola s’ha perdut a causa dels usos invasius del voltant. 

• En quant a vegetació no existeix més que vegetació de tipus herbaci després de l’abandó dels camps. 

3.2.3 Planejament municipal 

La figura de planejament urbanístic local de l’àmbit és la que es mostra a continuació: 

El planejament identifica el Port del Masnou, com a clau 2d (Sistema portuari), que forma part dels 

Sistemes hidrològic i litoral. 

 

FIGURES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT AL MUNICIPIS DE L’ÀMBIT 

Municipi Figura Any aprovació 

El Masnou POUM 2011 
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POUM del Masnou 

 

 

Qualificacions del Mapa Urbanístic de Catalunya 
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3.2.4 Altres plans i figures de protecció ambiental 

La Xarxa Natura 2000 és una iniciativa a nivell europeu que impulsa la creació d’una xarxa d’àrees 

d’especial protecció, dividides en: 

• ZEPA: Zones d’Especial Protecció per a les Aus 

• LIC: Llocs d’Interès Comunitari 

• ZEC: Zones d’especial conservació 

La configuració de la Xarxa Natura 2000 es fonamenta en una sèrie de directives europees: la Directiva 

79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació d’aus silvestres; la Directiva 

92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 

fauna i flora silvestres; i la Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre 

de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació a l’àmbit de la política d’aigües. 

En la legislació de l'Estat espanyol, la transposició de la Directiva hàbitats es materialitza en el Reial 

decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la 

biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Segons aquest 

Reial Decret - modificat posteriorment pel Reial decret 1193/1998 - són les Comunitats Autònomes les 

competents en el desplegament de la Xarxa Natura 2000 a tot l’Estat. Més recentment, la Llei 42/2007, 

del patrimoni natural i de la biodiversitat, regula els procediments de designació dels espais de la xarxa 

Natura 2000 així com tota la resta d’aspectes derivats de la Directiva 92/43/CEE, referents a la xarxa 

Natura 2000. En el cas de Catalunya, la Llei 12/2006, que modifica la Llei 12/1985 d’espais naturals, 

determina que tots els espais de la xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) s’inclouen automàticament al PEIN 

en el moment de la seva designació. L’espai més proper és el de les Serres del litoral septentrional (ZEC: 

ES5110011) i a nivell marítim Costes del Maresme (ZEC: ESS110017). 

El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/92 de 14 de desembre, no defineix cap 

dels seus espais dintre dels límits de l’àmbit d’actuació.  

En tot cas, el més proper a l’àmbit és el Parc del Montnegre i el Corredor. 

3.2.5 Canvi Climàtic 

Els principis de desenvolupament sostenible, elaborats a partir dels principals resultats de la Conferència 

de Rio +20 i amb un abast temporal fins al 2030, són ara un marc general bàsic per a definir des d’aquest 

marc general una formulació específica del planejament territorial i urbanístic. 

En aquest marc el canvi climàtic hi té un paper fonamental. 
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En aquest marc les accions relacionades amb el present planejament són: 

• Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 

naturals a tots els països. 

• Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals. 

El Govern de Catalunya ha declarat l’emergència climàtica. L’objectiu és assolir les fites en matèria de 

mitigació establertes a la Llei del canvi climàtic, aprovada l’estiu de 2017. 

 

 

Amb aquesta finalitat, el Govern assumeix els compromisos següents: 

• Incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a un model 

energètic 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de GEH que redueixi 

la vulnerabilitat del sistema energètic català i que garanteixi el dret d’accés a l’energia com a be 

comú. 

• Adoptar mesures per recuperar ecosistemes i aturar la pèrdua de biodiversitat. 

• Apostar per l’economia circular i la creació de llocs de treball verds. 

• Assumir un model de mobilitat urbana basat en el transport públic, el vehicle compartit, la 

micromobilitat i els vehicles d'emissió zero. 

• Reduir la vulnerabilitat dels sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic: gent gran, 

malalts, nens... 
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• Implantar instal·lacions d’energia renovable (eòlica i fotovoltaica). 

• Celebrar anualment un ple parlamentari monogràfic sobre el canvi climàtic. 

• Detectar la legislació vigent que dificulta combatre el canvi climàtic 

Les referències al marc legal i planificador en matèria de canvi climàtic vigents dels àmbits internacional, 

europeu, estatal i català: 

A. Internacional 

▪ i. 25ª Conferència de les Parts (COP25) de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre Canvi 

Climàtic (UNFCCC). 

▪ ii. Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic Objectiu: l'estabilització de les 

concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera a un nivell que eviti interferències 

antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. 

▪ iii. Segon període de compromís del Protocol de Kyoto. 

B. Europeu 

▪ i. Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos 

amb efecte d’hivernacle. 

▪ ii. Paquet legislatiu energia i clima; conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure 

les energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer cada estat membre 

per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport, agricultura 

o residus. 

▪ iii. 03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible 

i integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de clima i energia. 

▪ iv. COM (2013) 216 Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic. 

▪ v. The European Green Deal. Conjunt d’iniciatives polítiques de la Comissió Europea amb 

l’objectiu de fer que Europa sigui neutral en el clima el 2050. 

▪ vi. Marc sobre el clima i la energia pel 2030 de la UE. 

C. Estatal 

▪ i. Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020. 

▪ ii. Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos 

amb efecte d'hivernacle. 

▪ iii. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

▪ iv. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética. 

D. Català 

▪ i. Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020. 

▪ ii. Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020. 

▪ iii. Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 

▪ iv. Nova Agenda Urbana 2030. 

▪ v. Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic. 

▪ vi. Acord del Govern de 14 de maig de 2019 pel qual es declara l’emergència climàtica. 

▪ vii. Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i 

l'impuls a les energies renovables. 
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El municipi del Masnou es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia al setembre 

del 2019. Com a part del seu compromís en el pacte, el municipi del Masnou es troba en procés de 

redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. 
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4.  PRINCIPALS EFECTES AMBIENTALS POTENCIALS 

Les relacions que estableix el port amb el seu entorn i les demandes que genera la nova ordenació del 

Port del Masnou es determinen criteris específics que s’han de considerar en l’ordenació i en la concepció 

del pla. 

4.1 RELACIÓ ENTRE EL PORT I EL SEU ENTORN IMMEDIAT 

Fa referència a les relacions que té el port amb el medi que l’envolta. 

4.1.1 Risc d’inundabilitat, associat a les rieres properes al port 

Segons els criteris geomorfològics de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Port del Masnou no és inundable, 

ja que queda exclòs de la franja, situada en l’àmbit de la N-II (entre les rieres d’Alella i de Teià), 

juntament amb els passos inferiors d’accés al port. 

 

 

 

La ubicació dels accessos al port, situats en els extrems nord i sud del Port del Masnou, on hi ha dues 

d’Alella (sud) i el Torrent de Vallmora (al nord i entubat des del creuament amb la C-32) comporta que 

puguin ser inundats. Per aquest motiu s’haurà de preveure en el pla actuacions per disminuir el risc pels 

usuaris del port. 
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Àmbits inundables de les rieres d’Alella i del torrent de Vallmora 

La presència de les rieres comporta el transport de sediments cap al port. Per aquest motiu són necessaris 

dragatges periòdics. Aquestes actuacions s’anuncien en el Pla de Ports de Catalunya (2007–2015). 

Són especialment significatius les aportacions de material que genera la riera d’Alella situada al sud de 

l’àmbit del Pla especial, que neix a la Serralada litoral al Turó d’en Ciuret (443 ms.n.m.) i Turó de Can 

Colomer (360 ms.n.m.). 

4.1.2 Efectes sobre els eixos de mobilitat integrant el Port del Masnou amb la resta 

del municipi 

El Port de Masnou és un espai que queda centrat en relació als principals itineraris del municipi, tant per 

a bicicletes com per a vianants. Es situa enfront del Passeig Marítim que connecta els municipis de la 

costa (entre Montgat i Premià de Mar) i es situa en el tram inferior d’itineraris que connecten amb 

poblacions situades a muntanya, com Alella (a través de la BP-5002), o més al nord Ocata amb Teià.  

A nivell urbà el Port del Masnou es situa enfront el C/Mossèn Jacint Verdaguer (N-II) que recull els 

principals carrers de baixada del municipi: C/Pompeu Fabra que condueix a l’estació de FFCC de Masnou, 

i del C/de Miquel Biada que es dirigeix fins a la rotonda entre la N-II i la BP-5002. 

La franja nord del port (Passeig Marítim) és un dels itineraris connectors entre l’estació de FFCC i la 

platja d’Ocata situada al nord de l’àmbit del Pla especial. 
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Un dels objectius del pla és connectar a nivell de mobilitat l’àmbit del sector del Port del Masnou amb 

la població del Masnou, mitjançant la xarxa de vies ciclables del municipi i de la comarca. 

El pla haurà de preveure actuacions que millorin i donin continuïtat dels itineraris amb el municipi. 

Els accessos al Port del Masnou que es realitzen des de la N-II, o bé des de l’estació de FFCC es realitzen 

a través de passos sota nivell, per creuar la carretera N-II, i la línia de FFCC. 

• Passos per a vianants. Els passos inferiors propers al Port de Masnou i que en donen servei són: 

▪ Pas de la Riera d’Alella. Situat a l’extrem sud de l’àmbit del pla, es caracteritza per ser el punt 

de connexió de l’itinerari ciclable de la riera d’Alella amb la del Passeig Marítim, encara que la 

seva estructura està dirigida a l’ús per a vianants. 

▪ Pas de l’estació del Masnou. Situat enfront del port, connecta amb l’estació de FFCC de la línia 

R1. La problemàtica principal és que és un pas comú a les instal·lacions de l’estaciód e tren. 

▪ Pas de la plaça de la Llibertat. És el més utilitzat per la població del Masnou per accedir a l’àmbit 

del port. És un pas que disposa d’escales i ascensor al costat muntanya 

• Passos per a vehicles.  

▪ Pas de la baixada del Port. Representa l’accés original al port. Es caracteritza per tenir un gàlib 

escàs per a una instal·lació portuària, de 2,5 metres. 

▪ Pas de la Riera d’Alella. Es va construir dins les obres d’ampliació del port, aprofitant el pas de 

la llera de la riera d’Alella sota la N-II i les vies del ferrocarril.  

Està ben connectat amb la carretera  N-II i l’autopista C-32. En les previsions d’aquest Pla, esta 

destinada a ser l’accés de transit rodat al Port del Masnou. 
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4.1.3 Qualitat acústica a l’àmbit del port 

La línia del tren ínia Barcelona-Mataró-Maçanet (R1), la carretera BP-5002 (que es dirigeix cap el coll de 

Font de Cera-Vallromanes) i la N-II que recorre les poblacions de la costa defineixen l’ambient sonor de 

la zona, significativament elevats. El pla especial haurà de compatibilitzar la presència dels nivells de 

soroll amb les infraestructures, les activitats i usos recreatius del port. 

• Línia de Ferrocarril (R1) de Rodalies (Adif) 

• N-II 

• BP-5002 

 

INTENSITATS DE TRÀNSIT CARRETERES 

Carretera IMD (vehicles/dia) Intensitat horària (vehicles/hora) % vehicles pesants 

N-II 43340 2644 2.6 

  1517 2.6 

  433 2.6 

BP-5002 14202 866 6.1 

  497 6.1 

  142 6.1 

 

S’ha realitzat una modelització del soroll mitjançant el programa Cadna (Computer Aided Noise 

Abatement) per determinar els nivells d’immissió dins l’àmbit: 

• La modelització acústica indica que els nivells de soroll, al límit del sector amb les infraestructures 

viària i ferroviària, s’arriben als 70 dB(A). 

• En l’àmbit del moll (situat a un nivell inferior del passeig) el soroll de les infraestructures queda 

apantallat fins a valors que arriben als 45 – 50 dB(A) en període diürn. 

Aquests nivells acústics significativament més baixos que l’àmbit del passeig possibilita que la via 

ciclable o l’àmbit peatonal tingui uns nivells de soroll assimilables a una zona de sensibilitat acústica 

alta, assimilable a una zona de tipus residencial. La interposició de les zones d’aparcament i alhora 

situar els passeig al costat al límit de l’aigua permet encara més millorar la qualitat acústica del font 

marítim i l’espai públic 
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Nivells de soroll actuals resultants de les infraestructures existents que limiten amb l’àmbit del Pla especial 

 

L’enllumenat artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a l’habitabilitat de les zones 

urbanes i, en menor mesura, de les zones rurals, i és també necessari per a la realització d’un gran 

nombre d’activitats lúdiques, comercials o productives. No obstant això, un disseny o un ús inadequats 

de les instal·lacions d’enllumenament té conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el medi 

ambient, en la mesura que s’estiguin alterant, d’una manera desordenada, les condicions naturals de 

foscor que són pròpies de les hores nocturnes. A més, un enllumenament nocturn que respongui a criteris 

coherents i racionals té una incidència directa i immediata en el consum de les fonts d’energia i fa 

possible un notable estalvi energètic. 

4.2 EFECTES SOBRE EL MEDI MARÍ 

La zona del maresme es caracteritza, en general, per a tenir unes platges lineals amb uns amples 

generosos a les zones de llevant dels ports existents (Arenys, Balís, Mataró, Premià i Masnou), i per unes 

platges encaixades, en la zona de ponent, les quals tenen un comportament estable en l’entorn dels 

contradics i que, un cop ens allunyem en direcció sud, presenten forces trams de regressió. 

Aquest fet és provocat perquè el moviment sedimentari en la zona del maresme es majoritàriament de 

transport longitudinal dels sediments, i de direcció marcadament nord-sud, de forma que els sediments 

viatgen des de la zona de la desembocadura del riu Tordera cap a la desembocadura del Besós. Aquest 

comportament es deu en gran part per l’orientació relativa de la costa respecte als temporals més 

energètics, que son de llevant (Est), que provoquen uns corrents de sentit nord-sud clarament marcats. 

Originalment, a la costa del maresme, la platja es caracteritzava per ser de poca amplada i recolzada 

sobre la escullera que protegeix les vies del ferrocarril. En aquell estat, la platja era de poca amplada 

degut a que el transport sedimentari era d’una gran magnitud, però com no tenia cap estructura natural 

que retingués la sorra, aquesta seguia el recorregut nord-sud sense crear platja.  

Amb l’aparició dels primers ports es va començar a notar l’efecte barrera de les estructures de recer 

dels mateixos, de forma que la platja homogènia inicial es va modificar per a començar a prendre la 

morfologia actual, de platges força amples a les zones de llevant del port i de poca entitat a les zones 

de ponent, amb punts de clar retrocés degut a la erosió. 
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Un exemple clar d’aquest efecte es pot veure en la seqüència d’imatges històriques, extretes del Institut 

Cartogràfic de Catalunya, en el Port del Masnou, analitzant la seva platja de llevant. 

 

 

Ortofotos històriques de la zona del Port del Masnou dels anys 1946, 1987, 1994 i en l’actualitat 

 

El Pla especial no preveu noves ocupacions en el medi marí, per aquest motiu es considera que no hi hagi 

nous efectes. 

4.3 DEMANDA DE RECURSOS I GESTIÓ D’EXTERNALITATS QUE GENERA EL PORT 

Les activitats, instal·lacions i els usos que hi ha actualment en el port generen en l’actualitat unes 

necessitats, i externalitats. El Pla especial, alhora afectarà quantitativament i potencialment 

qualitativament a la demanda de recursos i gestió d’externalitats 

1. Abastament, per poder subministrar aigua a les activitats, instal·lacions i els vaixells. 

2. Sanejament que comporta el port: aigües de sentina, punts de separació d’hidrocarburs i de pluvials. 

3. Residus que genera tota l’activitat del port. 

Punts verds de segregació de residus, punts de recollida d’olis i greixos. 

4. Energia per desenvolupar les activitats, instal·lacions i el propi funcionament dels vaixells.  

El pla haurà de tenir en compte les necessitats energètiques de tots els agents del port. 
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4.3.1 Abastament d’aigua 

Actualment el Port del Masnou té unes necessitats d’abastament d’aigua en funció dels usos, activitats 

que s’hi desenvolupen, i del nombre d’embarcacions que hi ha amarrades al port.  

Seguint les dades de la Declaració Ambiental del Port del Masnou (desembre de 2018), realitzades per 

Promociones Portuarias, se’n desprèn que: 

 

CONSUM D’AIGUA 

Any Activitat port 

(m3) 

Activitat locals 

comercials (m3) 

m3 consum/armaris Total Port  

(m3) 

2015 13.038 16.851 28,47 29.889 

2016 4.251 16.937 20,18 21.188 

2017 10.351 17.864 26,87 28.215 

2018 11.663 17.803 28,06 29.466 

 

Per a la connexió a la xarxa municipal, el Port haurà de disposar del corresponent permís de connexió a 

la xarxa d’abastament. 

4.3.2 Sanejament 

L’ús de l’aigua comporta alhora la necessitat del sanejament de les aigües residuals, que sempre és 

necessari malgrat les mesures de reutilització i reciclatge de les aigües allà on es generen. Actualment 

al Port del Masnou hi ha unes necessitat de sanejament en funció dels seus usos. 

 

SANEJAMENT D’AIGUA PER TIPUS DE SOSTRE ACTUALS 

Concepte Valor Ud Consum Ut Tot (m3/dia) 

Equipaments 5.364 m2 50 hab equiv/ha 4,42 

Industria logística / Terciari 15.925 m2 60 hab equiv/ha 15,76 

TOTAL PARCIAL     20,18 

Increment d'aportació a xarxa unitària (5%)     1,01 

Mitjana (l/hab/dia)     164,91 

TOTAL (m3/dia)     21,19 

TOTAL (m3/any)     7.734,21 

 

El Port del Masnou disposa de 3 pous amb reixes interceptants, als punts de generació d’aigües residuals. 

Els límits de l’abocament es regeixen pel Reglament Regulador els Abocaments d’Aigües Residuals del 

Consell Comarcal del Maresme. 
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4.3.3 Residus 

La major part dels residus generats en el Port procedeixen d’activitats indirectes, com és l’activitat dels 

locals comercials i l’activitat dels usuaris, amarradors i navegants que utilitzen les instal·lacions. Les 

dades de gestió de residus provenen de la Declaració Ambiental del Port del Masnou (desembre de 2018): 

 

EVOLUCIÓ EN LA GESTIÓ DE RESIDUS (2016, 2017 I 2018) 

Residus 2018 2017 2016 

 Tones Tones/amarrador Tones Tones/amarrador Tones Tones/amarrador 

Olis 4,400 0,0042 2,970 0,0028 2,610 0,0025 

Absorbents 0,140 0,0001 0,633 0,0006 0,111 0,0001 

Envasos de plàstic 0,272 0,0003 0,502 0,0005 0,295 2,810E-04 

Filtres d’oli 0,942 0,0009 0,740 0,0007 0,244 0,0002 

Bateries 0,800 0,0008 0,702 0,0007 0,000 0,0000 

Fluorescents 0,004 0,0000 0,002 0,0000 0,0066 6,286E-06 

Aigües de neteja pous 37,820 0,0360 16,120 0,0154 28,960 0,0276 

Aigües de sentina 0,880 0,0008 0,000 0,0000 0,522 0,0005 

Aigües amb hidrocarburs 0,000 0,0000 0,286 0,0003 0,000 0,0000 

Restes de pintura 0,009 0,000009 0,023 0,000022 0,000 0,0000 

 

Actualment els residus es segreguen a través de contenidors de residus perillosos i no perillosos. El port 

disposa d’una zona específica per ubicar els contenidors: 

• Punt selectiu: per a la disposició i emmagatzematge del vidre, envasos, paper i cartró, rebuig i 

fracció orgànica. 

• Punt verd: residus perillosos provinents de les embarcacions, de l’escar i del manteniment del Port 

(olis usats, fluorescents, aerosols, envasos, absorbents, filtres, bateries, ànodes de zenc, 

dissolvents,...). 

• Aigües de sentina i aigües grises: el port disposa d’un punt de connexió de les embarcacions que 

vulguin buidar les aigües grises i de sentina, per a aspirar aquest residu. 

En funció de la tipologia de residu s’estableixen els períodes d’emmagatzematge: 

• Els residus no perillosos s’emmagatzemaran per un període no superior a 1 any si van a tractament, 

i 2 anys si van a valorització.  

• Els residus perillosos s’emmagatzemaran per un període màxim de 6 mesos, sota cobert, en recipients 

adequats, identificats amb l’etiquetatge legal corresponent i amb sistemes de retenció de possibles 

vessaments.  

Són els residus que genera el propi port en els que es distingeixen les següents tipologies: resta, vidre, 

fusta, envasos, paper/cartró, residus de poda, runa i pots de pintura.  

El port disposa de 6 punts de recollida selectiva, repartits pels diferents pantalans i molls, 28 papereres 

fixes. 
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Punts de recollida de residus repartits per tot el port 

 

Distribució dels punts nets de residus 

4.3.4 Energia 

El Port del Masnou porta un control mensual del consum total d’electricitat a partir de 4 comptadors de 

llum; 2 per a la zona vella i 2 per a la zona nova. El port té contractada una assessoria energètica per a 

l’estudi de l’evolució del consum elèctric, que envia un resum anual. 

 

CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Any Consum kWh armaris Consum kWh serveis Consum kWh total 

2015 430.119 187.848 617.967 

2016 426.542 264.981 691.523 

2017 443.389 192.961 636.350 

2018 483.079 168.980 652.059 
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5.  CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

5.1 DERIVATS DEL MARC NORMATIU GENERAL 

El present planejament es desenvolupa en coherència amb el concepte de desenvolupament urbanístic 

sostenible definit en l’article 3 de la Llei d’Urbanisme, i als articles 2 i 3 del Reglament que la 

desenvolupa. Aquests respectivament són: 

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com 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. 

2. 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, atenguin la preservació i la 

millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori 

globalment eficient. 

3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial, 

l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 

 

Article 2. Principis generals de l’actuació urbanística 

Els principis que informen i presideixen l’actuació urbanística són els següents: 

a) El d’ordenació i ús del sòl i del subsòl de conformitat amb el principi de desenvolupament 

urbanístic sostenible. 

(...) 

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

L’exercici de les competències urbanístiques i, en particular, de la potestat de planejament, es 

regeix pel principi de desenvolupament urbanístic sostenible definit a l’article 3 de la Llei 

d’urbanisme, el qual té com a objectiu la utilització racional del territori, a fi de garantir la qualitat 

de vida de les generacions presents i futures, i comporta conjuminar les següents finalitats: 

a) La utilització del sòl atenent a la seva naturalesa de recurs natural no renovable, el què comporta 

la configuració de models d’ocupació del sòl que: 

1r. Afavoreixin la compactació urbana, evitin la dispersió de la urbanització i les edificacions en el 

territori mitjançant la previsió dels creixements en continuïtat amb el teixit urbà existent, i 

considerin la conservació, la rehabilitació i la recuperació de les trames urbanes i del parc 

immobiliari. 

2n. Fomentin la implantació de sistemes de transport col·lectiu i la mobilitat sostenible en general. 

3r. Afavoreixin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i 

comportin una gestió adequada del sòl no urbanitzable i, particularment del sòl agrari, que 

reconegui les seves funcions productives, territorials i paisatgístiques. 

4t. Afavoreixin la preservació i consolidació de la identitat del territori. 

5è. Consolidin un model de territori globalment eficient. 
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b) L’atenció a les necessitats socials d’accés a l’habitatge, la previsió i modernització de les 

infraestructures, la millora dels equipaments existents així com la previsió de nous equipaments de 

manera que hi hagi una oferta adequada quantitativament i espacialment amb relació als 

habitatges; el desenvolupament del sistema productiu, i el foment de la diversitat econòmica i de 

la capacitat per a fer front als canvis socials i les innovacions tecnològiques. 

c) La cohesió social, mitjançant la regulació de l’ús del sòl de forma que es fomenti la mescla 

equilibrada de grups socials, usos i activitats i es garanteixi el dret dels ciutadans i ciutadanes a 

gaudir d’un habitatge digne i adequat. 

d) La cohesió territorial, amb l’objecte d’afavorir l’accés equitatiu de la ciutadania a les rendes i 

serveis bàsics amb independència del lloc de residència. 

e) La protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural, mitjançant la 

preservació de les funcions ecològiques del sòl, la millora de la qualitat ambiental, la gestió del 

paisatge per tal de preservar-ne els valors, la utilització racional dels recursos naturals i el foment 

de l’eficiència energètica mitjançant l’elecció dels emplaçaments i l’ordenació de manera que 

tinguin en consideració les condicions geogràfiques i climàtiques que poden influir en l’estalvi 

energètic i el millor manteniment de les edificacions. 

f) La protecció del patrimoni cultural, mitjançant la conservació, recuperació i millora dels 

immobles que l’integren, dels espais urbans rellevants, dels elements i tipologies arquitectònics 

singulars, dels paisatges de valor cultural i històric i de les formes tradicionals d’ocupació humana 

del sòl. 

5.2 DERIVATS DE PLANS RELACIONATS 

5.2.1 Pla territorial metropolità de Barcelona 

El planejament territorial planteja els objectius ambientals en quatre grans grups. Dins d’aquest es 

detalla quina hauria de ser la prioritat a partir dels elements que s’han considerat claus. 

El sistema de mobilitat és el factor més determinant en el consum energètic i la generació de 

contaminació atmosfèrica de la regió, a més de generar impactes sobre el sistema d’espais oberts en 

termes de fragmentació ecològica. 

La configuració del sistema de mobilitat té conseqüències a nivell territorial, ambiental i humà, ja que 

condiciona el consum de sòl, l’estructura energètica del país, la salut de les persones, la qualitat de 

vida, la connectivitat ecològica i la contribució al canvi climàtic. 

En l’horitzó temporal del PTMB és sobre el sistema de mobilitat sobre el qual es pot aconseguir una 

incidència més directa i significativa. Els canvis en aquest sistema es poden condicionar positivament en 

la concreció del model territorial que el PTMB estableix. 

És un segon objectiu ambiental prioritari en l’àmbit metropolità. El model d’ocupació que ha seguit la 

regió metropolitana fins el moment ha condicionat la conservació dels espais oberts agraris i naturals, la 

tipologia de desplaçaments de persones i mercaderies i, fins i tot, la racionalització i eficiència en la 

utilització dels recursos. A diferència d’àmbits com l’Alt Pirineu on la prioritat és la gestió dels espais 

naturals o la Plana de Lleida on els esforços es centren en la comptabilització de l’activitat agrària i la 
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conservació del patrimoni natural, en l’àmbit metropolità, l’ocupació del sòl es presenta com el factor 

determinant en la preservació de la biodiversitat i la funcionalitat dels espais oberts. 

El planejament territorial planteja que el fet que la regió metropolitana de Barcelona genera impactes 

més enllà de les seves fronteres i té una incidència rellevant en la qualitat ambiental del medi envoltant. 

La qualitat de l’aire, dels cursos fluvials, de l’aigua d’abastament i, fins i tot, dels espais naturals està 

determinada per les externalitats del metabolisme metropolità en forma de residus, contaminació 

atmosfèrica, etc. 

És un dels objectius finalistes prioritaris del planejament territorial. Aquest repte està altament 

condicionat pel model d’ocupació del sòl, l’establiment d’infraestructures i el metabolisme 

(externalitats) dels assentaments urbans. 

Els grans espais protegits de la Regió es troben a les serralades, on la pressió del desenvolupament 

urbanístic és menor, mentre que la resta d’espais d’interès, on la preservació de la biodiversitat es veu 

més compromesa, estan situats a la plana, i la seva conservació depèn d’una bona planificació dels 

desenvolupaments urbans i de la permeabilitat i integració paisatgística de les infraestructures de 

transport. 

En relació als assentaments urbans i concretament en l’àmbit portuari, com el Port del Masnou, estableix: 

a) Millorar el funcionament intern d’aquestes àrees mitjançant les infraestructures i els espais necessaris 

per tal de millorar l’eficiència del conjunt. 

b) Dotar dels equipaments i serveis necessaris per a la producció i els treballadors. 

c) Millorar l’accessibilitat pel que fa al transport tant de mercaderies com de persones. 

d) Optimitzar la distribució d’usos i tipologies d’espais productius a localitzar sobre els sòls industrials 

(naus, oficines, serveis i altres de significatius). 

e) Desenvolupar els espais de relació adequats tant amb els teixits urbans veïns com amb el sistema 

d’espais oberts. 

f) Establir els mecanismes de selecció necessaris per tal de mantenir el seu caràcter industrial, de manera 

que aquelles activitats terciàries eminentment urbanes no desplacin les activitats industrials a les quals 

estan destinades. 

A l’àmbit del planejament no hi ha cap connector ecològic. El connector més proper es situa entre el 

límit del terme municipal amb Mataró, concretament a la plana agrícola que configuren les rieres del 

torrent del Forcat, riera de Mata i riera de Vallgiró. 

En el plànol 1.2 del PTMB (Espais oberts. Proposta) es localitza aquest connector (situat fora de l’àmbit 

de l’actual planejament). 

5.2.2 Pla Director Urbanístic del sistema costaner (PDUSC) 

El Pla Director Urbanístic del sistema costaner (PDUSC) és un instrument de planejament urbanístic 

supramunicipal, elaborat d’acord amb la legislació urbanística catalana -la llavors vigent Llei 2/2002, de 

14 de març, d’urbanisme, modificada per la Llei 10/2004 de 24 de desembre. El Pla vol ser un instrument 

adequat per ordenar el sistema costaner de Catalunya des dels principis que inspiren el desenvolupament 

urbanístic sostenible i la defensa de l’interès general, únic legitimador del canvi de l’ús del sòl. Els 

propòsits generals d’aquets Pla director, sotmès preceptiu tràmit d’audiència davant els Ajuntaments 

inclosos en l’àmbit del Pla, per ser: 

• Ambientalment sostenible 
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• Funcionalment eficient i econòmicament competitiu 

• Socialment cohesionat 

5.2.3 Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona 

Correspon a la unitat del paisatge núm. 22. Baix Maresme, de la qual destaca (entre d’altres) que els 

principals valors del paisatge de l’àmbit del Maresme que poden ser significatius a l’espai concret del 

Port del Masnou, són els següents: 

• Façana litoral ocupada pel traçat de la línia de tren Barcelona-Mataró-Maçanet, per la N-II i per 

diversos ports esportius, que dificulten l’accés i la relació entre els nuclis i les platges, amb greus 

problemes d’erosió degut als espigons dels ports esportius i a l’escullera que protegeix el traçat 

ferroviari. 

• Patró d’implantació dels nuclis urbans característic; es troben aparellats mar-muntanya seguint els 

eixos de les principals rieres i arrecerats dels vents més freds del nord. 

• Els nuclis estructurats pel sistema de rieres, sobretot als pobles “de dalt”, i als nuclis vora mar, en 

els pobles “de baix”. 

El catàleg també indica com a oportunitats de l’àrea del Maresme els següents aspectes: 

• La dualitat funcional de les rieres pot suposar una oportunitat per desenvolupar projectes de creació 

de restauració de murets i instal·lació de tanques arbrades que frenin els pendents suaus. 

• Existència de figures de planificació de caràcter territorial i supramunicipal (PDSUSC I i II), que poden 

ser de gran utilitat per millorar la ordenació del paisatge litoral i superar la dinàmica existent fins 

ara. 

5.2.4 Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030 

El Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 presenta una línia estratègica per a la sostenibilitat ambiental, 

mitigació i adaptació al canvi climàtic: 

• Contribuir a la mitigació del canvi climàtic. 

• Fomentar l’adaptació al canvi climàtic. 

• Contribuir a la conservació del patrimoni natural. 

• Gestionar de forma sostenible els recursos naturals. 

• Garantir la qualitat de les aigües i prevenir, minimitzar i corregir totes les formes de contaminació 

d’aquestes. 

• Contribuir a l’estratègia de gestió del litoral. 

• Incorporar la gestió del risc i minimitzar la vulnerabilitat en front als riscos naturals i tecnològics. 

• Preservar i posar en valor els elements de valor patrimonial, social i cultural existents. 

• Dur a terme formació i mesures de sensibilització en matèria de sostenibilitat ambiental. 

5.2.5 Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya (2008-2012) 

Els objectius principals del pla fan referència als següents aspectes: 

• Contribuir a la reducció del consum d’energia, en especial dels combustibles fòssils del sector del 

transport. 

• Contribuir a la reducció de les emissions de GEI com a conseqüència del model de mobilitat actual. 
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• Contribuir a l’assoliment dels paràmetres legals en relació amb les emissions de contaminants 

atmosfèrics nocius per a la salut. 

• Reduir l’accidentalitat associada als ciclistes. 

• Contribuir a l’assoliment dels paràmetres legals en relació amb la contaminació acústica. 

• Contribuir en un model de mobilitat que preservi la biodiversitat, asseguri la connectivitat entre 

àrees naturals, integri infraestructures en el paisatge i protegeixi els recursos hídrics i naturals. 

• Minimitzar la generació de residus. 

• Promoure l’educació ambiental en matèria de mobilitat, en especial la mobilitat de la bicicleta. 

En l’àmbit del Port del Masnou hi discorre un itinerari que comunica les poblacions de la costa catalana, 

en el tram situat entre Montgat i Premià de Mar, a través de les rieres i la façana marítima. HI ha dos 

itineraris propers al Port del Masnou, que connecten el front marítim amb Alella i Teià. 

5.3 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS 

Els criteris i objectius ambientals es deriven d’una formulació positiva dels principals efectes ambientals 

i de la diagnosi derivats de la proposta de planejament. Aquests, a més a més, s’han definit tenint em 

compte la singularitat del present pla especial, que pretén determinar les mesures necessàries per a 

garantir el correcte funcionament del port i del seu desenvolupament futur, a part de conservar l’atractiu 

de les instal·lacions del port, millores en la mobilitat, accessibilitat, efectes en el paisatge i 

sostenibilitat. En aquest sentit, els principals efectes ambientals en l’àmbit del pla responen als següents 

aspectes: 

 

Al límit sud del Pla especial es situa la desembocadura de la riera d’Alella, i al nord del sector hi ha el 

torrent de Vallmora, tot ell soterrat des del creuament amb la carretera C-32 i desembocant a la platja 

d’Ocata. La riera d’Alella creua la N-II i la línia de FFCC a través d’una obra de drenatge. 

La caracterització geomorfològica realitzada per part de l’Agència catalana de l’Aigua (ACA) de la 

comarca del Maresme, identifica com a inundable la franja de desembocadura de la riera d’Alella. Dins 

de l’àmbit del pla, únicament els accessos (passos inferiors) que connecten la carretera N-II fins la zona 

del port són susceptibles a ser inundats. Els mapes inundables de l’ACA realitzats a partir de les formes 

del relleu no identifiquen la part interior del port com a zona inundable. 

El pla haurà d’adaptar-se al risc d’inundabilitat per mitjà d’una ordenació que sigui coherent amb la 

legislació vigent al respecte, i establir les mesures corresponents per evitar el risc per inundacions. 

Es proposa una nova distribució de molls en el port (demolició dels vells i construcció dels nous), 

proporcionant una nova configuració en relació a la vitalitat, els espais lliures (on s’ubicaran les terrasses 

de bars i restaurants,...) i les àrea de restauració. Aquesta reordenació també afectarà a les àrees de 

varada, carenatge, escars i dàrsena pesquera. 
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Zones d’aparcament i àrees específiques de l’activitat del port 

El municipi del Masnou disposa d’un Mapa de Capacitat Acústica, aprovat l’agost del 2010, recollint les 

prescripcions i les directrius marcades en el Decret 176/2009 del 10 de novembre. La franja del Port del 

Masnou que limita amb la línia de ferrocarril R1 i la carretera N-II es troba inclosa dins una zona de soroll, 

i la resta del port es troba inclosa dins d’una zona de sensibilitat baixa (C1). 

El pla especial haurà de caracteritzar les emissions acústiques dels usos previstos del port i definir els 

nivells de sensibilitat acústica, segons les directrius de l’Annex A (Qualitat acústica del territori. Mapes 

de capacitat) i l’Annex 3 (Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats, 

incloses les derivades de les relacions de veïnat) del Decret 176/2009. També haurà de proposar una 

ordenació d’usos coherent amb la legislació vigent al respecte, i establir les mesures corresponents, en 

cas de ser necessàries. 
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Nivells de soroll actuals resultants de les infraestructures existents que limiten amb l’àmbit del Pla especial  

 

El port es situa en un dels eixos principals de connexió de les poblacions de la costa que connecta 

Barcelona amb les diferents poblacions del Maresme (Badalona, Montgat, Premià, Mataró,...), a través 

del Passeig Marítim situat en el port. El Pla especial haurà d’integrar els eixos de mobilitat que connectin 

amb les poblacions costaneres, alhora que haurà de rehabilitar tots aquells passos soterrats per a vianants 

i bicicletes que connecten la població del Masnou amb el port. 
 

 

Camí que connecta Montgat i el Port de Masnou en el tram de Montgat 

 

Avui el Port del Masnou té una edificació distorsionadora del font litoral, amb una percepció a gran 

escala, que confereix una imatge industrialitzada. Per tant, un objectiu del nou pla especial és millorar 

amb la nova proposta les condicions actuals, i concretament aquestes implantacions, amb noves solucions 

que integrin el vector paisatge en les seves decisions per tal de mantenir la identitat paisatgística, així 

com preservar aquells elements del patrimoni cultural catalogat que es trobin en la zona d’influència de 

l’àmbit.  
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Àrees d’activitats comercials, gasolinera, aparcaments dispersats i dàrsena pesquera 

 

Dins l’àmbit del Port del Masnou no hi ha presència de cap tipus de vegetació excepte per les relatives 

als elements d’enjardinament, en canvi si que es poden trobar diferents tipus de fauna relacionada amb 

sistemes marins, especialment aus i peixos. 

Tot i que dins l’àmbit del Port no s’hi troben actualment fanerògames marines, cal garantir la seva 

preservació en cas que puguin ser presents en el futur. 

Cal garantir la preservació de les especies de flora autòctones i minimitzar els efectes sobre les espècies 

protegides de flora i fauna, evitant afectacions significatives derivades de l’ocupació, fragmentació o 

degradació del seu hàbitat. 



 

 

PAG. 96 DE 139 

Els edificis i instal·lacions del Port generen una demanda energètica, amb la consegüent emissió de 

contaminants i de GEH.  

Per tal de reduir aquestes externalitats, s’ha de millorar l’eficiència energètica de les edificacions i 

instal·lacions existents i promoure l’ús d’energies renovables. 

Per a les noves edificacions, s’haurà de tenir en consideració l’emplaçament i la orientació, així com 

l’establiment també de mesures d’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables. 

Els efectes globals del canvi climàtic comporten, entre d’altres fenòmens, grans temporals i l’augment 

del nivell del mar. 

Per aquest motiu, totes les edificacions, instal·lacions i infraestructures situades a la costa a cotes 

baixes, com són els ports, són susceptibles de patir efectes adversos derivats del canvi climàtic. 

Per tant els ports han d’adoptar mesures d’ordenació i d’adaptació que permetin reduir la vulnerabilitat 

de les instal·lacions vers als impactes del canvi climàtic, tot tenint en compte els escenaris climàtics 

projectats. 

A la vegada, les administracions dels Ports han de col·laborar a la necessitat global de reducció dels GEH 

reduint les emissions que comporta la seva activitat. 

L’àmbit del Pla es situa sobre la massa d’aigua marina i per tant, la gestió de les aigües és cabdal per 

evitar la contaminació del mar. Actualment totes les instal·lacions del port del Masnou tenen abastament 

d’aigua potable provinent de la xarxa municipal, que es distribueix pels edificis del Port a través de 

diverses escomeses interiors. Pel que fa al sanejament, actualment existeix una xarxa separativa 

d’aigües pluvials i residuals, aquestes últimes es tracten a la depuradora municipal. A l’àrea del moll sud 

(darrera la base nàutica) hi ha una instal·lació per la recollida d’aigües de sentines i un decantador, que 

concentra les aigües en un dipòsit. 

Cal fomentar l’estalvi i la reutilització prioritzant aquelles tipologies urbanístiques i edificatòries que 

comporten un menor consum d’aigua, i garantint una correcta gestió de l’aigua assegurant xarxes de 

sanejament separatives i garantint la connectivitat amb el sistema públic de sanejament. 

Mentre la zona urbana del Masnou es classifica en un nivell de protecció moderada ver la contaminació 

lumínica (E3), l’àmbit del Port es situa en una zona E2 de protecció alta degut a la seva proximitat al 

mar. 

El pla ha de limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitar-ne els fluxos a l’hemisferi 

superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu que aquesta genera sobre els organismes vius. 

El Port disposa de zones específiques repartides per tot l’àmbit del port per a la recollida selectiva de 

residus, aquests es segreguen a través de contenidors de residus perillosos (olis usats, fluorescents, 

aerosols, etc.) i no perillosos (vidre, cartró, plàstic, etc.). 

Concretament el port disposa de 6 punts de recollida selectiva, repartits pels diferents pantalans i molls, 

i 28 papereres fixes. El Pla haurà de preveure els espais suficients i adequats dins de l’àmbit per a la 

recollida selectiva de residus perillosos i no perillosos generats per l’activitat del port. 
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6.  ALTERNATIVES 

L’anàlisi d’alternatives parteix de la suficiència, en base als criteris i objectius definits, de la situació 

actual, i per tant evitant actuacions sobre el Port del Masnou. 

Alhora, en un segon estadi de discussió, es mostren diferents solucions sobre l’àmbit previst pel POUM, 

amb l’objectiu de donar compliment al programa, als objectius estratègics, dins dels límits actuals del 

Port. Aquestes alternatives, estan emmarcades també en una formulació de l’alternativa 0, amb 

l’objectiu d’analitzar la suficiència de l’àmbit actual per donar compliment al programa. 

Finalment es defineixen tres noves alternatives, que en aquest cas es plantegen diferenciant la 

distribució dels aparcaments en la cota base del port (+1.2/+1.5), en relació als espais lliures del port i 

a la mobilitat per a vianants, amb l’objectiu també de donar compliment al programa, tot i que 

comporten efectes ambientals derivats d’aquesta ocupació. De fet, aquesta situació és la que ha motivat 

l’avaluació ambiental estratègica del Pla. 

6.1 PROPOSTA D’ALTERNATIVES 

La configuració actual del port es caracteritza principalment per la presència d’una zona pesquera (2d9), 

situada en el dic oest, a l’entrada de la bocana, i d’una altra zona esportiva i d’oci, distribuïda pel centre 

del port on s’hi amarren els vaixells en els molls i pantalans (2d8). L’edifici del Club Nàutic (5e) es situa 

a la zona nord – est del port. 

La vialitat (2d1) que connecta el centre urbà del Masnou recorre paral·lelament la línia del tren per 

l’extrem nord, connectant el pas sota via al marge de la riera d’Alella (a l’extrem oest) i el pas sota via 

que dóna continuïtat e Passatge de la Baixada al Port al nord-est del sector. 

 

 

Planejament actual del Port del Masnou 
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La zona d’aparcament actual es concentra en ambdós costats del vial que creua el nord del sector 

paral·lel a la via de tren. Aquest vial (Passeig Marítim) es situa per sobre dels locals comercials i de 

restauració que hi ha a la planta inferior. En direcció est els cotxes del marge esquerre es disposen 

paral·lels i en bateria i els del marge dret queden alineats paral·lels al pas peatonal que es situa per 

sobre dels locals comercials i de restauració. 

En total es comptabilitzen 726 aparcaments. 

 

 

Distribució i nombre d’aparcaments de l’alternativa actual (A0) 

 

ZONES D’APARCAMENT. ALTERNATIVA 0. ESTAT ACTUAL 

Nivell Sistema Núm. aparcaments (%) 

5.5 m. 2d1.d 150 20,7 

1.2/1.5 m. 2d1.d 468 64,5 

 2d1.e* 108 14,9 

Núm. Aparcaments  726 100,0 

 

Els espais lliures (2d2) es concentren a la cota inferior del port (+1,20/+1,30), i segons els planejament 

actual es comptabilitzen únicament 9.228,0 m2. 
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ESPAIS LLIURES. ALTERNATIVA 0. ESTAT ACTUAL 

Nivell Sistema Superfície (m2) 

1.5/1.5 m 2d2 9.228,0 

 

 

 

Secció tipus alternativa 0. Estat actual 
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Es proposa una distribució on les àrees de carenatge i de varada, els molls i pantalans, es situen de forma 

perpendicular a l’eix del Passeig Marítim (situat al nord de l’àmbit del planejament). Es mantenen els 

dos molls principals del port actual (d’amplada superior) que es situen a recer del dic de llevant i el dic 

de l’oest, i es construeixen 11 molls (2d8) paral·lels a aquests. Els marges del moll central on es 

concentren les edificacions principals del port, també són paral·lels a la resta de molls. La Dàrsena 

pesquera (2d9) es manté a l’entrada del port al marge esquerre de la bocana i s’hi implanta l’àrea de 

varada i carenatge (2d5). 

 

 

Alternativa 1. Nombre d’aparcaments màxim 

 

L’àrea d’aparcament principal es concentra també en ambdós marges del vial situat al nord, però a 

diferència de l’estat actual, es maximitza la distribució dels cotxes en la plataforma situada a la coberta 

dels locals comercials. L’estacionament dels cotxes es realitza en ambdós costats del Passeig Marítim, 

situant-se en bateria i de manera paral·lela. D’aquesta manera s’incrementa el nombre de places 

d’aparcament en la cota +5,5 m. 

A la cota +5,5 m., hi ha 403 zones d’aparcament (2d1.d) i a la cota +1.2/+1.5 m., 218 aparcaments 

(2d1.d). Resseguint els dos dics es reserven 120 places d’aparcament restringit (2d1e*). 
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 Alternativa 1. Nombre d’aparcaments màxim. Aparcaments 

 

 

ZONES D’APARCAMENT. ALTERNATIVA 1. NOMBRE MÀXIM DE PLACES D’APARCAMENT 

Nivell Sistema Núm. aparcaments (%) 

5.5 m. 2d1.d 150 20,7 

1.2/1.5 m. 2d1.d 468 64,5 

 2d1.e* 108 14,9 

Núm. Aparcaments  726 100,0 

 

Les àrees definides com a sistema d’espais lliures (2d2) s’incrementen significativament respecte l’estat 

actual, i s’inclou el passeig destinat a vianants, zones enjardinades, i àrees de terrasses dels bars i 

restaurants del port, on s’hi situaran taules, cadires i para-sols. 

Aquestes àrees comptabilitzen 32.892,2 m2. 

 



 

 

PAG. 102 DE 139 

 

Alternativa 1. Espais lliures 

 

ESPAIS LLIURES. ALTERNATIVA 1. NOMBRE MÀXIM DE PLACES D’APARCAMENT 

Nivell Sistema Superfície (m2) 

1.5/1.5 m 2d2 32.892,2 

 

 

 Secció tipus alternativa 1. Nombre màxim de places d’aparcament 
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La distribució dels usos del planejament és similar a l’alternativa 1, en relació a la distribució dels molls 

principals i secundaris. Les edificacions es mantenen en el moll central. La Dàrsena pesquera (2d9) es 

manté a l’entrada del port al marge esquerre de la bocana i s’hi implanta l’àrea de varada i carenatge 

(2d5). 

La diferència principal és la distribució de les zones d’aparcament (2d1.d) que comporten modificacions 

en la distribució dels espais lliures (2d2.a).  

 

 

Alternativa 2. Bosses d’aparcament discontínues 

 

S’han redistribuït les places d’aparcament en diverses bosses. S’han situat 9 zones d’aparcament amb 

24 places en cada àrea. S’han situat cada 2 moll, per donar servei a totes les àrees d’amarratges, en el 

flanc nord del vial que connecta la part oest del port amb la part est. 
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Àrees d’aparcament alternativa 2 

 

ZONES D’APARCAMENT. ALTERNATIVA 2. BOSSES D’APARCAMENT DISCONTÍNUES 

Nivell Sistema Núm. aparcaments (%) 

5.5 m. 2d1.d 403 54,5 

1.2/1.5 m. 2d1.d 216 29,2 

 2d1.e* 120 16,2 

Núm. Aparcaments  739 100,0 

 

Les àrees definides com a sistema d’espais lliures (2d2) computen 32.687,6 m2. Aquestes àrees queden 

situades entre la franja d’usos dirigits a la restauració, així com usos relacionats amb l’activitat esportiva 

del propi port, i el vial central que en la planta +1.2/1.5 m. 
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 Alternativa 2. Espais lliures. Bosses d’aparcament discontinu 

 

ESPAIS LLIURES. ALTERNATIVA 2. BOSSES D’APARCAMENT 

Nivell Sistema Superfície (m2) 

1.5/1.5 m 2d2 32.687,6 

 

 

Secció tipus alternativa 2. Bosses d’aparcament 
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La distribució dels usos del planejament és similar a l’alternativa 1, en relació a la distribució dels molls 

principals i secundaris. Les edificacions es mantenen en el moll central. La Dàrsena pesquera (2d9) es 

manté a l’entrada del port al marge esquerre de la bocana i s’hi implanta l’àrea de varada i carenatge 

(2d5) just abans de la dàrsena, a diferència de les altres alternatives. Aquest canvi d’ubicació s’ha 

realitzat per tal d’evitar la dispersió de contaminants i l’emissió de pols en resuspensió generades pel 

trànsit de vehicles, que són incompatibles amb les condicions de seguretat sanitària i salut que 

requereixen les instal·lacions de dita dàrsena. 

La diferència més significativa és que es garanteix una franja sense aparcament entre el límit dels molls 

amb el vial que connecta les diferents zones del port. Únicament hi ha una alineació d’aparcament en 

els espais prou amples que garanteixen el pas de vianants (moll situat a la part central). 

 

 

 

Les àrees d’aparcament es situen entre la rotonda oest (propera a la riera d’Alella) i la rotonda central, 

on els vehicles es situen en bateria i perpendiculars al vial de servei del port, a la franja nord. En la part 

del moll central (quan la plataforma fins al límit del moll agafa més amplada) es situa un rengla 

d’aparcament en ambdós marges del vial. 

Aquesta alternativa equipara el nombre d’aparcaments amb l’estat actual (726 places d’aparcament). 

 



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. PLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (MARESME) 

MEMÒRIA 

 

PAG. 107 DE 139 

 

 Àrees d’aparcament alternativa 3 

 

ZONES D’APARCAMENT. ALTERNATIVA 3. ESPAI LLIURE D’APARCAMENT ENTRE EL VIAL I EL LÍMIT DEL MOLL 

Nivell Sistema Núm. aparcaments (%) 

5.5 m. 2d1.d 403 55,5 

1.2/1.5 m. 2d1.d 203 28,0 

 2d1.e* 120 16,5 

Núm. Aparcaments  726 100,0 

 

Els espais lliures són continus respecte l’anterior proposta, i computen 32.686,3 m2. 
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Alternativa 3. Espais lliures. Espai lliure d’aparcament entre el vial i el límit del moll 

 

ESPAIS LLIURES. ALTERNATIVA 3. ESPAI LLIURE D’APARCAMENT ENTRE EL VIAL I EL LÍMIT DEL MOLL 

Nivell Sistema Superfície (m2) 

1.5/1.5 m 2d2 32.686,3 
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6.1.1 Justificació de l’alternativa escollida 

La discussió d’alternatives es realitza en base als criteris i objectius ambientals que repercuteixen en la 

nova ordenació, donat que el Pla especial no modifica el límit del planejament del port actual i no genera 

efectes en el medi marí, ni en la dinàmica litoral. 

Segons la cartografia de l’ACA, als costats del Port del Masnou es dibuixa una zona geomorfològicament 

inundable per les rieres i torrents presents que, tot i no afectar l’àmbit del Pla especial, si afecta als 

accessos al Port a traves de passos inferiors, els quals són susceptibles a ser inundats. 

Cap de les alternatives modifica accessos ni ordenacions que els pugui afectar, de manera que es valoren 

amb la mateixa puntuació. 

La valoració dels aspectes funcionals s’estén al conjunt de els alternatives plantejades, incloent 

l’alternativa 0, donat que és el compliment o, en aquest cas incompliment del programa, que no les fa 

viables. 

• Alternativa 0. Estat actual. La presència de la zona de serveis portuaris (2d6) i la zona de varada i 

carenatge (2d5) en el moll central del port, obliguen a tenir tot aquest sector tancat fent el lloc 

impermeable a la mobilitat i al trànsit de vianants i bicicletes. 

Aquesta alternativa es valora desfavorablement perquè va encontra dels criteris de connectivitat 

que persegueix el planejament i d’obertura del port a la ciutat. L’ordenació actual, únicament 

defineix 9.228,0 m2 d’espais lliures. 

L’estat actual proporciona 726 places d’aparcament (restringit i no restringit), de les quals 576 

(79,3%) de les places es concentren a la cota +1.2/+1.5 m, i únicament un 20,7 a la plataforma 

superior en el Passeig Marítim (+5.5 m.). 

• Alternativa 1. Nombre d’aparcaments màxim. Es desconcentra l’àrea dels serveis portuaris (2d6) i la 

zona de varada i carenatge (2d5) a l’extrem sud del dic oest. Aquesta desconcentració de l’àrea de 

molls i pantalans centrals (2d8) possibilita la creació d’una àrea central no restringida, ni tancada, 

ni aïllada de la resta de zones del port (com en l’actualitat) a la resta d’eixos per a vianants del port. 

Aquesta ordenació permet traçar una franja d’espais lliures al marge dels molls i pantalans, fet que 

possibilita la creació d’eixos per a vianants que podran recórrer el límit de l’espai terra. Els espais 

lliures estan interceptats, únicament per al vialitat interior (2d1) i les zones d’aparcament (2d1.a) 

del port. 

En aquesta primera alternativa s’incrementa significativament la superfície d’espais lliures fins a 

32.892,2 m2, fet que possibilita la creació de connexions de la xarxa de vianants, àrees per a vianants 

i zones verdes, dirigides al lleure de la població visitant. 

Es descongestiona els nombre de places d’aparcament de la cota dels molls del port (+1.2/1.5 m.) 

concentrant-los a la plataforma superior del port (Passeig Marítim). En aquesta alternativa (respecte 

l’alternativa 0) es preveu distribuir 403 places d’aparcament a aquesta àrea (cota superior +5.5 m.), 

representant un 54,4% dels aparcaments del port. La resta es distribueixen de forma restringida a la 

cota dels molls i pantalans. 

L’alternativa proposa un increment sensible de 15 noves places d’aparcament, respecte l’actual. 

• Alternativa 2. Bosses d’aparcament. Aquesta alternativa és molt semblant a l’anterior a nivell 

d’ordenació. Ara bé, la projecció de 9 bosses d’aparcament, provoca la interrupció de la zona 

d’espais lliures (2d2), i dificulta els eixos de trànsit per a vianants, i impossibilita la creació d’espais 

dirigits al lleure i espais verds. 
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A nivell de nombre de places d’aparcament possibilita la creació de 741 places. És remarcable que 

totes les bosses d’aparcament es situen a la franja superior del vial central, deixant lliure el pas 

entre el val central i el límit del moll. Aquest fet possibilita que al marge del moll hi hagi una franja 

d’espais lliures contínua. 

Aquesta alternativa disminueix sensiblement la superfície dirigida a espais lliures, ja que davalla a 

32.687,6 m2, fet que limita sensiblement els usos dirigits al lleure de la població. 

• Alternativa 3. Espai lliure d’aparcament entre el vial central i el moll. La diferència principal amb 

les dues alternatives anteriors és que projecta franges d’aparcament contínues, com l’alternativa 1, 

però manté una franja d’espais lliures entre el vial central i el límit dels molls i pantalans, sense 

interrupcions per zones d’aparcament. Per aquest motiu aquesta alternativa es valora més 

favorablement que les anteriors perquè possibilita la creació de franges dirigides a garantir espais 

per a la mobilitat de vianants i espais per a realitzar usos dirigits al lleure. D’aquesta manera 

consolida eixos de convivència amb vianants, donant prioritat als vianants. 

L’estat actual del port del Masnou, queda definit pel Mapa de Capacitat Acústica com a una zona de 

sensibilitat baixa (C1), per les elevades emissions de soroll que provenen de la carretera N-II i de la línia 

de ferrocarril Barcelona – Maçanet Massanes.  

• Alternativa 0. En l’actualitat no hi ha mesures correctores que generen una atenuació del soroll en 

les àrees més concorregudes per vianants i ciclistes, concretament al Passeig Marítim, eix de 

connectivitat principal del port. Per aquest motiu es valora de manera desfavorable. 

• Alternatives 1, 2 i 3. Les tres alternatives tenen un comportament idèntic alhora d’atendre l’efecte 

de la contaminació acústica, donat que la segregació d’eixos cívics (per a vianants), carril bicicleta 

i vials destinats únicament al trànsit de vehicles, possibilita la disminució dels efectes del soroll als 

receptors. 

En el límit del Passeig Marítim, i en els vials pel trànsit restringit de bicicletes i vianants es poden 

construir estructures d’apantallament acústic, que atenuïn el soroll dins de l’àmbit del Pla especial. 

L’eix connector principal del sector és el Passeig Marítim situat al límit nord del sector, ja que connecta 

les poblacions situades al sud del Masnou (Badalona, Montgat,...) amb les del nord (Premià de Mar i 

Vilassar de Mar). 

• Alternativa 0. Estat actual. L’eix que utilitzen els vianants per a fer esport, coincideix amb l’eix 

ciclable que discorre pel Passeig Marítim, juntament amb el vial que connecta el pas inferior de la 

N-II situat al sud, amb el pas inferior situat al nord (Carrer de la Baixada al Port) i amb l’actual zona 

d’aparcament. La manca de segregació del trànsit rodat amb la resta d’usos fa que aquesta 

alternativa es valori de manera desfavorable. 

• Alternatives 1, 2 i 3. La proposta d’ordenació del Passeig Marítim, idèntica per a les tres alternatives, 

possibilita la segregació d’un camí ciclable que no coincideixi amb el vial dirigit als vehicles, ni a la 

zona d’aparcament que es consolida al costat d’aquest vial. 

El nou carril bicicleta (2d1.c) segregat de la resta de vialitat, es dissenya passant per al part central 

del port a la cota de molls i pantalans (+1.2/+1.5), al voltant dels espais lliures. En aquest sentit, es 

valoren favorablement les tres alternatives. 

L’alternativa 0 que representa l’estat actual, computa únicament 9.228,0 m2, d’espais lliures (2d2.a), 

impossibilitant la creació d’espais verds, espais dirigits al lleure, zones dirigides als eixos per a vianants.  
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L’increment que computen les alternatives 1, 2 i 3 en relació a l’increment de superfície dels espais 

lliures, possibilita que les tres alternatives siguin més favorables a la millora dels espais i de les 

condicions paisatgístiques del port.  

Concentrar a la franja nord on es situa el Passeig Marítim, el 54% dels aparcaments del port, possibilita 

que a la part propera a l’aigua (molls i pantalans) hi hagi una descongestió de les zones d’aparcament. 

Per aquest motiu es valoren més favorablement que l’alternativa 0. 

Dins l’àmbit del Port del Masnou no hi ha presència de cap tipus de vegetació excepte per les relatives 

als elements d’enjardinament, tot i així si que es poden trobar diferents tipus de fauna relacionada amb 

sistemes marins, especialment aus i peixos. 

En compliment de la normativa aplicable, en cap cas es proposarà una alternativa que pugui afectar la 

flora i fauna de la zona, especialment les espècies protegides. La manera de valorar aquest criteri 

objectiu ambiental és doncs valorant quines alternatives proposen més espais lliures i zones verdes, ja 

que són espais favorables per la flora i la fauna. 

• Alternativa 0. Proposa una superfície d’espais lliures de 9.228 m2. 

• Alternatives 1, 2 i 3.Proposen superfícies d’espais lliures que varien entre els 32.680 m2 i els 32.900 

m2.  

Un increment de sostre comporta un increment en el consum d’energia, però en aquest cas no es preveu 

que hi hagi un increment del consum significatiu, donat que no hi ha una variació significativa del sostre, 

ni del nombre d’amarraments, per a les diferents alternatives. 

En qualsevol cas, el Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret d’Ecoeficiència de Catalunya obliguen a que 

les noves construccions o reformes integrals estiguin equipades amb fonts d’energia solar tèrmica, fins 

a cobrir com a mínim un 50% de la demanda total d’aigua calenta. 

• Alternativa 0. Com aquesta alternativa representa la situació actual en la que no es proposa cap nova 

edificació ni reforma integral, no s’exigeix la instal·lació d’energies renovables. 

• Alternatives 1, 2 i 3. Com aquestes alternatives comporten noves edificacions, s’aplicarà a totes elles 

les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret d’Ecoeficiència de Catalunya, de manera 

que s’hauran d’instal·lar fonts d’obtenció d’energia renovables. 

Totes les edificacions, instal·lacions i infraestructures situades a la costa a cotes baixes, com són els 

ports, són susceptibles de patir efectes adversos derivats del canvi climàtic. En aquest cas, la valoració 

de les diverses alternatives proposades no presenta diferencies significatives respecte a la resiliència al 

canvi climàtic. 

El que si es pot valorar en aquesta mateixa línia són les emissions de GEH que comporta cada alternativa, 

per veure així quines col·laboren amb la reducció de GEH causants del canvi climàtic. 

Fent servir l’eina de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic s’ha calculat les emissions de les diverses 

alternatives del planejament derivat. Tal com es pot observar en el següent gràfic, les diverses 

alternatives no presenten grans diferencies respecte a les emissions, però si que es pot apreciar que les 

noves alternatives proposades (1, 2 i 3) comportarien una petita reducció de les emissions respecte de 

la situació actual (alternativa 0). 
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Comparació de les emissions de cada alternativa calculades amb l’eina de l’OCCC 2021 

 

Totes les alternatives plantejades garanteixen una correcta gestió de l’aigua i asseguren xarxes de 

sanejament separatives. D’aquesta manera la valoració de totes les alternatives serà positiva. 

L’activitat del port no varia més que en la seva ordenació, i per tant, com no es generen noves activitats, 

les necessitats en l’enllumenament són les mateixes per a totes les alternatives, de manera que es 

valoren totes de la mateixa manera. 

La generació de residus va relacionada directament amb l’activitat del Port. En aquest cas, donat que 

les activitats són les mateixes per a cada alternativa, no es preveuen canvis en la generació de residus 

de les diferents propostes. 

Totes les alternatives, independentment de la quantitat de residus que generin, hauran de complir amb 

la normativa vigent en matèria de residus i per tant amb una gestió adequada dels mateixos. 

Tenint en compte aquestes consideracions, es valoren positivament totes les alternatives. 

 

Emissions 
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6.2 RESUM DE COMPARACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

En el següent quadre es mostra el resum de la comparació de les alternatives. D’aquest es desprèn que 

és l’alternativa 3, la que dona un major compliment als objectius definits. 

Les alternatives 1 i 2, malgrat eviten els efectes ambientals definits, no poden donar resposta als 

principals objectius estratègics. 

 

QUADRE RESUM COMPARACIÓ ALTERNATIVES 

Objectius estratègics Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

1. Reduir el risc d’inundabilitat associat a les rieres d’Alella, 

de Teià i al torrent de Vallmora. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

2. Ordenar els usos i serveis del port mitjançant una 

zonificació i regulació de les diferents zones portuàries. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

3. Compatibilitat dels usos i les activitats amb la capacitat 

acústica del territori. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

4. Millorar la connectivitat de l’àmbit del Port amb la població 

del Masnou, mitjançant estructures de mobilitat com les vies 

ciclables 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

5. Millorar la qualitat paisatgística del Port considerant 

l’ordenació de les instal·lacions i serveis, i promoure la 

preservació del patrimoni cultural. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

6. Preservar les espècies de flora i fauna, evitant l’afectació 

als seus hàbitats. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

7. Impulsar l’estalvi, l’eficiència energètica i l’aprofitament 

de les energies renovables en les edificacions i instal·lacions 

del port. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

8. Reduir la vulnerabilitat del Port als efectes del canvi 

climàtic, considerant els escenaris climàtics projectats. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

9. Protegir les masses d’aigua i garantir la seva correcta gestió 

tenint en compte el seu consum, abastament i sanejament. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

10. Limitar la generació de necessitats en l’enllumenat. ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

11. Gestionar adequadament els residus provinents de les 

activitats del port. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

     

Positiva (⚫) 3 9 9 10 

Moderada (⚫) 2 2 2 1 

Negativa (⚫) 6 0 0 0 

IDONEÏTAT - 3 2 1 
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7.  PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

El Pla General d’Ordenació del Masnou qualifica la zona del Port de Sistema Portuari amb Clau 2d, la 

qual és divideix en diversos subsistemes i subzones per tal d’incloure els elements que configuren el 

conjunt del Port del Masnou. 

A la seva vegada, el Pla Especial, en el capítol 02 (Normativa) defineix un seguit de subsistemes i sectors 

que permeten regular de manera precisa cadascuna de les zones. 

 

 

 

Els subsistemes que defineix el Pla especial són: 

• Sistema portuari Clau 2d 

▪ 2d1. Subsistema de comunicació. El conjunt de vials i aparcaments necessaris per a l’accés i l’ús 

del Port Esportiu. Segons l’ús, s’estableixen cinc tipologies: 

 2d1.a. Xarxa viària 

 2d1.b. Xarxa viària restringida 

2d1.c. Xarxa ciclable 

 2d1.d. Aparcament 

 2d1.e. Aparcament restringit 

▪ 2d2. Subsistema d’Espais Lliures. Àrees lliures d’edificacions, destinades a l’ús de vianants, àrees 

verdes i espais lliures. Connexions per a vianants. Sistema de passos a nivell tipus ponts, passeres, 

escales, etc. o passos soterrats, túnels, etc. que travessen altres sistemes o zones per tal 

connectar espais. 

▪ 2d3. Subsistema Costaner. Esculleres i espatller  

▪ 2d4. Subsistema hidràulic i d’espais tècnics 

 2d4.a. Sistemes hidràulics 

 2d4.b. Espais tècnics 

▪ 2d5. Subsistema d’avarada i carenatge. Àmbit destinat per a l’activitat de reparació i 

manteniment d’embarcacions. Serveis tècnics de manteniment i reparació d’embarcacions. 

▪ 2d6. Subsistema serveis portuaris: 

 Edificis per a l’activitat administrativa i de gestió, tècnica i econòmica 

 Instal·lacions pròpies per a subministrament de carburants, etc. 

 Usos socials vinculats a la nàutica 
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 Club de vela 

 Base nàutica 

 Educatiu vinculat a la nàutica 

 No es permetran serveis tècnics de manteniment i reparació d’embarcacions 

▪ 2d7. Subsistema d’espai comercial. Són permesos els usos relacionats amb implantació de 

serveis: 

 2d7.a. Restauració i comerç 

 2d7.b. Restauració, comerç i recreatiu 

 2d7.c. Restauració, comercial i cultural-educatiu 

▪ 2d8. Subsistema molls i pantalans  

▪ 2d9. Subsistema dàrsena pesquera. Àmbit exclusivament per a les operacions derivades de 

l’activitat pesquera i a les operacions relacionades amb aquesta activitat. Instal·lacions 

relacionades amb la pesca, els magatzems i l’estesa i reparació de xarxes, confraries i llotja de 

peix. Està prohibida la presència d’animals domèstics en aquesta dàrsena. 

• Sistema equipament esportiu (5e). Ús principal l’esportiu, encara que també s’admeten usos 

complementaris i compatibles com: Cultural, Associatiu, Administratiu, Restauració, Educatiu 

vinculat a la nàutica. 

En el quadre comparatiu es mostra que hi ha un increment significatiu de l’espai terra (superior als 

10.000 m2), i un decrement de l’espai aigua. 

 

QUADRE COMPARATIUS SUPERFÍCIES ACTUALS I DEL PLA ESPECIAL 

Codi Localització Descripció Estat actual (m2) Pla especial (m2) 

2d Terra Port Masnou 88.881,1 99.841,7 

5e  Club Nàutic 5.109,0 5.365,0 

2c  Platja 0,0 3.321,0 

 Aigua  118.414,3 113.695,1 

Total   212.404,4 222.222,8 

 

Un dels objectius bàsics del Pla especial és “integrar al màxim el port, la ciutat i la continuïtat del 

passeig litoral, millorant l’accessibilitat i la mobilitat, tant rodada com de vianants, així com la 

possibilitat d’aparcament per als usuaris”. Per assolir aquest objectiu, es proposa una ordenació dels 

accessos, l’espai lliure i la vialitat basada en les següents  línies d’actuació: 

Els passos que donen accés al Port del Masnou són: 

• Millora dels accessos del port per a vianants. 

▪ Pas de la Riera d’Alella. Es un pas de vianants que va aprofitar el pas de la llera de la riera per 

sota la N-II i el ferrocarril. La secció central té una plataforma de dos nivells, tipus vorera i 

calçada. Els accessos als dos costats tenen rampa d’accés, però la secció es redueix respecte al 

tram central i el traçat dificulta la visibilitat del recorregut, augmentant la sensació de 

inseguretat. 

Es preveuen les següents intervencions: 

- Eliminar la vorera per tal d’aconseguir una plataforma única. 
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- Millorar la recollida d’aigües pluvials, directes i com a resultat de les filtracions, per tal que 

no s’acumulin al tram central. 

- Adequar la instal·lació elèctrica i d’enllumenat a la normativa actual. 

- Compatibilitzar el pas, fonamentalment de vianants, amb l’ús de la bicicleta. Aquest pas ha 

de permetre l’accés amb bicicleta al port, és  també la connexió entre la via ciclable que 

ve d’Alella i la via que recorre el litoral pel que la intervenció, sobretot als accessos, haurà 

de fer possible aquest doble us. 

- Millorar el traçat dels accessos per evitar el punts sense visió que generen sensació de 

inseguretat. 

▪ Pas de l’Estació del Masnou. Aquest pas d’entrada al port es situa a l’altura de l’estació de El 

Masnou. Té dos trams ben diferents. El primer tram passa sota la N-II i l’accés costat mar es 

queda a l’entrada de l’estació. A partir d’aquí, el segon tram entre dins de l’estació i fa servir 

el pas de l’estació sota les vies per passar a l’altra costa , on finalment s’arriba al port. 

L’única solució es fer un pas sota la via que no utilitzi les instal·lacions d’Adif.  

▪ Pas de la Plaça del Mercat Vell. El pas de la Plaça del Mercat Vell es va fer amb el trasllat del 

mercat i la consegüent urbanització del sector. Es troba en bon estat i compleix la normativa 

d’accessibilitat. 

Al costat muntanya, les escales es complementen amb la rampa que també dona servei a 

l’aparcament soterrani de la plaça del Mercat. Al costat mar, la sortida es fa exclusivament amb 

una rampa accessible. 

La intervenció que es planteja en aquest pas, es la seva prolongació fins a la plataforma inferior 

del port a tocar dels molls. 

▪ Pas de la Plaça de la Llibertat. Aquest pas és el més utilitzat per la població del Masnou per 

accedir a l’àmbit del port. És un pas que disposa d’escales i ascensor al costat muntanya. Les 

escales no compleixen la normativa actual en matèria d’accessibilitat però es supleix amb el 

servei d’ascensor. Al costat sud es disposa d’escala i rampa. La rampa no compleix en cap cas la 

normativa, ni per l’amplada ni per les plataformes del recorregut. 

La intervenció s’ha de concentrar, lògicament, en el costat mar. La solució que es proposa es 

l’adequació de la rampa d’accés a la zona de varada de la platja del Club Nàutic perquè serveix 

per a vianants, donant compliment a la normativa d’accessibilitat.  

• Millora dels accessos del port per a vehicles. El accessos al Port de Masnou be des del centre urbà, 

bé des de la carretera N-II, bé des de l’autopista C-32, es realitzen també a partir de passos sota 

nivell, per tal d’evitar les vies del ferrocarril i/o la carretera Nacional II.  

Són dos els accessos de transit rodat que donen servei al port: 

▪ Pas de la baixada del Port. Aquest és l’accés al Port del Masnou que es va construir juntament 

amb la construcció inicial del port. 

Aquest pas tindrà un rol secundari en l’accés a l’àmbit del port. Els dos punts desfavorables, la 

situació al barri antic i l’escàs gàlib fan pensar en una via restringida a subministrament, 

manteniment, emergència, seguretat i accés limitat a qui pugui justificar la necessitat.  

Les actuacions passarien bàsicament per solucionar tots els temes relatius a l’aigua i a 

l’adequació de la xarxa d’electricitat i il·luminació 

▪ Pas de la Riera d’Alella. Aquest pas es va construir dins les obres d’ampliació del port, aprofitant 

el pas de la llera de la riera d’Alella sota la N-II i les vies del ferrocarril. Està ben connectat amb 

la carretera  N-II i l’autopista C-32. 
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Engloba les zones verdes, els espais lliures i les voreres que es desenvolupen en l’àmbit del Pla Especial 

del Port del Masnou. El subsistema d’espai lliure comprèn l’espai reservat a la mobilitat i el lleure de 

vianants, facilitant les connexions dins de l’àmbit del port com la continuïtat del passeig marítim dins 

del municipi. 

• Garanteix l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a tot el subsistema. A prop de les 

escales s’ubicaran ascensors. 

• Garanteix la continuïtat del passeig marítim del municipi. La secció mínima d’aquest passeig 

destinada als vianants, sense comptar l’espai destinat a bicicletes, serà de 5,70 metres en tot l’àmbit 

del port. 

• Potencia l’existència de zones enjardinades amb plantacions d’espècies vegetals adequades al clima 

i l’entorn marítim del port. Es definiran sectors i a cada un d’ells es regularà la superfície, els 

materials i les especies vegetals. 

• Garanteix l’existència d’estructures lleugeres de perímetre definit que proporcionen àmbits d’ombra 

als vianants al nivell superior, amb una ocupació mínima del 30%. S’admet la possibilitat 

d’incorporar-hi plaques fotovoltaiques. 

• Permet l’ocupació d’aquest espai amb la col·locació de taules, cadires i para-sols. Aquestes terrasses 

s’ajustaran al que preveu l’Ordenança municipal de les terrasses d’establiments de restauració i 

assimilats als espais públics. L’àmbit del port tindrà la consideració d’espai singular. 

Engloba els vials i els aparcaments que es desenvolupen en l’àmbit del Pla Especial del Port del Masnou. 

Aquest subsistema comprèn l’espai reservat a les xarxes i espais de connexió i distribució entre les 

diferents zones del port i també ha de facilitar la mobilitat accessible i sostenible. 

• 2d1.a Xarxa viària principal 

Utilitzada per a tots els vehicles que entrin dins l’àmbit del port. La calçada estarà a un nivell o cota 

diferent de la vorera o espai envoltant. 

• 2d1.b Xarxa viària restringida 

Ús limitat, en cada cas, als vehicles de manteniment, de seguretat, d’emergència, als vehicles dels 

propietaris d’un amarrador, als relacionats amb les activitats comercials i/o industrials pròpies d’un 

port. Aquest espai tindrà la consideració d’espai de convivència entre vianants i vehicles i serà de 

plataforma única entre la calçada i les voreres o espais envoltants. 

• 2d1.c Xarxa ciclable 

Per a bicicletes o altres vehicles de mobilitat personal. El carril es situarà a nivell de vorera, amb 

paviment diferenciat il·luminació adequada i segregat amb mobiliari urbà. Haurà de deixar prou 

espai a la resta de la mateixa vorera per la còmoda circulació de vianants. No podrà tenir creuaments 

al mateix nivell amb les xarxes viaries. 

• 2d1.d Aparcament 

Per a tots els vehicles que entrin dins l’àmbit del port. La calçada estarà a un nivell o cota diferent 

de la vorera o espai envoltant 

El Pla especial evitarà àrees d’aparcament lineal que interceptin els eixos per a vianants que es 

situïn al límit dels molls, promovent recorreguts continus al costat dels molls. Per aquest motiu es 

preveu que únicament es situaran zones d’aparcament en ambdós costats del vial interior, quan hi 

hagi suficient amplada.  

▪ En els trams d’amplada ampla es situaran aparcaments lineals 

▪ En els trams d’amplada menor no es situarà zones d’aparcament. 
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Zones d’aparcament 

 

 

 

• 2d1.e Aparcament restringit 

Ús limitat, als vehicles de manteniment, de seguretat, d’emergència, als vehicles dels propietaris 

d’un amarrador, als relacionats amb les activitats comercials i/o industrials pròpies d’un port. Aquest 
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espai tindrà la consideració d’espai de convivència entre vianants i vehicles i serà de plataforma 

única entre la calçada i les voreres o espais envoltants. 

Comprèn els terrenys destinats a pantalans i serveis portuaris, es desenvoluparan els diferents usos 

nàutics previstos: esportiu, turístic, de lleure, amarrament i se servei. Usos permesos: 

• Amarratge d’embarcacions. 

• Benzinera 

• Aparcament esporàdic 

• Club de vela 

• Base nàutica 

• Educatiu vinculat a la nàutica 

• No es permetran serveis tècnics de manteniment i reparació d’embarcacions. 

Els canals de navegació no directament assignats a un ús concret, romandran lliures per a la navegació; 

no s’admetrà cap restricció a la lliure circulació d’embarcacions, exceptuant les limitacions imposades 

per les tasques de dragatge o de manteniment. 

Els límits interiors entre el subsistemes de molls i pantalans, de comunicació i d’espai lliure, podran 

acabar d’ajustar-se en la fase de projecte, sempre que siguin degudament justificats i que no desvirtuïn 

el sentit últim d’aquest Pla Especial. Aquestes modificacions no suposaran cap un increment 

d’edificabilitat. 

Els projectes que es desenvolupin contemplaran i justificaran les mesures incorporades, respecte dels 

serveis urbanístics i de les actuacions previstes en els Informes ambiental i de mobilitat generada. 

Els sectors edificables son àrees de l’àmbit del port on es defineixen uns determinats paràmetres 

urbanístics  i d’edificació. L’edificació grafiada als plànols corresponents, pot tenir una finalitat 

simplement orientativa si l’aplicació del paràmetres edificatoris dins del sector, dona com a resultat una 

altre concreció formal igualment vàlida. Queden definits al plànol d’ordenació de la proposta d’aquest 

document com a sectors: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 

Atès que els sectors A,B,C,D tenen una qualificació urbanística en relació al nivell inferior del port, però 

alhora, el seu sostre conforma el nivell superior, amb una qualificació urbanística diferent, cal donar 

solució a les possibles afectacions de les activitats del nivell inferior sobre els usos del nivell superior. 

Es contemplen dues opcions: 

• Instal·lacions: amb caràcter general els elements exteriors es col·locaran al nivell superior, dins del 

límit de l’àmbit del port però just a tocar de l’àmbit ferroviari. Alternativament es permeten patis 

de ventilació, sempre que aquest coincideixin amb la clau 2d1.d aparcament del nivell superior. 

• Il·luminació: com a solució específica pel sector B, considerant també la profunditat del local en 

relació a la façana, es permeten patis de llums des del nivell inferior. Aquesta solució queda 

condicionada a que tots els patis tinguin la mateixa superfície i que estiguin disposats d’una manera 

ordenada i sempre que coincideixi amb la clau 2d1 d aparcament del nivell superior. 
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PARÀMETRES URBANÍSTICS DE LES EDIFICACIONS 

Sistema Definició Superfície 

edificable 

m2 

Ocupació 

(%) 

Edificabilitat 

m2st/m2 sòl 

Nombre de 

plantes 

m2 st 

2.d.6 Subsistema serveis 

portuaris 

274,62 100,00 1,00 PB 274,62 

2.d.7b Subsistema comercial 6.026,05 100,00 1,00 PB 6.026,05 

2.d.7a Subsistema comercial 4.091,69 100,00 1,00 PB 4.091,69 

2.d.7c Subsistema comercial 1.227,91 100,00 1,00 PB 1.227,91 

2.d.5/2.d.9 Subsistema d'avarada i 

carenatge 

1.283,83 100,00 0,65 PB 834,49 

2.d.6 Subsistema serveis 

portuaris 

577,50 76,19 0,76 PB 334,40 

2.d.6 Subsistema serveis 

portuaris 

3.681,97 34,00 0,68 PB+1 851,27 

2.d.6 Subsistema serveis 

portuaris 

64,00 71,79 2,15 PB+3 98,78 

2.d.6/2.d.8/2.d.7.a Subsistema serveis 

portuaris/molls i 

pantalans/comercial 

1.007,40 56,00 0,56 PB 315,92 

2.d.9/2.d.5 Subsistema dàrsena 

pesquera/avarada i 

carenatge 

245,53 51,29 0,51 PB 64,23 

2.d.4 Subsistema 

hidràulic/espais tècnics 

1.007,40 90,00 0,90 PB 815,99 

5.e/2.d.4 Equipaments 

esportius/hidràulic/ i 

espais tècnics 

4.291,60 100,00 1,05 PB+2 4.506,18 
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8.  PRINCIPALS MESURES ADOPTADES 

8.1 RELACIÓ ENTRE EL PORT I EL SEU ENTORN IMMEDIAT 

Es descriuen les principals mesures adoptades pel Pla Especial en base l’apartat de diagnosi: 

 

 

 

8.1.1 Risc d’inundabilitat, associat a les rieres properes al port 

Per disminuir el risc que comporta la inundació dels accessos al port es preveu que els usuaris del Port 

del Masnou (en cas d’episodis d’inundació) es mantinguin en les zones de seguretat de les instal·lacions 

(escar, edifici social, etc.), o bé a les embarcacions, a l’espera que dreni el sector pels extrems de 

l’àmbit i els accessos al port quedin lliures d’aigua. 

En tot cas, es milloren els accessos en dos sentits: 

• Millora dels accessos del port per a vianants 

▪ Pas de la Riera d’Alella 

 Eliminar vorera per tal d’aconseguir una plataforma única. 

 Millorar la recollida d’aigües pluvials, directes i com a resultat de les filtracions, per tal que 

no s’acumulin al tram central. 

 Adequar la instal·lació elèctrica i d’enllumenat a la normativa actual. 

 Compatibilitzar el pas, fonamentalment de vianants, amb l’ús de la bicicleta. Aquest pas ha 

de permetre l’accés amb bicicleta al port.  

 És  també la connexió entre la via ciclable que ve d’Alella i la via que recorre el litoral pel 

que la intervenció, sobretot als accessos, haurà de fer possible aquest doble ús. 

 Millorar el traçat dels accessos per evitar el punts sense visió que generen sensació de 

inseguretat. 

▪ Pas de l’estació del Masnou 

 Fer pas sota la via que no utilitzi les instal·lacions d’Adif. 
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 El nou accés haurà d’arribar, pel costat mar, fins a la plataforma inferior passant per sota 

de la plataforma superior, tal com es recull en aquest Pla Especial. 

▪ Pas de la Plaça del Mercat Vell 

 Intervenció que es planteja en aquest pas, es la seva prolongació fins a la plataforma inferior 

del port a tocar dels molls. 

 La rampa de l’accés, es desplaçarà un metres endavant. D’aquesta manera, l’espai que 

ocupen les rampes l’ocuparà l’aparcament de la plataforma superior, que alhora, amb 

aquest desplaçament, fa possible disposar de més espai per el passeig de vianants, també a 

la plataforma superior, tal com queda reflectit en el s plànols d’aquest document. 

▪ Pas de la plaça de la Llibertat. Adequar la rampa d’accés a la zona de varada de la platja del 

Club Nàutic perquè serveix per a vianants, donant compliment a la normativa d’accessibilitat. 

• Millora dels accessos del port per a vehicles. Són dos els accessos de trànsit rodat que donen servei 

al port: 

▪ Pas de la baixada del Port. Les actuacions passarien bàsicament per solucionar tots els temes 

relatius a les filtracions per l’aigua i a l’adequació de la xarxa d’electricitat i il·luminació. 

Es pas soterrat presenta un gàlib escàs per a una instal·lació portuària, de 2,5 metres. 

▪ Pas de la Riera d’Alella. Donat el seu aparent estat, no es contemplen en aquests moment 

actuacions de rellevància. 

▪ Tots els nous projectes d’urbanització que es puguin derivar del Pla Especial, i que es trobin a la 

zona de DPH, zona de policia i zona de servitud es realitzaran prèvia autorització de l’Agència 

Catalana de l’Aigua donat que és d’obligat compliment el reglament de domini públic hidràulic. 

De la mateixa manera, qualsevol actuació en domini públic marítim-terrestre (DPMT) requerirà un 

informe i/o autorització prèvia del Servei de Gestió del Litoral, del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

8.1.2 Risc de contaminació de la làmina d’aigua 

Per tal d’evitar la contaminació marina i la de la làmina d’aigua de l’àmbit del Port, la qual pot derivar 

en un increment de la terbolesa d’aquesta, es proposen diverses mesures durant la fase d’obres 

orientades a la gestió dels excedent susceptibles a generar aquesta contaminació: 

• Establir un pla de gestió de combustibles i lubricants per l’abastament i manteniment de la 

maquinaria adscrita a l’obra. 

• Derivar les aigües residuals generades per l’obra a col·lectors existents o implantar dipòsits amb 

un buidatge periòdic. 

• Establir plans de gestió específics de les aigües residuals generades per les industries auxiliars. 

Per evitar la contaminació a les aigües durant l’activitat normal del port, es donarà compliment al 

Reglament Regulador dels Abocaments d’Aigües Residuals del Consell Comarcal del Maresme. i s’atendrà 

als nous requeriments del permís d’abocament obtingut per decret 426/2016. Es realitzaran analítiques 

en cadascun dels punts d’abocament d’aigües per a la comprovació d’olis i greixos. 
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8.1.3 Mobilitat 

8.1.3.1 Mobilitat generada pel Pla Especial 

Segons l’informe d’avaluació de la mobilitat del Pla Especial, la implantació d’aquest Pla comportarà un 

lleuger augment del nombre de vehicles que circulen per la xarxa viària. Des de l’accés sud, s’hi accedeix 

des de vies de comunicació d’abast nacional o provincial,  que tenen capacitat per absorbir en condicions 

normals aquest lleuger increment de vehicles provats. 

Respecte l’aparcament, el Pla Especial preveu el manteniment del nombre de places d’estacionament, 

tot i que canviarà lleugerament la ubicació de les mateixes. Cal destacar que es preveu dotar la zona 

d’estacionament de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

8.1.3.2 Potenciar eixos de mobilitat integrant el Port del Masnou amb la resta del municipi 

Un dels objectius del pla és connectar a nivell de mobilitat l’àmbit del sector del Port del Masnou amb 

la població del Masnou, mitjançant la xarxa de vies ciclables del municipi i de la comarca. 

El Pla especial realitza una sèrie de propostes dirigides a fomentar els modes de transport més sostenible 

amb l’objectiu de reduir la utilització del vehicle privat: 

• Emmarcades en les polítiques de la millora mediambiental i de reducció de l’impacte de la mobilitat 

en el nostre entorn que s’impulsen des de l’Ajuntament del Masnou, així com des de la Generalitat 

de Catalunya 

▪ Millora dels accessos per a vianants al port esportiu. 

▪ Senyalització dels itineraris per accedir al port, ja sigui amb vehicles privat, en bicicleta o a peu. 

▪ Ampliació dels espais per als vianants, així com la construcció i la senyalització d'un carril bici 

segregat del trànsit rodat. 

▪ Preveure espais segurs per estacionar-hi bicicletes, ja sigui per a ús dels usuaris de l'oferta dels 

serveis que ofereix el port esportiu. 

▪ Fomentar el transport bimodal (bicicleta-tren) en els desplaçaments vinculats a la mobilitat 

obligada. 

▪ Senyalitzar places d'estacionament exclusives per a vehicles elèctrics, on es pugui estacionar el 

vehicle i recarregar-lo. 

▪ Reforçar encara més l'oferta de parkride, estacionament per a turismes i motocicletes que 

combinen en els seus desplaçaments diaris, l'ús del vehicle privat amb l'ús de tren. 

• Modificació dels itineraris del trànsit rodat 

▪ Consolidació d’un eix de convivència de vianants, ciclistes i vehicles amb limitació de velocitat 

màxima entre 20-30 km/h, donant prioritat a la mobilitat de vianants i ciclistes front a la 

mobilitat amb vehicle privat. 

▪ Concentrar la mobilitat amb vehicle privat dels visitants al port del Masnou a la part alta del 

port, sobre els locals comercials. 

▪ Es restringeix la mobilitat amb vehicle a nivell dels pantalans i dels locals comercials a la 

mobilitat amb vehicles vinculada als usos nàutics, de serveis i especialment a la mobilitat de 

vianants i bicicletes. 

▪ Potenciar l’entrada al port des de la carretera d’Alella (BP-5002), entrada sud, que és la que 

actualment registra un nombre d’accessos superiors, deixant l’entrada nord per accessos de 

serveis i per la mobilitat amb bicicleta i a peu 

• Aparcaments 
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▪ Manteniment del nombre de places d’estacionament, tot i que canviarà lleugerament la ubicació 

de les mateixes. 

▪ Fomentar la utilització del vehicle elèctric, es preveu dotar la zona d’estacionament de punts 

de recàrrega per a vehicles elèctrics, aplicant com a mínim la ràtio existent al Reial Decret 

1053/2014 aprovat el 12 de desembre de 2014 on es proposa la implantació d’1 punt de recàrrega 

per cada 40 places d’aparcament per a turismes. També s’instal·laran punts de recàrrega per a 

motocicletes elèctriques. 

• Mobilitat en bicicleta 

Actualment, la utilització de la bicicleta com a mitjà d’accés a l’àmbit és molt reduïda, per això, es 

planteja com a objectiu la consecució d’una quota modal dels desplaçaments en bicicleta del 2% del 

total. 

▪ Donar continuïtat a la connexió del tram nord del Passeig Marítim amb el tram sud, la qual queda 

actualment interrompuda pel port del Masnou, mitjançant la construcció d’un carril bici segregat 

de la resta del trànsit rodat. Tot i que en la major part del Passeig Marítim del terme municipal 

del Masnou coexisteixen els vianants i les bicicletes, en el tram de dins el port es preveu que hi 

hagin itineraris diferenciats.  

▪ Pel que fa a l’aparcament per a bicicletes, s’instal·laran estacionaments segurs per a bicicletes: 

- Potenciar la mobilitat bimodal (tren-bicicleta) 

- Potenciar l’ús de la bicicleta entre els treballadors/es del port 

- Potenciar l’ús de la bicicleta entre els treballadors entre els usuaris de l’oferta nàutica, 

d’oci i gastronòmica. 

▪ Senyalització del carril bici tant amb senyalització vertical col·locada en cada una de les dues 

estades del port com amb la senyalització horitzontal que delimiti clarament el carril. 
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8.1.4 Millora de les condicions d’urbanització dels espais lliures 
Es passa d’una concepció a l’hora de definir els usos dels espais del port, on la primera prioritat era 

definir quins espais ocuparia la xarxa viària de vehicles, a una proposta que posa al vianant i la mobilitat 

a peu com a primera prioritat a l’hora de prioritzar els usos els espais. 

La remodelació prevista en el Pla especial dóna continuïtat al passeig Marítim connectant el tram de 

passeig que hi ha entre Premià de Mar i el port del Masnou amb el tram que va del terme municipal de 

Montgat i el port. 

• Aquesta continuïtat del passeig, suposa una millora substancial per a la mobilitat a peu i en bicicleta, 

ja que actualment no existeixen itineraris clars dins del port ni per a vianants ni per a bicicletes. Es 

preveu que aquests itineraris per a vianants i bicicletes tinguin una secció més que suficient per a 

un ús intensiu dels mateixos, permetent combinar l’ús més recreatiu d’aquests espais amb l’ús 

esportiu. 

• El Pla Especial, també preveu fer accessible per a vianants un itinerari que passarà sobre el dic 

d’abric de llevant. Tal i com tenen altres ports com el cas del de Mataró, s’aprofitarà  el mur de 

formigó del dic del costat nord, per ampliant-lo una mica, fer-lo transitable, així es dotarà el port 

i el seu entorn d’un nou itinerari que a d’avui no és accessible. 

Les actuacions que es preveuen són: 

• Condicionament dels passos de vianants soterrats existents que actualment no compleixen la 

normativa d’accessibilitat: 

▪ el de l’estació del Masnou, al qual cal donar continuïtat per poder creuar les vies de Renfe. 

▪ el de la plaça del Mercat Vell que es preveu que deixi els vianants a nivell dels locals comercials 

i els pantalans. 

• Millorar la xarxa d’itineraris per a vianants, dins de l’àmbit del PE, disposant d’itineraris continus 

amb una major amplada i on la prioritat sempre sigui del vianant. 

8.1.5 Hàbitats i comunitats naturals 

Tot i que a l’àmbit del Masnou no s’hi troben actualment fanerògames marines, cal garantir la seva 

preservació en cas que puguin ser presents en el futur. D’aquesta manera, prèviament a qualsevol 

actuació dins el medi marí, especialment en la fase d’obres, es constatarà que no hi hagi presència de 

fanerògames marines amb els estudis pertinents. 

Cal garantir la preservació de les espècies de flora autòctones i minimitzar els efectes sobre les espècies 

protegides de flora i fauna, evitant afectacions significatives derivades de la fase d’obres i d’explotació 

amb l’aplicació de mesures preventives de protecció de la vegetació i la fauna. 

8.1.6 Nivells de qualitat atmosfèrica a l’àmbit del port 

Dels usos previstos en el pla se’n desprèn les següents zones de sensibilitat acústica en el Port del Masnou: 
 

CORRELACIÓ ENTRE ELS DIVERSOS USOS I ELS NIVELLS DE QUALITAT ACÚSTICA DE L’ANNEX A DEL DECRET 176/2009 DEL 10 DE NOVEMBRE 

Sistema Definició Sensibilitat Usos del sòl Ld (7 h – 

21 h) 

Le (21 h 

– 23 h) 

Ln (23 h 

– 7 h) 

2.d.6 Subsistema serveis portuaris (C1) (C1) Usos recreatius 68 68 58 
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2.d.7b Subsistema comercial (B2) Predomini del sòl d’ús 

terciari diferent a (C1) 

65 65 55 

2.d.7a Subsistema comercial (B2) Predomini del sòl d’ús 

terciari diferent a (C1) 

65 65 55 

2.d.7c Subsistema comercial (B2) Predomini del sòl d’ús 

terciari diferent a (C1) 

65 65 55 

2.d.5/2.d.9 Subsistema d'avarada i carenatge (C1) (C1) Usos recreatius 68 68 58 

2.d.6 Subsistema serveis portuaris (C1) (C1) Usos recreatius 68 68 58 

2.d.6 Subsistema serveis portuaris (C1) (C1) Usos recreatius 68 68 58 

2.d.6 Subsistema serveis portuaris (C1) (C1) Usos recreatius 68 68 58 

2.d.6/2.d.8/ 

2.d.7.a 

Subsistema serveis portuaris/molls i 

pantalans/comercial 

(C1) (C1) Usos recreatius 68 68 58 

2.d.9/2.d.5 Subsistema dàrsena 

pesquera/avarada i carenatge 

(C1) (C1) Usos recreatius 68 68 58 

2.d.4 Subsistema hidràulic/espais tècnics (C1) (C1) Usos recreatius 68 68 58 

5.e/2.d.4 Equipaments esportius/hidràulic/ i 

espais tècnics 

(B2) Predomini del sòl d’ús 

terciari diferent a (C1) 

65 65 55 

 

Es proposa l’apantallament acústic mitjançant una pantalla acústica fonoabsorbent de 2m. d’alçada, en 

el límit del Pla Especial, orientada cap a la via del tren. D’aquesta manera es preveu davallar els límits 

d’immissió acústica de tot el sector. 

 

 

 

També es preveu que en els àmbits existents de l’escola de Vela i del Club Nàutic es puguin realitzar 

actes a l’interior de les aules. Per aquest motiu es preveuen en aquests espais mesures d’aïllament mínim 

acústic en façana que es recullen el CTE (Codi Tècnic d’Edificació).  

L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de ser inferior als valors de la taula 

següent, segons l’ús de l’edifici i el nivell d’avaluació dia Ld que els ens locals han de facilitar a partir 

dels mapes estratègics de soroll, mapes de la situació acústica existent, mapes de capacitat acústica, 

mesuraments representatius o mètodes de càlcul.  
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VALORS D'AÏLLAMENT ACÚSTIC A LES FAÇANES CONTRA EL SOROLL AERI D2M,NT,ATR 

Ld Valors mínims d'aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri, D2m,nT, Atr dB(A) 

 Ús de l'edifici Ld dB(A) 

 Residencial i sanitari Cultural, educatiu, administratiu i religiós 

 Dormitori Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 

Ld > 75 47 42 47 42 

D2m,nT,i és la diferència de nivells estandarditzada en la banda de freqüència 

 

El pla preveu remodelar les infraestructures de serveis existents, per tal de millorar-ne la funcionalitat 

i incorporar noves mesures de sostenibilitat ambiental que permetin reduir els consums energètics i 

d’aigua. A més, pel que fa a l’enllumenat, caldrà evitar les emissions zenitals per tal d’assolir els nivells 

corresponents a una zona E2, segons es defineix a la Llei 6/2001 d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Així doncs, cal buscar mecanismes que permetin donar resposta a la problemàtica que planteja un 

enllumenament nocturn inadequat, i a les formes de contaminació lumínica que en derivin, sense oblidar 

en cap moment la importància que l’enllumenament nocturn té com a element essencial per a la 

seguretat ciutadana, per a la circulació i també per a la vida comercial, turística i recreativa de les zones 

habitades. 

El marc legal que regula la contaminació lumínica, està contingut bàsicament en: 

• DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 

ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

• LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn. 

• REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 

en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a 

EA-07. 

Els objectius del planejament en relació a l’enllumenament provenen dels propis del marc legislatiu: 

1. Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, 

de la flora i dels ecosistemes en general. 

2. Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l’estalvi d’energia, 

sens minva de la seguretat. 

3. Evitar la intrusió lumínica en entorn domèstic i, en tot cas, minimitzar-ne les molèsties i els 

perjudicis. 

4. Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel. 

 

Prèviament a l’execució del Pla, s’haurà d’aportar la documentació tècnica especificada a l’annex 1 del 

Decret 190/2015, de 25 d’agost, i s’haurà de complir amb les característiques permeses i els nivells 

màxims establerts a l’Annex 2: 
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Annex 1 

1. Tipus de documentació tècnica 

En funció de la mida de la instal·lació d’il·luminació exterior i de la zona de protecció envers la 

contaminació lumínica en què està ubicada, la documentació tècnica s’ha de presentar en forma de 

projecte tècnic o de memòria tècnica. 

Requereixen projecte tècnic les instal·lacions d’il·luminació exterior amb flux lluminós total 

superior a 100 klm ubicades en zona E1 i les de flux lluminós total superior a 500 klm ubicades en 

E2, E3 o E4. La resta d’instal·lacions d’il·luminació requereixen memòria tècnica. 

2. Contingut del projecte tècnic 

El projecte tècnic ha de contenir la documentació que s’estableix a continuació: 

1. Dades referents a la persona titular de la instal·lació i a l’autor o autora del document. 

2. Any d’autorització o legalització de la instal·lació d’il·luminació: instal·lació nova o existent. 

3. Ubicació de la instal·lació. 

4. Zona de protecció segons el Mapa envers la contaminació lumínica a Catalunya. 

5. Flux lluminós total de la instal·lació d’il·luminació. 

6. Característiques de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació exterior. (...) 

7. Càlculs luminotècnics de la instal·lació (...) 

8. Plànols que il·lustrin la localització dels punts de llum i altres aparells d’il·luminació. 

(...) 

3. Contingut de la memòria tècnica 

La memòria tècnica ha de contenir la documentació que preveu l’apartat 2, a excepció dels càlculs 

luminotècnics que preveu el punt 7. 

Annex 2 

Característiques permeses i nivells màxims. 

1. Tipus de làmpades 

Les làmpades a emprar, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció envers la contaminació 

lumínica en què estan ubicades, són les següents: 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 

E1 Tipus I Tipus I 

E2 Tipus III Tipus II 

E3 i E4 Tipus III Tipus III 

En el cas del Port del Masnou, com es troba en una zona E2 de Protecció alta s’hauran d’emprar les 

làmpades tipus III en horari de vespre i les tipus II en horari de nit. 

Tipus II. Làmpades que tinguin menys del 5 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de 

longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’15% per sota 

dels 500 nm. 

Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de 

longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. 

(...) 

2. Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat d’un llum 
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Els percentatges màxims de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) d’un llum, en 

funció de l’horari i de la zona de protecció envers la contaminació lumínica en què està ubicat, són 

els següents: 

 

Zona de protecció FHS inst. (%) 

Horari de vespre Horari de nit 

E1 1 1 

E2 5 1 

E3 10 5 

E4 15 10 

 

En aquest cas el percentatge màxim de flux lluminós serà del 5% en horari de vespre i del 1% en horari 

de nit. 

3. Intrusió lumínica 

La intrusió lumínica es pot valorar com a il·luminació intrusa o com a intensitat lluminosa emesa 

per un llum. 

a) Nivells màxims d’il·luminació intrusa 

(...) 

Zona de protecció Il·luminació intrusa (lux) 

Horari de vespre Horari de nit 

E1 2 1 

E2 5 2 

E3 10 5 

E4 25 10 

 

b) Intensitat lluminosa màxima 

(...) 

Zona de protecció Intensitat lluminosa (cd) 

E1 2.500 

E2 7.500 

E3 10.000 

E4 25.000 

(...) 
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8.1.7 Adaptació al canvi climàtic 
Els projectes constructius per al desenvolupament del Pla Especial hauran de preveure diferents 

estratègies d’adaptació al canvi climàtic per a les diverses instal·lacions del port. 

En aquests projectes, s’haurà d’avaluar la incidència del canvi climàtic per a cadascuna de les 

instal·lacions del port per tal d’avaluar-ne la vulnerabilitat i poder proposar mesures d’adaptació de les 

infraestructures al canvi en el patró del clima marítim i del transport sedimentari. En base al monitoratge 

establert, caldrà doncs estudiar alguns factors determinants com la modificació de l’onatge, direccions, 

freqüència de temporals, augment del nivell del mar, marees meteorològiques, increment del nombre 

d’episodis de pluja intensos, major freqüència d’esdeveniments meteorològics extrems, etc. per 

identificar els nous paràmetres de disseny i l’efecte dels nous patrons de transport sedimentari sobre 

l’operativitat de les infraestructures. Així, mitjançant la monitorització de dades climàtiques i la seva 

interpretació serà possible anticipar-se als canvis i adaptar les diferents infraestructures. 

Un cop avaluats els efectes del canvi climàtic sobre les diverses infraestructures del Port, s’hauran 

d’adoptar les mesures més adients a cada cas. Les possibles mesures necessàries d’adaptació a implantar 

podrien ser, entre d’altres: 

• Recréixer la cota de coronació dels dics de recer 

• Implantació d’elements de protecció addicional en bocana (contradics, martells, elements 

dissipadors, etc.) 

• Construir una berma davant del dic o dics exempts 

• Redefinir l’edificació del port, de manera que pugui afrontar millor els possibles canvis de 

direcció de l’onatge o l’increment de l’onatge difractat 

• Altres mesures innovadores que es pugui plantejar estudiar 

Caldrà estudiar cas a cas el desenvolupament d’aquestes mesures per a seleccionar la millor alternativa 

d’actuació en funció dels graus d’afectació i vulnerabilitat en cada instal·lació i en funció de la natura 

de la o les afectacions. 

8.2 DEMANDA DE RECURSOS I GESTIÓ DELS SUBPRODUCTES QUE GENERA EL 

PORT 

Les activitats, instal·lacions i els usos que hi hagi a l’interior del port amb els usos previstos en el pla, 

generen unes necessitats que haurà d’abastir el port, i uns subproductes que haurà de gestionar: 

1. Abastament, per poder subministrar aigua a les activitats, instal·lacions i els vaixells. 

2. Sanejament que comporta el port: aigües de sentina, punts de separació d’hidrocarburs i de pluvials. 

3. Residus que genera tota l’activitat del port. 

Punts verds de segregació de residus, punts de recollida d’olis i greixos. 

4. Energia per desenvolupar les activitats, instal·lacions i el propi funcionament dels vaixells.  

El pla haurà de tenir en compte les necessitats energètiques de tots els agents del port. 
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8.2.1 Abastament d’aigua 

La nova ordenació comporta la necessitat d’abastament d’aigua que varia de les dotacions actuals, en 

funció dels usos i activitats que s’hi desenvolupen, i del nombre d’embarcacions que hi ha amarrades al 

port. 

Seguint els criteris facilitats per l’Agència Catalana de l’Aigua, en funció els usos s’estima les següents 

dotacions: 

 

ABASTAMENT D’AIGUA PER TIPUS DE SOSTRE 

Concepte Valor Ud Consum Ut Tot (m3/dia) 

Equipaments 4.506 m2 50 hab equiv/ha 4,76 

Industria logística / 

Terciari 

14.935 m2 60 hab equiv/ha 18,95 

Verd (parcs i jardins) 3.249 m2 50 hab equiv/ha 3,43 

TOTAL PARCIAL     27,15 

Pèrdues previstes 

10% 

    2,71 

Mitjana (l/hab/dia)     211,43 

TOTAL (m3/dia)     29,86 

TOTAL (m3/any)     10.898,86 

 

En el pla especial, no es preveu que hi hagi un increment significatiu del nombre d’embarcacions, per 

aquest motiu es manté el mateix nombre que en l’estat actual. S’ha estimant que les embarcacions 

tenen un consum d’aigua en funció de la superfície de l’embarcació (mànega i eslora) i el nombre 

d’embarcacions. 

 

ABASTAMENT D'AIGUA DE LES EMBARCACIONS 

Concepte Valor Ud Consum Ut Tot (m3/dia) 

Embarcacions 97,5 Ud 280 l/hab i dia 41,22 

TOTAL PARCIAL     41,22 

Pèrdues previstes 10%     4,12 

Mitjana (l/hab/dia)     462,00 

TOTAL (m3/dia)     45,35 

TOTAL (m3/any)     16.551,03 

 

Amb la nova ordenació es pot estimar que les previsions de consum del Port del Masnou, les necessitats 

d’abastament d’aigua són de 27.449,89 m3/any. Aquest valor té un ordre de magnitud semblant amb les 

dades que el operador ha facilitat en la declaració ambiental del 2018. 
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8.2.2 Sanejament 

Les necessitats de sanejament s’estimen com un 80 % de l’abastament, resultat d’extreure aquells 

conceptes que no generen retorn, com els espais lliures, la neteja de carrers o la part proporcional 

d’espais lliures en la resta d’aprofitaments. 

Els usos previstos que comporta el pla especial determinen les necessitats de sanejament, sensiblement 

diferents a les actuals 

 

SANEJAMENT D’AIGUA PER TIPUS DE SOSTRE ACTUALS 

Concepte Valor Ud Consum Ut Tot (m3/dia) 

Equipaments 4.506 m2 50 hab equiv/ha 3,72 

Industria logística / Terciari 14.935 m2 60 hab equiv/ha 14,78 

TOTAL PARCIAL     18,49 

Increment d'aportació a xarxa unitària (5%)     0,92 

Mitjana (l/hab/dia)     164,91 

TOTAL (m3/dia)     19,42 

TOTAL (m3/any)     7.087,64 

 

8.2.3 Residus 

En la gestió de residus s’haurà d’aplicar el principi de jerarquia, és a dir s’haurà de valorar, en ordre 

descendent, el mètode de gestió de cada residu, començant per la prevenció i seguint per la preparació, 

reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment l’eliminació. De igual manera en la gestió de 

residus s’haurà de fomentar la recollida selectiva i l’economia circular del Port. Amb el nou planejament 

no es preveuen canvis en la generació de residus, donat que les activitats són les mateixes.  

S’ha detallat una proposta per a la recollida diferenciada dels residus produïts tant a nivell comercial 

com als vaixells en compliment de la normativa vigent en recollida selectiva, prestant especial atenció 

a l’ordenança municipal de recollida de residus (maig del 2018). 

En aquest context, la recollida pels diferents usos és la següent: 

• La recollida de vaixells, no varia respecte la gestió actual, a través d’una empresa externa, i 

gestionada pel el Masnou. S’han incrementat però, per donar una major accessibilitat els punts de 

recollida asocials als pantalans, de 5 a 7 punts nets. Aquests estaran formats per 4 contenidors de 

240 L, per paper, envasos, vidre i resta, i un de 80 L d’orgànica 

• Quant al comercial, terciari es preveu la gestió actual, amb recollida per part dels serveis municipals, 

amb reserva d’espais per a la recollida. La dotació de contenidors estarà en relació amb l’activitat. 

• Quant a la restauració, es segueix l’estratègia actual, amb recollida municipal incrementant els 

espais de reserva, que passen de 3 a 5, en coherència amb l’augment de sostre, i la proposta 

d’ordenació. La dotació de contenidors, de 240 L, permetrà la recollida de 5 fraccions. 

▪ Residus generals: escombraries domèstiques i desfet general 

▪ Contenidor verd: ampolles, envasos de vidre 

▪ Contenidor groc: envasos de plàstic, llaunes, brics i alumini 

▪ Contenidor blau: paper i cartró 

▪ Contenidor marró: fracció orgànica 
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• Quant als residus especials es manté un espai equivalent a l’actual, i en la mateixa localització. 

Els punts verds, i especialment les zones de contenidors s’han situat a peu de vial, per tal de que siguin 

accessibles tant pels serveis municipals com pels del interiors del port. Es reserva també una zona de 

contenidors del Port, on es gestionen els residus interns, preveient també recollida selectiva, a diferència 

de la situació actual que s’assimilen tots els residus a banals. Aquesta estratègia es coherent amb 

l’Ordenança Municipal de recollida de residus del Masnou (2018). 

En la següent figura es mostra la distribució de zones de reserva per recollida i gestió de residus, punts 

verds i papereres amb la nova configuració: 

 

 

 

En tot cas, en els projectes que es desenvolupin es detallarà la proposta concreta que permeti la recollida 

diferenciada dels residus produïts tant a nivell comercial com als vaixells. 

Cal concretar però, que s’haurà d’assegurar la infraestructura necessària pel tractament de residus a la 

dàrsena pesquera, donades les seves característiques. Especialment caldrà dotar-la de contenidors pel 

rebuig d’arts de pesca, d’un contenidor específic per a la brossa marina (tenint en compte les 

determinacions del programa Marine litter) i dels contenidors ja mencionats per a la separació de residus 

de la pròpia activitat. 
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8.2.4 Energia 

En el pla es preveu un increment del consum d’energia en base al consum actual, donat que hi ha un 

increment de sostre sensible.  

• Per aquest motiu es preveu com a actuació que l’Energia Solar Tèrmica – Aigua Calenta Sanitària 

(A.C.S), com obliga el Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret d’Ecoeficiència de Catalunya, s’equipi 

a les noves construccions o reformes integrals amb energia solar tèrmica, fins a cobrir com a mínim 

un 50 % de la demanda total d’aigua calenta. 

• Cal tenir en compte que, segons aquest mateix marc normatiu (el Codi Tècnic de l’Edificació i el 

Decret d’Ecoeficiència de Catalunya), els edificis de nova construcció o les seves reformes i 

ampliacions hauran de ser de consum gairebé nul d’energia i de baixes emissions de CO2. En aquest 

sentit s’hauran d’aplicar criteris bioclimàtics, d’autoconsum energètic, etc. 

• La demanda prevista d’energia, en base als consums actuals és la que es mostra a continuació: 

En base a la documentació presentada per Promociones Portuarias, en la Declaració Ambiental del 2018, 

s’estima que en els darrers anys hi ha hagut un consum que es situa entre els 617.967 kWh2015 i els 691.523 

kWh2016. 

 

CONSUMS FUTUR PER M2 DE SOSTRE 

Codi Edificació Sostre futur (m2) Actual (Kwh/m2) Futur (Kwh) 

E,I,J Industrial net 1.214,6 21,3 25.850 

B,C,D Terciari 11.345,7 21,3 241.463 

A,F,G,H Benzinera, serveis 2.375,1 21,3 50.547 

L Equipaments 4.506,2 21,3 95.902 

 Espais lliures 13.074,5 21,3 278.257 

TOTAL    692.019 

 

No es preveu que hi hagi un increment del consum significatiu, donat que no hi ha una variació 

significativa del sostre, ni del nombre d’amarraments. 
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9.  PROPOSTA DE SUPERVISIÓ I CONTROL 

El Programa de Vigilància Ambiental, té com objectiu que el planejament es realitzi segons les condicions 

en que s’hagi autoritzat, determinar l’eficàcia de les mesures de protecció ambiental contingudes en 

l’estudi, i verificar l’exactitud i correcció de l’avaluació ambiental. 

El P.V.A. actuarà a dos nivells: control de què les successives fases del planejament es realitzin segons 

el document avaluat, portant a terme les mesures dictades, i verificació de l’exactitud i eficàcia de les 

mesures correctores aplicades. 

El responsable de l’execució del programa de vigilància ambiental és en aquest cas els promotors del 

planejament, i per tant l’Ajuntament del Masnou. 

Per altra banda, i donat que la vigilància ambiental ha de realitzar-se durant el desenvolupament del pla 

especial, a través dels diferents projectes que el vagin consolidant, aquesta vigilància haurà de verificar-

se des de l’Ajuntament de Masnou i amb qui determini el Departament de Territori i Sostenibilitat, de la 

Generalitat de Catalunya, organisme competent en els temes relatius a la protecció de l’entorn i del 

medi ambient. 

Donat que el Pla Especial estableix el marc per a l’autorització futura de múltiples projectes, amb un 

període dilatat de temps, el programa de seguiment associat té una durada equivalent al 

desenvolupament del Pla. 

Per tal de fer el seguiment de les determinacions del Pla Especial, en els aspectes ambientals detallats 

en l’Estudi Ambiental estratègic, es proposa que en cada un dels projectes hi hagi, com a mínim dos 

apartats: 

1. Recull de les prescripcions ambientals del Pla Especial, i concretament de L’Estudi Ambiental 

Estratègic, que siguin d’aplicació pel desenvolupament del projecte. 

2. Concreció de les mesures adoptades, en relació a les prescripcions ambientals, en el projecte a 

desenvolupar. 

3. Aquests requisits seran necessaris per la llicència de cada un dels projectes a desenvolupar. 

Per fer el seguiment conjunt del Pla, alhora es portarà a terme, en un sòl document, el recull de les 

diferents mesures adoptades en la concreció de cada un dels projectes desenvolupats. Aquest serà el 

registre documental del PVA del conjunt de Pla Especial. 

La periodicitat dels informes de seguiment serà anual, tal com la Declaració Ambiental anual que ja 

realitza el Port i on s’inclouen molts dels indicadors desenvolupats en el present document. 

Aquest registre documental., estarà a la disposició de l’administració ambiental, per si aquesta el 

requerís. 

Els vectors de seguiment seran els següents: 

• Evolució de les emissions de CO2. 

• Consum anual d’aigua de les instal·lacions del Port. 

• Percentatge d’aigües residuals depurades. 

• Persones exposades a nivells sonors superiors als admesos. 

• Percentatge de residus recollits selectivament. 
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10.  DOCUMENT COMPRENSIU 

El present document constitueix l’Estudi Ambiental Estratègic del PLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT 

DEL MASNOU (MARESME). Aquest document i la tramitació prevista pel mateix s’ajusta a les 

determinacions de la normativa vigent en matèria d’avaluació ambiental del planejament urbanístic. 

 

Nom PLA ESPECIAL DEL PORT DEL MASNOU (MARESME) 

Any 2021 

Promotor Ajuntament del Masnou 

Equip redactor Ajuntament del Masnou 

IGREMAP SLP 

Situació Maresme  

Superfície total 212.404,44 m2 

Objectius A partir de les directrius definides en el POUM del Masnou 2001 (aprovat el seu text refós 

per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona amb data 12 de maig de 2011 i publicat 

al DOGC amb data 14 de maig de 2011), preveu ordenar i regularitzar l’ordenació urbanística 

de l’àmbit del Port esportiu del Masnou. 

A partir de les directrius definides en el POUM i en el Pla de Ports, el Pla Especial de l’àmbit 

del Port del Masnou defineix els següents objectius generals: 

 El sistema portuari ha de ser objecte d’un Pla Especial que reguli de forma més 

detallada els usos i les activitats públiques i privades que s’ubiquen en aquest espai. 

 Desenvolupar mitjançant un pla especial, que pot redactar, amb acord previ, 

l'Administració portuària o la corporació municipal. Se n'ha de fer la tramitació i 

l'aprovació d'acord amb el que disposa la legislació urbanística. 

 Incloure en l’àmbit del Pla Especial les instal·lacions del Club Nàutic Masnou, les quals 

consten qualificades en el Pla General d’Ordenació del Masnou com sistema 

d’equipament esportiu. 

 Atesa la propera finalització de la concessió, es pretén adaptar l’interior del port als 

nous temps, possibilitant canvis que no modifiquen essencialment la seva estructura 

actual, de manera que: 

▪ No es preveu una ampliació del límits de l’àmbit portuari definit fins ara. 

▪ No es preveu una ampliació de la infraestructura, mantenint les esculleres actuals 

existents. 

▪ No es preveu la construcció de nous accessos a l’àmbit portuari. 

Aquests objectius es concreten en: 

 Ordenar els usos i serveis del Port mitjançant una zonificació i regulació de les diferents 

zones portuàries per tal d’obtenir un funcionament òptim i donar resposta a les 

demandes de més i millor servei garantint les necessitats futures del funcionament del 

port esportiu. 

 Integrar al màxim el port, la ciutat i la continuïtat del passeig, millorant l’accessibilitat 

i la mobilitat, tant rodada com de vianants, així com la possibilitat d’aparcament per 

als usuaris. La continuïtat del passeig a través del sistema portuari suposarà una millora 

considerable de la comunicació per als vianants entre la zona urbana i la portuària. 

 Garantir el respecte per l’entorn i el medi ambient tant de les noves activitats com de 

les actuals. 

Definir una ordenació dels espais a partir de paràmetres urbanístics màxims i mínims que 

garanteixin una correcta funcionalitat i la integració paisatgística de les edificacions. 

Marc normatiu  Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 

l'activitat econòmica 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 

 Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 

aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
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d’urbanisme 

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

Plans i programes relacionats Pla territorial general de Catalunya  

Pla territorial metropolità de Barcelona 

POUM del Masnou 

Instruments que la desenvoluparan Projectes d’urbanització. 

Projecte de Construcció del nou dic i Avaluació d’Impacte Ambiental. 

 

10.1 REQUERIMENTS I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA ESPECIAL 
L’EAE ha identificat i analitzat els requeriments ambientals significatius que ha de considerar la proposta, 

a partir dels quals s’han definit els objectius i criteris ambientals de la mateixa (vegeu apartat 5.3. del 

present document). 

10.2 AVALUACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Prèviament a la concreció de la proposta d'aquest document d'avanç s'han avaluat quatre alternatives 
d'ordenació del sector : 

• Alternativa 0. Ordenació actual. 

• Alternativa 1. Ordenació que proposa una distribució dels pantalans de forma perpendicular a l’eix 

del Passeig Marítim, es mantenen els dos molls principals de port actual i es maximitzen el nombre 

de places d’aparcament. 

• Alternativa 2. Ordenació amb una distribució dels usos similar a l’alternativa 1. La principal 

diferència és la distribució de les zones d’aparcament, que es redistribueixen en bosses 

d’aparcament de forma discontinua. 

• Alternativa 3. Ordenació amb una distribució dels usos similar a l’alternativa 1, excepte per la 

ubicació de la dàrsena i de la zona de varada i carenatge, que estan intercanviades. La principal 

diferència és que es garanteix una franja sense aparcament entre el límit dels molls amb el vial. 

Els elements més singulars de la proposta són: 

• Ordenació dels accessos, l’espai lliure i la vialitat. 

• Millora dels accessos del port per a vianants i per a vehicles. 

• Garanteix l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a tot el subsistema. 

• Garanteix la continuïtat del passeig marítim del municipi, potencia l’existència de zones 

enjardinades, zones d’ombra i permet l’ocupació d’aquest espai amb terrasses. 

• S’ordenarà adequadament la convivència entre els cotxes, les bicicletes i els vianants, per a tots els 

vehicles que entrin dins l’àmbit del port. La calçada estarà a un nivell o cota diferent de la vorera o 

espai envoltant. 

• Es crearan carrils bici per fomentar la mobilitat sostenible. 

• Els canals de navegació no directament assignats a un ús concret, romandran lliures per a la 

navegació; no s’admetrà cap restricció a la lliure circulació d’embarcacions, exceptuant les 

limitacions imposades per les tasques de dragatge o de manteniment. 

• Els sectors edificables son àrees de l’àmbit del port on es defineixen uns determinats paràmetres 

urbanístics i d’edificació. L’edificació grafiada als plànols corresponents, pot tenir una finalitat 

simplement orientativa si l’aplicació del paràmetres edificatoris dins del sector, dona com a resultat 

una altre concreció formal igualment vàlida. 
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En conclusió es pot afirmar que dels estudis preliminars realitzats, es pot concloure que el present Pla 

Especial s’ajusta a l’àmbit on s’allotja sense crear tensions sobre l’entorn immediat.  

L’àmbit del Port del Masnou evita les zones potencialment inundables com a conseqüència de la 

proximitat de la riera d’Alella i de Teià. 

S’opta per la millor proposta per a la millor ordenació entre els espais lliures, vialitat i zones 

d’aparcament. La nova distribució dels usos, no comporta efectes ambientals significatius, que en tot 

cas seran objecte d’una avaluació d’impacte ambiental simplificada, segons allò que preveu la Llei 

21/2013, d’avaluació ambiental. 

La concreció dels efectes ambientals generats, i així, si és el cas, les mesures de correcció necessàries, 

s’han introduït en el present document, per a garantir la qualitat ambiental de la proposta, tant del 

propi planejament com en el seu entorn, fent referència concretament a: 

• Millorar les condicions d’urbanització del front marítim. 

• Abastament i sanejament de les aigües. 

• Altres mesures de caràcter ambiental, en referència al vector llum i vector acústic. 

10.3 AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA 
L’EAE fa una descripció ambiental de la proposta i identifica i avalua els efectes ambientals significatius 

de la mateixa (vegeu apartat 4). 

Es conclou que els efectes significatius de la Modificació puntual són majoritàriament positius i són menys 

els efectes significatius de caràcter negatiu. 

A l’EAE s’exposen les mesures preventives, correctores i compensatòries per tal de reduir la magnitud 

dels potencials impactes negatius. 

D’acord amb l’avaluació realitzada en els apartats anteriors, tenint en compte les característiques dels 

sòls objecte de transformació, les mesures que incorpora el Pla especial així com la congruència general 

de la proposta amb els objectius i criteris ambientals plantejats, es conclou que la contribució del Pla 

Especial del Port del Masnou és ambientalment positiva. 
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11.  TRÀMIT I CONCLUSIONS 

11.1 TRÀMIT 
El present Estudi Ambiental Estratègic constitueix el document central en el procediment d’avaluació 

ambiental. Aquest, completa el DIE que juntament amb el Pla Especial, s’ha sotmès a consultes, i ha 

motivat la formulació del Document d’Abast per part de l’administració ambiental, en aquest cas, el 

Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Un cop formulat el Document d’abast, s’ha formulat el planejament, ja amb tot el seu contingut, per a 

la seva aprovació inicial, portant a terme en conseqüència el present Estudi Ambiental Estratègic. 

Aquests documents conjuntament, i un cop aprovats inicialment per part de l’Ajuntament del Masnou, 

es posaran a exposició pública per un període de 45 dies. 

Amb les determinacions de l’exposició pública, i dels informes sectorials que correspongui, es portarà a 

terme la redacció definitiva del planejament i de l’Estudi Ambiental Estratègic. En el mateix moment es 

portarà a terme conjuntament amb l’òrgan ambiental la redacció de l’Informe Resum. 

El tràmit ambiental, conclourà amb la Declaració Ambiental Estratègica 

Aquests documents es sotmetran a aprovació provisional, per part del Masnou, que els trametrà per a 

la seva aprovació definitiva, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 

 

 

 

 

 

Ignasi Grau Roca 

ENGINYER AGRÒNOM 

El Masnou, maig de 2022 
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OEST

NORD-OEST

NORD

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

2.B.3.
Plànol

DESCRIPCIÓ DEL MEDI
GEOMORFOLOGIA
ORIENTACIONSPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

ABOCADORS

ACTIVITAT EXTRACTIVA

AIGÜES CONTINENTALS

BOSCOS CADUCIFOLIS

BOSCOS DE CONÍFERAS

BOSCOS D'ESCLEROFIL·LES

CONREUS ABANDONATS

CONREUS ARBORIS

CONREUS ARBORIS EN BACANALS

CONREUS EN TRANSFORMACIÓ

CONREUS HERBACIS

CONREUS HERBACIS EN BANCALS

HIVERNACLE

HORTA

MATOLLAR

PLATGES

PRATS I HERBASSARS

VEGETACIÓ DE RIBERA

VIALS I APARCAMENTS

VINYES

ZONES EN OBRES

ZONES INDUSTRIALS

ZONES NUES

ZONES URBANES

ZONES VERDES

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

2.C.1.
Plànol

DESCRIPCIÓ DEL MEDI
MEDI NATURAL
COBERTES DEL SÒLPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

9540. PINEDES MEDITERRÀNIES

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

2.C.2.
Plànol

DESCRIPCIÓ DEL MEDI
MEDI NATURAL
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARIPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

- CONNECTIVITAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ CONNECTIVITAT

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

2.C.3.
Plànol

DESCRIPCIÓ DEL MEDI
MEDI NATURAL
CONNECTIVITATPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

E1 - PROTECCIÓ MÀXIMA

E2 - PROTECCIÓ ALTA

E3 - PROTECCIÓ MODERADA

E4 - PROTECCIÓ MÍNIMA

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

2.D.1.
Plànol

DESCRIPCIÓ DEL MEDI
ATMOSFERA
CONTAMINACIÓ LUMÍNICAPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

NIVELL SONOR FERROVIARI (dB)

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

2.D.2.
Plànol

DESCRIPCIÓ DEL MEDI
ATMOSFERA
CONTAMINACIÓ ACÚSTICAPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

2.E.
Plànol

DESCRIPCIÓ DEL MEDI
EVOLUCIÓ I CONSUM DEL SÒL (1946, 2018)PLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

2.F.1.
Plànol

DESCRIPCIÓ DEL MEDI
PATRIMONI
PATRIMONI CULTURALPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

CONGLOMERATS, ARGILES I CALCÀRIES DE MONTGAT

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

2.F.2.
Plànol

DESCRIPCIÓ DEL MEDI
PATRIMONI
GEÒTOPSPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

BAIX MARESME

PLA DE BARCELONA

SERRA DE MARINA

UNITATS DE PAISATGE

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

2.G.1.
Plànol

DESCRIPCIÓ DEL MEDI
PAISATGE
CATÀLEG DE PAISATGEPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)

ÀMBIT

ESPAIS AGRÍCOLES DEL MARESME I LA TORDERA

PAISATGES D'ATENCIÓ ESPECIAL

ÀMBIT

ALT

MIG

BAIX

GRAU D'EXPOSICIÓ VISUAL

ÀMBIT

MIRADOR

MOTORITZAT

NO MOTORITZAT

MIRADORS I ITINERARIS PAISATGÍSTICS



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

PEIN

XARXA NATURA 2000

XARXA DE PARCS NATURALS

VALORS NATURALS

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

2.G.2.
Plànol

DESCRIPCIÓ DEL MEDI
PAISATGE
CATÀLEG DE PAISATGEPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)

ÀMBIT

GRAN MASSA FORESTAL

RESTA D'ESPAI AGRÍCOLA

SÒL URBÀ I INDUSTRIAL

XARXA FLUVIAL

VALORS ECOLÒGICS

ÀMBIT

PLATJA

PLANTACIONS DE PLÀTAN

PLANTACIONS DE POLLANCRE

NUCLIS VORAMAR

VINYA

CULTIU

VALORS ESTÈTICS

ÀMBIT

PORT PESQUER

JARDINS SINGULARS

XEMENEIA

MUR DE PEDRA SECA

DENSITAT DE CASES D'INDIANS

VALORS HISTÒRICS



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

ZONES GEOMORFOLÒGICAMENT INUNDABLES

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

3.A.
Plànol

RISCOS
ZONES GEOMORFOLÒGICAMENT
INUNDABLESPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

ESPAIS DE PROTECCIÓ JURÍDICA SUPRAMUNICIPAL

PROTECCIÓ ESPECIAL

PROTECCIÓ PREVENTIVA

ÀREES ESPECIALITZADES D'EQUIPAMENTS

ÀREES ESPECIALITZADES D'INFRAESTRUCTURES

ÀREES ESPECIALITZADES D'ÚS MIXT

ÀREES ESPECIALITZADES INDUSTRIALS

ÀREES ESPECIALITZADES RESIDENCIALS

ÀREES ESPECIALITZADES TERCIÀRIES

NUCLIS URBANS I LES SEVES EXTENSIONS

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

4.A.
Plànol

PLANEJAMENT
PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ
DE BARCELONAPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT

SÒL NO URBANITZABLE

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

4.B.1.
Plànol

PLANEJAMENT
PLANEJAMENT MUNICIPAL
CLASSIFICACIÓ DEL SÒLPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

A1. INDUSTRIAL

A2. SERVEIS

M1. TRANSFORMACIÓ

M2. CONSERVACIÓ

N1. RÚSTIC

N2. PROTECCIÓ

N3. PROTECCIÓ SECTORIAL

N4. ACTIVITAT AUTORITZADA

R1. NUCLI ANTIC

R2. URBÀ TRADICIONAL

R3. ORDENACIÓ TANCADA

R4. ORDENACIÓ OBERTA

R5. CASES AGRUPADES

R6. CASES AÏLLADES

SX. VIARI

SF. FERROVIARI

SP. PORTUARI

SS. PROTECCIÓ

SH. HIDROGRÀFIC

SC. COSTANER

SV. ZONES VERDES

SE. EQUIPAMENTS

ST. SERVEIS TÈCNICS

D1. DESENVOLUPAMENT RESIDENCIAL

D2. ACTIVITAT ECONÒMICA

D5. URBANITZABLE NO DELIMITAT

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

4.B.2.
Plànol

PLANEJAMENT
PLANEJAMENT MUNICIPAL
QUALIFICACIÓ DEL SÒLPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

XARXA BÀSICA PRIMÀRIA

XARXA COMARCAL

XARXA LOCAL

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

5.A.
Plànol

SISTEMES GENERALS
CARRETERESPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

XARXA DE FERROCARRIL

ESTACIÓ

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

5.B.
Plànol

SISTEMES GENERALS
XARXA FERROVIÀRIAPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

CAMINS

PARADES DE BUS

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

5.C.
Plànol

SISTEMES GENERALS
CAMINSPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

ÀMBIT

VIAL

VIAL RESTRINGIT

PLATJA

LÀMINA D'AIGUA

EDIFICACIÓ

EDIFICACIÓ SECTOR

MOLLS I PANTALANS

ESCOLLERA I ESPATLLER

MUR

BICICLETA

APARCAMENT

APARCAMENT RESTRINGIT

ESPAIS LLIURES

VARADA I CARENATGE

DÀRSENA PESQUERA

EQUIPAMENT ESPORTIU

ACTUACIONS FORA L'ÀMBIT

LLEGENDA

Projecte Autors

Octubre 2020Ignasi Grau Roca | Enginyer Agrònom

Data EscalesPromotor Nº Plànol

6.
Plànol

PROPOSTAPLA ESPECIAL DE L'ÀMBIT DEL PORT DEL MASNOU (EL MASNOU, MARESME)
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