
 

Pàgina 1 de 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR 

       Àrea de Medi Ambient 

                                  18 de març de 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ DE LES PLATGES D’ARENYS - 2014 



 

Pàgina 2 de 24 

ÍNDEX 

 
 
1 ANTECEDENTS........................................................................................................................................3 

1.1 Introducció............................................................................................................................................3 
1.2 Temporada de platges de 2014...........................................................................................................3 

2 COORDINACIÓ DE L’ACCIÓ MUNICIPAL........................................................................................4 
2.1 Coordinació general.............................................................................................................................4 
2.2 Tramitació del Pla de Distribució d’Usos i Serveis............................................................................4 
2.3 Control i supervisió de la qualitat de les les platges .........................................................................6 
2.4 Control i supervisió de les activitats temporals de les platges.........................................................6 

3 GESTIÓ AMBIENTAL DE LES PLATGES................................................................................................8 
4 DOTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS .............................................................................................................9 

4.1 Servei de vigilància i salvament............................................................................................................9 
4.2 Servei de neteja de les sorres i dels accessos de les platges..........................................................11 
4.3 Servei de vigilància de les platges i d’ordenació dels accessos .......................................................12 

5 DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS..............................................................................................................13 
6 FOMENT DE L’ACCESSIBILITAT .........................................................................................................15 
7 PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DE L’ENTORN NATURAL.............................................................18 

7.1 Recuperació ambiental i paisatgística d’espais de les platges..........................................................18 
7.2 Manteniment i conservació dels rials i dels espais perimetrals de les platges...............................20 

8 PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS A LES PLATGES............................................................................21 
9 COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL............................................................22 

9.1 Comunicació i promoció de les platges............................................................................................22 
9.2 Educació i sensibilització ambiental...................................................................................................22 

10 PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DE LES PLATGES............................................................................24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Pàgina 3 de 24 

1 ANTECEDENTS 

1.1 Introducció  

El Programa d’Actuació de les platges d’Arenys – 2014 sintetitza totes aquelles 
actuacions que es preveuen desenvolupar a les platges d’Arenys de Mar durant la temporada 

de banys de 2014, i que s’han planificat en el marc de la Comissió Tècnica de Platges de 

l’Ajuntament d’Arenys de Mar. Com a novetat, cal remarcar que el programa d’aquest any 

s’ajusta a les previsions que fixa el Pla de Gestió Integral de les platges i del litoral 

d’Arenys de Mar, aprovat el 30 de gener de 2014 pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.  

A efectes de presentació, les accions que recull el Programa d’Actuació de les platges 
d’Arenys – 2014 s’agrupen en els següents apartats: 

- Coordinació de l’acció municipal 

- Gestió ambiental de les platges 

- Dotació de serveis bàsics 

- Dotació d’equipaments 

- Foment de l’accessibilitat 

- Protecció i recuperació de l’entorn natural 

- Programació d’activitats a les platges 

- Comunicació, promoció i educació ambiental 

- Planificació i ordenació de les platges 

Com és preceptiu, totes aquelles actuacions que comportin l’ocupació del domini públic 
marítim-terrestre estaran subjectes a l’autorització de l’administració competent. En aquest 

sentit, s’ha tramitat el corresponent Pla de Distribució d’Usos i Serveis de temporada 
de les platges i del mar territorial d’Arenys de Mar, i s’han sol�licitat les autoritzacions 

per al desenvolupament de les activitats puntuals (ambientals, culturals, esportives i turístiques) 

que es fan cada any a les platges. 

1.2 Temporada de platges de 2014 

La temporada de platges d’Arenys de Mar, entesa com el període en el que les platges 
disposen del servei de vigilància i salvament a més de tots els altres serveis i equipaments 

bàsics funcionant a ple rendiment, començarà aquest any el 21 de juny i finalitzarà 14 de 
setembre. En el cas de els activitats temporals (guinguetes i gandules), aquest període serà el 

següent: del 31 de març a l’1 d’octubre a la platja de la Musclera, del 26 de maig a l’1 
d’octubre a la platja del Cavaió, i del 15 de juliol a l’1 d’octubre a la platja de la 
Picòrdia.  
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2 COORDINACIÓ DE L’ACCIÓ MUNICIPAL 

2.1 Coordinació general 

Per tal de garantir la coordinació entre totes les àrees i serveis implicats en la correcta gestió 
de les platges d’Arenys de Mar, a principis de l’any 2008 es va crear la Comissió Tècnica de 
Platges de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb la finalitat de coordinar i planificar totes 

aquelles intervencions municipals que tenen relació amb les platges i que, a la pràctica, són 

competència de diverses àrees de l’Ajuntament.  

La coordinació tècnica d’aquesta Comissió es duu a terme, actualment, des de l’Àrea de Medi 

Ambient i en formen part els responsables de les següents àrees: 

- Brigada de Serveis 

- Medi Ambient 

- Urbanisme (Serveis Tècnics) 

- Promoció Local  

- Policia Local 

- Esports 

- Cultura 

- Turisme 

- Comunicació 

També participen a la Comissió Tècnica de Platges els representats de les empreses externes 
que realitzen serveis a les platges d’Arenys per contracte amb l’Ajuntament. En aquests 

moments, és el cas de l’Arca del Maresme (Servei de Neteja) i de la Creu Roja (Servei de 

Vigilància i Socorrisme). A la pàgina següent s’adjunta l’organigrama de la Comissió. 

2.2 Tramitació del Pla de Distribució d’Usos i Serveis 

Des de l’Àrea de Medi Ambient i també dels Serveis Territorials es coordina la tramitació 
municipal del Pla de Distribució d’Usos i Serveis de temporada de les platges i del mar 

territorial d’Arenys de Mar, que engloba les següents tasques principals: 

- Coordinació amb Costes de la Generalitat i amb Ports de la Generalitat. 

- Coordinació amb els titulars de les activitats de temporada. 

- Tramitació de les autoritzacions dels serveis de temporada i de les activitats puntuals 
(ambientals, culturals, esportives, turístiques, etc.) que es realitzen a les platges. 

- Coordinació i supervisió de la instal�lació i el desmuntatge de les activitats de 
temporada. 
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2.3 Control i supervisió de la qualitat de les platges 

Des de l’Àrea de Medi Ambient es duu a terme la supervisió de l’estat de les quatre platges 
d’Arenys durant la temporada d’estiu, amb una periodicitat mínima d’una inspecció setmanal 

complerta. Mitjançant les inspeccions setmanals, es fa un repàs exhaustiu dels següents 

aspectes d’interès:  

- Qualitat de l’aigua (visual) 

- Qualitat de la sorra (visual) 

- Neteja de la sorra 

- Estat dels contenidors de residus 

- Estat de les papereres i de les illes de selectiva 

- Estat de les passeres 

- Estat de les dutxes 

- Estat de la senyalització 

- Altres incidències 

A més, el personal de l’Àrea de Medi Ambient fa 3 revisions setmanals parcials de l’estat de les 

platges, centrades a detectar la possible ocurrència d’incidències destacades.  

Finalment, diàriament el servei de neteja de les platges informa a l’Ajuntament de les possibles 

incidències que puguin detectar els seus operaris sobre qualsevol element de la platja. 

Objectius 2014 

⇒ Garantir el seguiment continuat de l’estat de les quatre platges d’Arenys, mitjançant un 

mínim de 3 visites d’inspecció setmanals. 

⇒ Incrementar la informació a les persones usuàries de les platges en relació als nivells de 

qualitat de les zones de bany. 

2.4 Control i supervisió de les activitats temporals de les platges 

A banda del seguiment general de les platges, des de diversos àmbits de l’Ajuntament es duu a 
terme el control i la supervisió de les activitats temporals que es desenvolupen a les platges 

durant la temporada, i de manera especial de les activitats de les guinguetes.  

Aquesta intervenció municipal es concreta en el següent protocol:  

- Sol�licitud d’autorització a Costes de la Generalitat. 

- Tramitació de l’autorització municipal per a la instal�lació de les guinguetes 
(condicionada per l’autorització de Costes). 
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- Replanteig de la localització de l’activitat. 

- Inspecció de la nova excursió de les xarxes de serveis bàsics segons el pla de gestió 
integral de les platges en el litoral d’Arenys de Mar (aigua, electricitat i clavegueram). 

- Coordinació de la inspecció sanitària a càrrec del Consell Comarcal del Maresme. 

- Inspecció periòdica del funcionament de les guinguetes. 

- Inspecció del procés de desmuntatge i neteja de l’espai ocupat. 

- Inspecció del compliment dels aspectes ambientals que les guinguetes han de garantir. 

Objectius 2014 

⇒ Garantir l’aplicació del protocol d’actuació definit, garantint la màxima coordinació i 

informació possible als titulars d’aquestes activitats de temporada. 
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3 GESTIÓ AMBIENTAL DE LES PLATGES 

Les platges d’Arenys de Mar disposen des de l’any 2009 de la certificació internacional del 
reglament EMAS de la Unió Europea, que acredita que s’ha implantat amb solvència i 
correcció un Sistema de Gestió Ambiental a les platges d’Arenys de Mar d’acord amb les 

determinacions d’aquestes normes de referència. El codi de referència de l’EMAS de les platges 

d’Arenys és el ES-CAT-000374. 

Val a dir que un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) és una eina voluntària que una 
organització (en aquest cas l’Ajuntament) pot aplicar per millorar la gestió ambiental en un 

sector determinat (en aquest cas les platges), seguint les determinacions que estableixen les 

normes de referència a nivell internacional. 

El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de les platges d’Arenys és d’aplicació a les quatre 
platges actuals del litoral del municipi, que són, de llevant a ponent, les següents: el Cavaió, la 

Picòrdia, les Roques d’en Lluc i la Musclera. El SGA afecta a tots els usos, activitats, productes i 

serveis de les platges d’Arenys que tenen lloc entre el límit de l’abalisament a nivell de la zona 

de bany fins al límit superior de l’espai de sorra. Resten fora de l’abast del SGA els accessos i 

les zones d’estacionament de vehicles de les platges. 

                                                            

 

Objectius 2014 

⇒ Actualitzar el Sistema de Gestió Ambiental de les platges d’Arenys d’acord amb les 
directrius del Pla de Gestió Integral de les platges i del litoral d’Arenys de Mar, i renovar la 

certificació EMAS pels propers 4 anys.  

⇒ Aplicar el Programa de gestió ambiental de 2014, definit pel Sistema de Gestió Ambiental.  

⇒ Instal�lar les banderes identificatives del Sistema de Gestió Ambiental a les platges del 

Cavaió, la Picòrdia i la Musclera. 
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4 DOTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS 

4.1 Servei de vigilància i salvament 

Com a novetat d’aquest servei en relació als anys anteriors cal destacar que la contractació es 
farà mitjançant un procediment de concurrència pública, per a un període plurianual (encara 

per determinar).  

Les característiques bàsiques mínimes d’aquest servei de cara a la temporada d’estiu de 2014 

es resumeixen en els següents punts: 

Àmbit del servei 

Les platges que disposaran de servei de vigilància i salvament amb caràcter permanent seran les 
platges del Cavaió, de la Picòrdia i de la Musclera, mentre que la platja de les Roques d’en Lluc 

només disposarà de servei de salvament amb caràcter reactiu (previ avís d’emergència) 

mitjançant embarcació.  

Dotació mínima d’equipaments i mitjans materials 

Per platges, la dotació d’equipaments serà la següent: 

- Platja de la Musclera: 

o 1 punt central de vigilància i salvament (mòdul). 

o 2 cadires de vigilància (punts de vigilància avançats). 

- Platja de la Picòrdia:  

o 1 punt central de vigilància i salvament (mòdul). 

o 2 cadires de vigilància (punts de vigilància avançats). 

o 2 cadires amfíbies per al bany de persones amb discapacitat. 

o 3 línies de vida per a facilitar al bany de persones amb dificultats de mobilitat. 

- Platja del Cavaió: 

o 1 punt central de vigilància i salvament (mòdul). 

o 2 torres d’intervenció immediata (punts de vigilància avançats). 

o 3 línies de vida per a facilitar al bany de persones amb dificultats de mobilitat. 

A més, les tres platges esmentades i la platja de les Roques d’en Lluc disposaran dels següents 

mitjans mòbils de vigilància i salvament:  

- 1 embarcació amb un patró i un socorrista aquàtic. 

- 1 ambulància amb un conductor i un socorrista bàsic. 
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Dotació mínima de recursos humans 

Per platges, la dotació de recursos humans serà la següent: 

- Platja de la Musclera: 4 socorristes (3 socorristes aquàtics i 1 socorrista bàsic). 

- Platja de la Picòrdia: 3 socorristes (2 socorristes aquàtics i 1 socorrista bàsic). 

- Platja del Cavaió: 4 socorristes (3 socorristes aquàtics i 1 socorrista bàsic). 

A banda, per a aquestes tres platges i per a les Roques d’en Lluc s’ha de comptabilitzar també 

la dotació de personal de l’embarcació i de l’ambulància. 

Calendari i horari 

Els dies de servei seran els següents: 

- Juny: servei els caps de setmana i festius, dies 21, 22, 23, 24, 28 i 29 de juny.  

- Juliol i agost: servei diari entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.  

- Setembre: servei els caps de setmana i festius, dies 6, 7, 11, 12, 13 i 14 de setembre.  

- A nivell d’horaris, el servei estarà operatiu de 10,30 a 18,30h durant la temporada 
baixa  (juny i setembre) i de 10 a 19h durant la temporada alta (juliol i agost). 

Fora dels dies i dels horaris de servei, totes les platges d’Arenys disposaran d’un servei 
d’atenció de 24 h a l’estació de Salvament Marítim del Port, dotada amb una embarcació i una 

ambulància. Aquest servei es podrà activar trucant al telèfon d’emergències 112.  

Objectius 2014 

A banda de la dotació de servei ja descrita, de cara a la temporada d’enguany es fixen els 

següents objectius: 

⇒ Contractar el servei de vigilància i salvament de les platges per un període plurianual, 

mitjançant un procediment de concurrència pública. 

⇒ Retirar els mòduls fixes del punt central del servei de vigilància i salvament de la platja del 
Cavaió, atès que actualment estan situats en un espai gens operatiu (a més de 110 metres 

de la línia d’aigua).  

⇒ Retirar la torre de vigilància fixa de la platja de la Picòrdia, i substituir-la per una cadira de 

vigilància avançada.  

⇒ Instal�lar el nou punt central del servei de vigilància i salvament del Cavaió al final del camí 
paisatgístic del rial de la Serp, amb un mòdul temporal de lloguer, d’acord amb el que 

determina el Pla de Gestió Integral de les platges i del litoral d’Arenys de Mar. 

⇒ Instal�lar un servei de megafonia a les platges del Cavaió i de la Musclera, i mantenir el 

servei existent a la platja de la Picòrdia. 
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⇒ Participar en el control de la qualitat de l’estat de l’aigua de bany a les platges del Cavaió, 

Picòrdia i Musclera, seguint el protocol de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

⇒ Participar en el control de la presència de meduses a les zones de bany del Cavaió, 

Picòrdia i Musclera, seguint el protocol de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

⇒ Garantir la informació diària de l’estat de la mar a través de la pàgina web de l’Ajuntament. 

Aquesta informació s’actualitza dues vegades al dia. 

⇒ Garantir la informació diària de l’estat de la mar a través de Ràdio Arenys.  

⇒ Participar en la divulgació del material informatiu cedit per la Diputació de Barcelona 

(ventalls i polseres idenfiticatives). 

4.2 Servei de neteja de les sorres i dels accessos de les platges 

El servei de neteja de les platges d’Arenys el duu a terme l’empresa L’Arca del Maresme, 
per concessió pública de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. Aquest servei es manté durant tot 

l’any, amb un règim de treball que varia en funció de les tres temporades que s’han definit: 

temporada alta (juny, juliol, agost i setembre i Setmana Santa), temporada mitja (abril, maig i 

octubre) i temporada baixa (gener, febrer, març, novembre, desembre).  

Durant la temporada alta, que engloba el període comprés entre l’1 de juny i el 30 de 

setembre, el servei de neteja de les platges d’Arenys és el següent: 

- Platja de la Musclera: neteja manual diària i neteja mecànica quatres dies a la setmana 
en dies alterns. 

- Platja de les Roques d’en Lluc: neteja manual els dilluns i els divendres. A banda, i en 
funció de les necessitats, es poden fer altres serveis. 

- Platja de la Picòrdia: neteja manual diària i neteja mecànica també diària. 

- Platja del Cavaió: neteja manual diària i neteja mecànica quatres dies a la setmana en 
dies alterns.  

Objectius 2014 

A banda de garantir un servei de neteja diari a les platges d’Arenys durant els mesos de la 
temporada alta (coincidint amb una major afluència de persones usuàries), es plantegen els 

següents objectius de millora: 

⇒ Adequar la superfície de neteja mecànica, limitant aquest servei a les zones estrictament 

destinades al bany i a les estades per al lleure properes a l’aigua, d’acord amb les directrius 

del Pla de Gestió Integral de les platges i del litoral d’Arenys de Mar. Aquesta mesura 

pretén garantir la protecció i el desenvolupament de la vegetació litoral típica d’ambients 

sorrencs, i reduir l’impacte ambiental del servei.  
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⇒ Integrar la neteja de la zona d’estacionament de vehicles de la platja de la Musclera (espai 

situat entre la via del tren i la carretera N-II). 

⇒ Integrar la neteja de les noves zones de descans i de pícnic de les platges del Cavaió i de la 

Picòrdia, que s’instal�laran d’acord amb el que determina el Pla de Gestió Integral de les 

platges i del litoral d’Arenys de Mar. 

⇒ Millorar la qualitat de la neteja mecànica de la sorra, en especial pel que fa referència a la 

retirada de burilles de cigarreta. 

⇒ Millorar la qualitat de la neteja manual de la sorra, en especial dels espais perimetrals de les 

platges (accessos, rials, espigons, etc.). 

⇒ Realitzar activitats de sensibilització ambiental a les platges adreçades a les persones 

usuàries de les platges.  

⇒ Realitzar les actuacions de llaurat i perfilat abans de l’inici de la temporada de bany. 

⇒ Licitar el nou servei de neteja de les platges i dels seus accessos, mitjançant un 

procediment de concurrència pública i per a un període plurianual (4 anys).  

4.3 Servei de vigilància de les platges i d’ordenació dels accessos 

La Policia Local s’encarrega del servei de vigilància de les platges i, de forma especial, de 

l’ordenació dels accessos amb vehicles a les platges del Cavaió i de la Musclera.  

Objectius 2014 

⇒ Mantenir el servei de vigilància de les platges i d’ordenació dels seus accessos que va 

prestar la Policia Local l’estiu passat mitjançant l’anomenada Patrulla de Platges. Seria 

oportú comptar amb un mínim de 3 agents que es facin càrrec de la vigilància de tota la 

franja costanera del terme, utilitzant com a mitja de transport la bicicleta.  

⇒ Dotar la Patrulla de Platges de bicicletes elèctriques, amb la finalitat de millorar les 

prestacions d’aquest servei i facilitar els desplaçaments dels agents al llarg de tota la franja 

litoral del terme municipal.  

⇒ Coordinar una actuació de vigilància especial per la nit de Sant Joan. 
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5 DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS 

Com es fa cada any, s’han d’instal�lar a les platges d’Arenys aquells equipaments bàsics per al 

gaudi i el bon ús per part dels usuaris d’aquests espais durant els mesos d’estiu:  

- Abalisament de les zones de bany i canal nàutic 

- Accessos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda 

- Dutxes 

- Sanitaris (WC químics) 

- Illes de recollida selectiva 

- Papereres de rebuig 

- Equipaments esportius 

Objectius 2014 

A banda de mantenir els equipaments esmentats que es col�loquen habitualment a les platges 
durant la temporada d’estiu, per aquest any es plantegen els següents objectius de millora 

vinculats a l’aplicació del Pla de Gestió Integral (PGI) de les platges i del litoral d’Arenys de 

Mar: 

⇒ Instal�lar dues noves zones de descans a la platja del Cavaió. Cada zona inclou el següent 

mobiliari: 4 taules pícnic, 2 bancs, 1 paperera i 1 font. 

⇒ Instal�lar una nova zona de descans a la platja de la Picòrdia. La zona inclou el següent 

mobiliari: 4 taules pícnic, 2 bancs, 1 paperera i 1 font. 

⇒ Instal�lar una zona de descans a la platja de la Musclera, integrada a l’espai d’estacionament 

de vehicles. La zona inclou el següent mobiliari: 2 taules de pícnic, 2 bancs, 1 paperera i 1 

font. 

⇒ Instal�lar nou mobiliari a les zones arbrades del rera-platja del Cavaió i de la Picòrdia, per 

consolidar aquest passeig: 17 bancs i 10 papereres de fusta tractada. 

⇒ Incrementar la dotació d’illes de recollida selectiva de les platges, d’acord amb les 

previsions del PGI de les platges i del litoral d’Arenys de Mar.  

⇒ Concentrar els equipaments esportius municipals de la platja del Cavaió (pistes de volei i 

camp de futbol) a la zona de lleure esportiu prevista en el PGI de les platges i del litoral 

d’Arenys de Mar, al marge dret del rial de la Serp. 

⇒ Instal�lar diversos elements de jocs infantils a la platja del Cavaió (primera fase d'aquesta 

actuació, a la zona de jocs infantils prevista en el PGI de les platges i del litoral d’Arenys de 

Mar). 
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⇒ Instal�lar un senyal informatiu a la platja de la Musclera (com el que ja tenim a la platja del 

Cavaió). 

⇒ Instal�lar nous senyals informatius de la platja de les Roques d’en Lluc al camí de Mar.  

⇒ Instal�lar un senyal divulgatiu als espais de recuperació ambiental del rial de la Serp, i un 

senyal divulgatiu als espais de recuperació ambiental del rial del Bareu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Zona de descans del marge dret del rial de la Serp, al Cavaió. 

 

Foto 2 Zona de pícnic a la platja de la Picòrdia, al costat del rial del Bareu. 
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6 FOMENT DE L’ACCESSIBILITAT 

Una de les prioritats del Pla de Gestió Integral de les platges i del litoral d’Arenys de Mar és la 

que fa referència al foment de l’accessibilitat fins a les platges, per tal que es millorin les 
condicions per accedir a la franja litoral i també es millorin les prestacions per arribar fins a les 

diferents zones d’interès de les platges.  

En aquest sentit, es plantegen dues fites essencials en el marc del PGI, a assolir 

progressivament durant el període d’aplicació d’aquest pla: 

- Potenciar l’accés a les platges amb bicicleta, transport públic o col�lectiu i mitjançant 

els desplaçaments a peu. 

- Potenciar l’accessibilitat de les platges per a les persones amb mobilitat reduïda, tant 

pel que fa als accessos com pel que respecta als diversos espais d’interès de les platges. 

Objectius 2014 – platja de la Musclera 

⇒ Millora de l'accessibilitat de vianants a la platja de la Musclera, amb dues actuacions que 

complementaran l’adequació de la zona d’estacionament d’aquesta platja realitzada el 2013: 

instal�lació d'un equip de bombeig de les aigües pluvials que s'acumulen en el pas inferior 

d'accés a la platja (per evitar la inundació d’aquest punt), i construcció d'una vorera 

adaptada i elevada al pas inferior d'accés a la platja, amb barana metàl�lica, que es 

completarà amb una rampa de fusta tractada per arribar fins a la platja. 

Objectius 2014 – platja de la Picòrdia 

⇒ Adaptar de forma específica una zona de la platja de la Picòrdia per a fomentar 
l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, amb actuacions com: increment de la 

reserva de zones d’estacionament, creació d’una zona arbrada accessible, creació d’un nou 

camí adaptat d’accés fins a la zona de bany, instal�lació de tarimes de fusta tractada i 

tendals per crear un espai d'ombra a prop de la zona de bany, instal�lació del punt central 

del servei de vigilància i salvament, instal�lació d’una línia de vida, ampliació de la dotació de 

cadires amfíbies, etc. 

Objectius 2014 – camí de Mar 

⇒ Arranjament del tram central del camí de Mar afectat pels temporals de l'hivern de 2013, 

mitjançant l’ampliació de secció i consolidació amb escollera d'un tram de 60 m del camí de 

Mar situat a l'alçada del Mirador de les Roques d'en Lluc. 

Objectius 2014 – platja del Cavaió 

⇒ Delimitar i reservar una via preferent per a la circulació de vehicles de serveis municipals i 

de vehicles d’emergències paral�lel al tancament perimetral paisatgístic de la platja, i dins de 
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l’espai consolidat del Cavaió, que connecti els dos extrems de la platja i que faci també les 

funcions de passeig de  vianants i  bicicletes. 

⇒ Adequar, ordenar i integrar paisatgísticament l’espai consolidat del darrera de la platja com 

a zona d’estacionament provisional i temporal durant la temporada d’estiu, prèvia 

sol�licitud d’autorització en precari als òrgans sectorials competents, per tal de garantir la 

correcta accessibilitat del conjunt de la platja i en especial dels serveis d’emergència. 

Aquesta acció es planteja fins al desenvolupament efectiu el projecte de recuperació 

ambiental de la platja del Cavaió entre els termes d’Arenys de Mar i de Canet de Mar. 

⇒ Reservar dues zones d’estacionament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda als 

extrems de ponent (Port) i de llevant (rial de Valldemaria) de la platja.  

⇒ Potenciar l’accés de vianants a la platja des del pas inferior que connecta amb la zona de 

càmpings i d’apartaments, a tocar d’un petit rial, creant una franja arbrada a l’entorn 

d’aquest accés i consolidant un camí paisatgístic d’arribada a l’espai de platja.  

⇒ Potenciar l’accés de vianants a la platja des del pas inferior que connecta amb la zona 

d’apartaments, a tocar del rial de Valldemaria, creant una franja arbrada a l’entorn d’aquest 

accés i consolidant un camí paisatgístic d’arribada a l’espai de platja. 

⇒ Adaptar de forma específica una zona de la platja del Cavaió per a fomentar l’accessibilitat 

de persones amb mobilitat reduïda, amb actuacions com: reserva de places 

d’estacionament, consolidació del camí adaptat d’accés a la zona de bany, instal�lació del 

punt central del servei de vigilància i salvament, instal�lació d’una línia de vida, etc.  

⇒ Dotar la platja del Cavaió amb diverses noves pistes o camins naturals d’accés a la zona de 
bany, destinades a les persones amb mobilitat reduïda i a l’entrada de vehicles 

d’emergència: un camí paral�lel al marge dret del rial de Valldemaria (camí de sauló de 80 

m de longitud i 4 m d'amplada), dos camins a banda i banda del petit rial del Camí de la 

Creu de Canet (camins de sauló de 80 m de longitud i 4 m d'amplada), i dos camins 

paisatgístics a banda i banda del petit rial que desemboca al davant de la zona de càmpings 

(camins de sauló de 80 m de longitud i 4 m d'amplada). 

⇒ Incrementar la dotació dels accessos adaptats temporals de les platges del Cavaió, Picòrdia 

i Muclera, amb la instal�lació de 100 metres addicionals de passeres enrotllables de fusta 

tractada.  
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Foto 3 Camí paisatgístic del marge dret del rial de la Serp, a la platja del 
Cavaió. 

 

Foto 4 Camí paisatgístic del marge dret del rial del Bareu, a la platja de la 

Picòrdia. 
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7 PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DE L’ENTORN NATURAL 

7.1 Recuperació ambiental i paisatgística d’espais de les platges 

Des des l’Àrea de Medi Ambient es promou el “Programa de recuperació ambiental i 
paisatgística de les platges d’Arenys de Mar”, iniciat el 2009, i que s’aplica amb la participació 

activa de les escoles d’Arenys de Mar.  

Per a cadascuna de les platges, i d’acord amb el PGI, es plantegen les següents millores en el 

marc d’aquest programa:  

Objectius 2014– platja de la Musclera 

⇒ Consolidar la intervenció d’adequació i integració paisatgística de la zona d’estacionament 
de la Musclera adjacent a la N-II, amb la plantació de nou arbrat i la creació d’una zona de 

descans. 

Objectius 2014- platja de la Picòrdia 

⇒ Consolidar les franges arbustives en els dos marges de la Riera, amb la plantació de noves 

plantes d’espècies autòctones adaptades a aquest medi, com l’aloc, el tamariu, el llentiscle 

o la ginesta. 

⇒ Plantar una pineda de pi pinyer i de pi blanc a la futura zona d’adaptació especial per a 

persones amb mobilitat reduïda, al marge esquerre de la desembocadura de la Riera. 

⇒ Plantar dues noves clapes de pineda de pi pinyer i de pi blanc al marge dret de la 

desembocadura de la Riera. 

Objectius 2014- camí de Mar 

⇒ Adequar paisatgísticament el Mirador de les Roques d'en Lluc (camí de Mar), amb 

instal�lació de: rampa de fusta d'accés, tancament paisatgístic d'estaques i corda marinera, 

bancs i senyal divulgatiu. 

⇒ Diversificar el tractament vegetal del talús del camí de Mar que dóna a la platja de la 

Picòrdia, amb la plantació de noves plantes d’espècies autòctones adaptades a aquest medi, 

com l’aloc, el tamariu, el llentiscle o la ginesta. 

⇒ Plantar una banda arbustiva paral�lela al nou tancament instal�lat per ADIF, amb la finalitat 

de mimetitzar parcialment aquest tancament i reduir el seu impacte visual. 

Objectius 2014- platja del Cavaió 

⇒ Adequar i integrar paisatgísticament l'espai situat a la base de la penya del Portinyol 

(entrada de la platja del Cavaió), que és l’únic aflorament rocós d’aquesta platja. Es planteja 

la plantació d’una pineda de pi pinyer i pi blanc, la dotació d’una zona de descans (taules de 
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pícnic, bancs, paperera i font), la dotació d’un accés al búnquer i la instal�lació d’un 

tancament perimetral paisatgístic que eviti l’entrada de vehicles.  

⇒ Diversificar el tractament vegetal del talús de la zona de jocs infantils, amb la plantació de 

noves plantes d’espècies autòctones adaptades a aquest medi, com l’aloc, el tamariu, el 

llentiscle o la ginesta. 

⇒ Consolidar i ampliar la zona arbrada del rera-platja del Cavaió, amb la plantació de noves 

alineacions de pins pinyers i pins blancs. Amb l’actuació d’enguany, la zona arbrada arribarà 

fins al rial que desemboca al davant dels càmpings. 

⇒ Plantar una banda arbustiva que delimiti el camí paisatgístic del marge dret del rial de la 

Serp, amb espècies com el tamariu, el llentiscle, la ginesta, la murtra o l’atriplex.  

⇒ Plantar una banda arbustiva que delimiti el camí paisatgístic del marge esquerre del rial de 

la Serp, amb espècies com el tamariu, el llentiscle, la ginesta, la murtra o l’atriplex.  

⇒ Reforçar la banda arbustiva que envolta la zona de descans del marge dret del rial de la 

Serp, amb espècies com el tamariu, el llentiscle o la ginesta. 

⇒ Reforçar la banda arbustiva que envolta la zona de descans del marge esquerre del rial de 

la Serp, amb espècies com el tamariu, el llentiscle o la ginesta. 

⇒ Crear una nova banda arbustiva adjacent a la zona arbrada del rera-platja, en el tram que 

va del rial de la Serp al rial que desemboca davant dels càmpings, amb espècies com el 

tamariu, el llentiscle, la murtra, la ginesta, el Juniperus oxycedrus o l’atriplex.  

⇒ Crear una zona arbrada i una zona de descans entre l’estació de bombeig i la via del tren, 

evitant la zona d’abocament incontrolat de deixalles en què s’havia convertit aquest espai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 Espai recuperat als marges del rial de la Serp, al Cavaió. 
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7.2 Manteniment i conservació dels rials i dels espais perimetrals de les platges 

Des de l’Àrea de Medi Ambient es duu a terme, de forma periòdica, les següents tasques de 
manteniment i conservació de les desembocadures dels rials i dels espais perimetrals de les 

platges: 

- Desbrossament dels espais recuperats als marges dels rials de la Serp i del Bareu. 

- Desbrossament de les desembocadures dels rials de Vallmaria, Serp, Bareu, Llarg i 
Canyadell. 

- Desbrossament de les zones d’estacionament del Cavaió i de la Musclera. 

- Reg de les noves plantacions de la platja del Cavaió i de la Picòrdia. 

- Reposició dels tancats perimetrals de les platges del Cavaió i de la Musclera. 

Objectius 2014 

⇒ Garantir un manteniment setmanal de les noves plantacions de les platges del Cavaió i de 

la Picòrdia (un dia per platja), i també de la resta de zones verdes de les platges, des de 

principis de març fins a finals de novembre. 

⇒ Garantir el desbrossament general dels rials i espais perimetrals de les platges, mitjançant 

intervencions intensives amb caràcter trimestral. 

⇒ Garantir una mínima dotació de personal i de mitjans per assumir, de forma prioritària, 

totes aquelles actuacions relacionades amb el manteniment general de les platges 

(reposició de passeres, restitució d’estaques de fusta, reparació de dutxes, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 Manteniment hivernal de la zona que s’ha recuperat als marges del rial 
de la Serp, a la platja del Cavaió. 
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8 PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS A LES PLATGES 

Des de diverses àrees municipals i també del teixit socioeconòmic de la vila s’ha previst 

l’organització d’un conjunt d’activitats a les platges d’Arenys, de tipus cultural, esportiu, turístic 

i ambiental durant el 2014, especialment concentrades en els mesos d’estiu.  

A continuació s’exposa la previsió inicial d’activitats, susceptible però de modificacions i/o 

ampliacions: 

REGIDORIA ACTIVITAT DATA/PERÍODE HORARI UBICACIÓ ORGANISME PORTS COSTES

Plantació amb l'escola Joan Maragall 11 març 9 - 13 h. Platja de la Picòrdia COSTES I PORTS 0380E/95/2014 S/000061-2014

Plantació amb l'escola Sinera 12-13 març 9- 13 h. Platja del Cavaió COSTES S/000061-2014

Neteja del Fons Marí 20 de juliol 9 - 14 h. Platja del Cavaió COSTES S/000061-2014

JOVENTUT Celebració de la Nit Jove 10,11 i 12 de juliol 23 -  03 h. Platja de la Picòrdia COSTES I PORTS 0380E/96/2014 S/000060-2014

TURISME Fira d'atraccions Sant Zenon del 2 al 15de juliol 14 -  24 h. Platja de la Picòrdia PORTS 0380E/97/2014

Desembarcament 30-01-1714 23 de febrer 10:00-14:00 Platja Picòrdia PORTS 0380E/36/2014 31/01/2014

Foguera de Sant Joan 23 juny 20:30- 22 h. Platja de la Picòrdia PORTS 0380E/49/2014 11/02/2014

Revetlla de Sant Joan del 23 de juny al 24 de juny 23:00 - 5:00 h. Platja de la Picòrdia COSTES S/000066-2014

Focs Sant Zenon 8 juliol 18 - 22:50 h. Platja de la Picòrdia COSTES I PORTS 0380E/50/2014 11/02/2014 S/000066-2014

Focs Sant Zenon 9 juliol 18 - 23:30 h. Platja de la Picòrdia COSTES I PORTS 0380E/51/2014 11/02/2014 S/000066-2014

Biblioplatja 17 de juliol - 4 setembre (dimarts a dissabte) 10- 20 h. Plaça Onze de Setembre PORTS 0380E/52/2014 11/02/2014

Cine Pícnic 22 i 29 de juliol i 05 d'agost 21 -  00 h. Platja de la Picòrdia PORTS 0380E/53/2014 11/02/2014

Havaneres Sant Roc 16 i 17 d'agost 23 -  00:30 h. Platja de la Picòrdia PORTS 0380E/54/2014 11/02/2014

Jornada d'Atletisme Plat ja 29 de març 9-  14 h. Platja Picòrdia PORTS 0380E/65/2014 19/02/2014

Regata llaguts rem 01 de juny 8-15 h Platja Picòrdia PORTS 0380E/66/2014  19/02/2014

Campus Volei DIVENDRES juny 6-13-20-27 de juny 16 -  20 h. Platja de la Picòrdia PORTS 0380E/67/2014  19/02/2014

3a Triatló d'Arenys de Mar 15 de juny 8-14 h. Platja Picòrdia PORTS-COSTES 0380E/68/2014 19/02/2014 S/000065-2014

2a cursa St.  Zenón-Circuit 5K- 28 de juny 20-23h. Port i Platja Picòrdia PORTS-COSTES 0380E/69/2014  19/02/2014 S/000065-2014

Torneig volei platja Del 05 al 06 de juliol 9:00-20:00 Platja de la Picòrdia PORTS 0380E/70/2014 19/02/2014

Campus Volei Platja juliol De dilluns a dijous del 01 al 31 de juliol 16 -  20 h. Platja de la Picòrdia PORTS 0380E/71/2014  19/02/2014

Campus Volei DIVENDRES  juliol 4-11-18 I 25 de juliol 16 -  20 h. Platja de la Picòrdia PORTS 0380E/72/2014 19/02/2014

Torneig 4x4 volei 26 juliol 8-20 h. Platja de la Picòrdia PORTS 0380E/73/2014  19/02/2014

Torneig volei platja xics 27 juliol 8-20 h. Platja de la Picòrdia PORTS 0380E/74/2014  19/02/2014

Campus Volei Platja agost De dilluns a dijous del 01 al 31 d'agost 16 -  20 h. Platja de la Picòrdia PORTS 0380E/75/2014  19/02/2014

Campus Volei DIVENDRES  agost 1-8-15-22-29 d'agost 16 -  20 h. Platja de la Picòrdia PORTS 0380E/76/2014 19/02/2014

Torneig  2x2 mixte 30 d'agost 8 - 20 h. Platja del Cavaió COSTES S/000065-2014

13 è torneig Mónica Sobrino 31 d'agost 8 - 20 h. Platja del Cavaió COSTES S/000065-2014

AUTORITZACIÓ 

ESPORTS

ACTIVITATS PUNTUALS PLATGES 2014

CULTURA

MEDI AMBIENT
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9 COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL 

9.1 Comunicació i promoció de les platges 

La pàgina web municipal disposa d’un apartat dedicat a les platges d’Arenys (veure la imatge 

que s’adjunta a la pàgina següent). Aquest apartat s’ha estructurat en els següents punts: 

- Localització i descripció de les 4 platges i dels seus serveis i equipaments bàsics. 

- Gestió ambiental 

- Usos i normativa 

- Serveis i equipaments 

- Calendaris d’activitats i serveis 

- Recuperacions ambientals 

- Accessibilitat 

- Destaquem: estat de la mar; qualitat sanitària de l’aigua; temporada de platges; 
recomanacions; enllaços d’interès 

Objectius 201444444 

⇒ Potenciar, millorar i actualitzar l’apartat “Platges d’Arenys” de la pàgina web municipal, de 

forma coordinada amb l’Oficina de Turisme.  

9.2 Educació i sensibilització ambiental 

Des de l’Àrea de Medi Ambient s’organitzen activitats d’educació i sensibilització ambiental a 

les platges durant l’estiu.  

Objectius 2014 

⇒ Organitzar un programa d’activitats d’educació i sensibilització ambiental adreçada a les 

persones usuàries de les platges, incidint en els següents aspectes: neteja del fons marí, 

recollida selectiva, ús eficient de l’aigua i interès natural de les platges. 
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10 PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DE LES PLATGES 

Durant el present exercici s’hauran de dur a terme les següents accions relacionades amb la 

planificació i l’ordenació general de les platges: 

Objectius 2014 

⇒ Revisar i aprovar l’ordenança reguladora de les platges. 

⇒ Aplicar les mesures del Pla de Gestió Integral de les platges en el litoral d’Arenys de Mar 

previstes per a l’exercici 2014, i programar l’aplicació de les mesures de l’exercici 2015. 

⇒ Dotar les platges del Cavaió, de la Picòrdia i de la Musclera amb una nova xarxa d’aigua 

potable, amb una nova xarxa de subministrament elèctric i amb noves connexions a la 

xarxa de sanejament de les aigües residuals (en el cas de la platja del Cavaió). 

⇒ Tramitar la nova licitació de les adjudicacions de les activitats temporals de les platges. 

⇒ Tramitar la nova licitació del servei de neteja de les platges.  

⇒ Tramitar la nova licitació del servei de vigilància i salvament de les platges d’Arenys de Mar. 

⇒ Tramitar la licitació de la instal�lació i manteniment de diversos equipaments bàsics de les 

platges: abalisament de les zones de bany (amb canal nàutic), sanitaris públics i mòduls de 

vigilància i salvament. 

⇒ Redactar i aprovar el projecte de naturalització de les platges d’Arenys, que ha de 

desenvolupar les accions definides en aquest àmbit en el marc del Pla de Gestió Integral de 

les platges i del litoral d’Arenys de Mar. 

 

El que s’informa als efectes oportuns. 

 

 

Jordi Simó Boladeras 

Tècnic mig de Medi Ambient 

 

Arenys de Mar, 18 de març de 2014 


