
Platges

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Arenys de Mar 2022Any

Riscos existents a la platja

Georeferència (ETRS89)

Platja de la Musclera

La platja de la Musclera es configura a la franja de ponent del litoral d'Arenys de Mar, entre la Punta del Canyadell i el 
límit de terme amb Caldes d'Estrac. Té una longitud aproximada de 630 metres.
 
Per llur ubicació, a ponent del Port d'Arenys, és una platja en clara regressió, especialment afectada pels temporals de 
llevant. Amb tot, manté una amplada de sorra durant la temporada d'estiu que oscil·la entre els 20 i 35 metres. 

D'acord amb el Pla de Gestió Integrada de les platges i del litoral d'Arenys de Mar, es preveu instal·lar les següents 
activitats i equipaments de temporada a la platja de la Musclera:
- 1 lloc central de socors (caseta d'assistència sanitària)
- 1 torre d'intervenció immediata
- 2 cabines sanitàries (WC) adaptades i d'ús públic
- 10 accessos adaptats a la zona de bany
- 4 dutxes adaptades
- 7 illes de recollida selectiva
- 9 papereres de resta o rebuig
- 9 papereres d'envasos (adjacent a les de rebuig)
- 1 línia de vida a la zona de bany
- 1 canal nàutic

En relació als períodes de temporada, es preveuen els següents:
- Equipaments bàsics (dutxes, passeres, papereres, illes selectiva): del 09/04/2022 al 02/10/2022. 
- Servei de vigilància i salvament: del 18/06/2022 al 11/09/2022.

Finalment, cal dir que en referència al camp de boies que delimitarà la zona de bany protegit, el fondeig de les boies 
garantirà que no es pugui alterar la posició de la boia, ni desprendre el fons, ni serà susceptible de provocar danys als 
banyistes. No s'afectarà cap zona de fanerògames marines. Es notificaran les dades de l’empresa registrada i autoritzada 
que realitzarà la col·locació i manteniment de l’abalisament durant la temporada, i les embarcacions utilitzades hauran 
d’estar degudament despatxades per a aquesta activitat per part de la Capitania Marítima. Una vegada acabada la 
temporada, en absència de fanerògames marines, es retiraran les boies i els elements de fixació.

630,00ml

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

Descripció i Observacions

Longitud

27.720,00 m²
Superfície

Risc de regresió de la platja

Risc geològic

Risc Hidrològic

Calendaris

09/04/2022 02/10/2022

Data d'inici Data d'acabament

amb caràcter general ......................

18/06/2022 11/09/2022

23/05/2022 02/10/2022

de salvament i vigilància (*) ............

d'abalisament de la platja (*) ........

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es 
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca 

Horari de pesca ..................

Hora d'inici Hora d'acabament

22:00 8:00

Cal informe ambiental

No
Classificació 

Urbana

08006MUS

461136Coordenada (X)

Coordenada (Y) 4602270

1
Ordre Geogràfic

Prohibit pescar
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Platges

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Arenys de Mar 2022Any

Riscos existents a la platja

Georeferència (ETRS89)

Platja de la Picordia

És la platja central del litoral d'Arenys de Mar, situada davant del nucli urbà de la vila. També es coneix com a Primera 
Platja o platja d'Arenys de Mar. 

El domini públic de la platja de la Picòrdia està subjecte a diversos àmbits competencials: d'una banda, hi ha el sector de 
ponent de la platja, entre la Riera d'Arenys i el camí de Mar, que s'integra dins del domini públic marítimo-terrestre, i de 
l'altra, hi ha el sector de llevant, entre la Riera i el Port d'Arenys, que s'integra dins del domini públic portuari, 
competència en aquest cas de Ports de la Generalitat. 

A nivell del Pla de Distribució d'Usos i Serveis de temporada, cal especificar que només es sol·liciten al Servei de Gestió 
del Litoral de la Generalitat aquelles ocupacions i usos del sector de ponent de la platja (de la Riera d'Arenys cap a un 
punt situat davant de l'estació de RENFE). Les ocupacions i els usos del sector de llevant es tramitaran amb Ports de la 
Generalitat.

D'acord amb el Pla de Gestió Integral de les platges i del litoral d'Arenys de Mar, es preveu instal·lar les següents 
activitats i equipaments de temporada al sector de ponent la platja de la Picòrdia, fora del que és la zona d'adscripció 
portuària:
- 1 cabina sanitària (WC) adaptada i d'ús públic. 
- 1 accés adaptat a la zona de bany
- 1 dutxa adaptada
- 1 illa de recollida selectiva
- 2 papereres de resta o rebuig
- 2 papereres d'envasos (adjacent a les de rebuig)
- 1 línia de vida a la zona de bany

Cal destacar també que des del 2017 hi ha un petit espai reservat per al bany de gossos censats a Arenys de Mar, a 
l'extrem de ponent de la platja, delimitada a la sorra per una tanca de fusta i una malla de coco, i a l'aigua per una línia 
de boies. 

En relació als períodes de temporada, es preveuen els següents:
- Activitat dels establiments expenedors de begudes i menjars: a determinar per Ports de la Generalitat.
- Equipaments bàsics (dutxes, passeres, papereres, illes selectiva): del 04/04/2022 al 02/10/2022. 
- Servei de vigilància i salvament: del 18/06/2022 al 11/09/2022.

Finalment, cal dir que en referència al camp de boies que delimitarà la zona de bany protegit, el fondeig de les boies 
garantirà que no es pugui alterar la posició de la boia, ni desprendre el fons, ni serà susceptible de provocar danys als 
banyistes. No s'afectarà cap zona de fanerògames marines. Es notificaran les dades de l’empresa registrada i autoritzada 
que realitzarà la col·locació i manteniment de l’abalisament durant la temporada, i les embarcacions utilitzades hauran 
d’estar degudament despatxades per a aquesta activitat per part de la Capitania Marítima. Una vegada acabada la 
temporada, en absència de fanerògames marines, es retiraran les boies i els elements de fixació.

580,00ml

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

Descripció i Observacions

Longitud

25.520,00 m²
Superfície

Risc de regresió de la platja

Risc geològic

Risc Hidrològic

Calendaris

09/04/2022 02/10/2022

Data d'inici Data d'acabament

amb caràcter general ......................

18/06/2022 11/09/2022

23/05/2022 02/10/2022

de salvament i vigilància (*) ............

d'abalisament de la platja (*) ........

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es 
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca 

Horari de pesca ..................

Hora d'inici Hora d'acabament

22:00 8:00

Cal informe ambiental

No
Classificació 

Urbana

08006PRI

462519Coordenada (X)

Coordenada (Y) 4602972

2
Ordre Geogràfic

Prohibit pescar
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Platges

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Arenys de Mar 2022Any

Riscos existents a la platja

Georeferència (ETRS89)

Platja de les Roques d'en Lluc

Aquesta platja pràcticament ha desaparegut en els darrers tres anys, com a conseqüència dels temporals reiterats que 
han afectat el litoral. 

Es considera que no hi haurà platja de cara a la temporada de 2022. Només s'abalisarà la zona de bany per donar 
continuïtat a l'abalisament de les zones de bany de les platges de la Picòrdia i de la Musclera.

0,00ml

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

Descripció i Observacions

Longitud

0,00 m²
Superfície

Risc de regresió de la platja

Risc geològic

Risc Hidrològic

Calendaris Data d'inici Data d'acabament

amb caràcter general ......................

23/05/2022 02/10/2022

de salvament i vigilància (*) ............

d'abalisament de la platja (*) ........

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es 
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca 

Horari de pesca ..................

Hora d'inici Hora d'acabament

Cal informe ambiental

No
Classificació 

Urbana

08006PIC

461683Coordenada (X)

Coordenada (Y) 4602546

2
Ordre Geogràfic

Prohibit pescar
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Platges

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Arenys de Mar 2022Any

Platja del Cavaió

És la platja més gran del litoral d'Arenys de Mar, situada a llevant del Port d'Arenys. Limita amb el terme municipal de 
Canet de Mar. També es coneix com a Tercera Platja. Té una longitud aproximada de 1.000 metres, i una amplada 
variable entre els 80 i els 120 metres. 

El domini públic de la platja del Cavaió està subjecte a diversos àmbits competencials: d’una banda, el domini públic 
marítimo-terrestre, que abasta la major part de la superfície de la platja; de l’altra, el domini públic marítimo-terrestre 
d'adscripció portuària, competència de Ports de la Generalitat, que es concentra a la franja més propera a l’espigó de 
llevant del Port d’Arenys. També cal tenir en compte l’afectació de la franja situada a 8 metres a comptar des del carril 
més exterior de la línia de ferrocarril que passa pel darrera de la platja i per tant afecta al sistema ferroviari; així com el 
domini públic hidràulic per afectació dels diversos rials.

A nivell del Pla de Distribució d'Usos i Serveis de temporada, cal especificar que aquelles ocupacions i usos que es 
projecten a l'extrem de ponent de la platja (adjacents a l'espigó del Port) es tramitaran amb Ports de la Generalitat. La 
resta d'ocupacions i usos, la gran majoria, se sol·licitaran a Costes de la Generalitat. 

D'acord amb el Pla de Gestió Integral de les platges i del litoral d'Arenys de Mar, es preveu instal·lar les següents 
activitats i equipaments de temporada a la platja del Cavaió, a la zona que resta fora de l'adscripció portuària:
- 5 establiments expenedors de menjars i begudes de 20 m2 de bar i 100 m2 de terrassa, a més d'altres elements 
cadascun.
- 1 caseta d'assistència sanitària a la part central de la platja
- 2 punts de vigilància i salvament (addicionals a la caseta d'assistència sanitària)
- 3 cabines sanitàries (WC) adaptades i d'ús públic
- 1 zona esportiva temporal amb 4 pistes de bolei-platja i 1 pista de futbol-platja
- 12 accessos adaptats a la zona de bany
- 9 dutxes adaptades (més les 5 dutxes d'ús públic de les guinguetes)
- 10 illes de recollida selectiva
- 10 papereres de resta o rebuig
- 10 papereres d'envasos (adjacents a les de rebuig)
- 5 línies de vida a la zona de bany
- 1 canal nàutic 

En relació als períodes de temporada, es preveuen els següents:
- Activitat dels establiments expenedors de begudes i menjars: del 30/04/2022 al 02/10/2022.
- Equipaments bàsics (dutxes, passeres, papereres, illes selectiva): del 09/04/2022 al 02/10/2022. 
- Servei de vigilància i salvament: del 18/06/2022 al 11/09/2022.

Finalment, cal dir que en referència al camp de boies que delimitarà la zona de bany protegit, el fondeig de les boies 
garantirà que no es pugui alterar la posició de la boia, ni desprendre el fons, ni serà susceptible de provocar danys als 
banyistes. No s'afectarà cap zona de fanerògames marines. Es notificaran les dades de l’empresa registrada i autoritzada 
que realitzarà la col·locació i manteniment de l’abalisament durant la temporada, i les embarcacions utilitzades hauran 
d’estar degudament despatxades per a aquesta activitat per part de la Capitania Marítima. Una vegada acabada la 
temporada, en absència de fanerògames marines, es retiraran les boies i els elements de fixació.

1.000,00ml

Platja o paratge on es volen portar a terme les activitats i ocupacions que es relacionen

Descripció i Observacions

Longitud

92.000,00 m²
Superfície Cal informe ambiental

Si
Classificació 

Urbana

08006CAV

4
Ordre Geogràfic
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Platges

Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges (2022-2026)

Arenys de Mar 2022Any

Riscos existents a la platja

Georeferència (ETRS89)

Risc de regresió de la platja

Risc geològic

Risc Hidrològic

Calendaris

09/04/2022 02/10/2022

Data d'inici Data d'acabament

amb caràcter general ......................

18/06/2022 11/09/2022

23/05/2022 02/10/2022

de salvament i vigilància (*) ............

d'abalisament de la platja (*) ........

* Si no informeu les dates de salvament i vigilància i/o d'abalisament de la platja es 
considerarà que no existeixen aquests serveis a la platja.

Pesca 

Horari de pesca ..................

Hora d'inici Hora d'acabament

22:00 8:00

463815Coordenada (X)

Coordenada (Y) 4603323

Prohibit pescar

Pàgina 5 de 5 30-11-2021


