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MEMÒRIA 

 

1. Introducció i antecedents. 

 
L’article 9.15 de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la 

competència exclusiva en matèria de ports, sense perjudici d’allò que disposa l’article 

149.1.20 de la Constitució en referència als ports d’interès general (DOGC núm.38, de 

31 de desembre de 1979 i BOE núm.306 de 22 de desembre de 1979). 

 

El Port d’Arenys de Mar és un dels ports traspassats a la Generalitat de Catalunya 

mitjançant el Reial Decret 2.876/1980, de 12 de desembre (DOGC núm.108, de 21 de 

gener de 1981), essent Ports de la Generalitat l’entitat de dret públic que exerceix les 

competències que en matèria de ports correspon a la Generalitat de Catalunya (art. 5 de 

la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya). 

 

Per a la redacció del present Pla s’han considerat diverses fonts, les principals ha estat 

les següents: 

 

Estudi per a la reforma de les instal·lacions nàutiques, 1999. 

Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 2002. 

Pla de ports de Catalunya, 2004 i 2006. 

Diagnòstic mediambiental del port d’Arenys de Mar, 2004. 

Informe estratègic d’Arenys de Mar, 2005. 

Anàlisi de Maniobra del vaixell tipus de pesca, 2006. 

Dades de Ports de la Generalitat. Anuari Estadístic 2005 

Pla Especial del port d’Arenys de Mar, 2001. 

Dades del departament d’agricultura ramaderia i pesca de la Generalitat. 

Dades del Club Nàutic d’Arenys de Mar. 

 

 

2. Objecte i contingut del Pla Especial. 

 
La redacció d’aquest Pla Especial desenvolupa el sistema general portuari del Port de 

d’Arenys de Mar, d’acord  a les previsions del Pla de Ports de Catalunya. Determina les 

mesures i les previsions necessàries per garantir el funcionament eficaç de les diferents 

zones de servei portuari (pesquera, esportiva industrial i lúdica), el desenvolupament 

futur, la seva connexió amb la xarxa de transports terrestres i la cobertura adequada de 

la demanda de serveis portuaris i mediambientals, d’acord amb el que disposa l’article 

37.6 de la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya. 

 

Els objectius del Pla Especial, en termes generals, es poden resumir en els següents 

punts: 

 

• Ordenar  els usos i serveis del port mitjançant una zonificació i regulació de les 

diferents zones portuàries (pesquera, esportiva, industrial i lúdica) per tal 

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

servei garantint les necessitats futures del funcionament portuari. 

• Integrar el màxim el port i la ciutat millorant la seva accessibilitat al port i la 

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

usuaris portuaris. 

• 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 d’uns paràmetres urbanístics màxims 

que garanteixin una correcta funcionalitat i una integració paisatgística de les 

edificacions 

 

 

Relació amb altres plans i legislació bàsica d’aplicació 
 

El contingut del Pla Especial s’adaptà a la documentació que requereix el Text refós de 

la Llei d’urbanisme aprovada pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

 

El present Pla es desenvolupa de conformitat amb el que disposa l’Art. 127 de la secció 

IV.1 “Sistema Portuari” de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació 

d’Arenys de Mar, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, amb 

data 27 de juny de 1984 (D.O.G. 457 d’1 d’agost 1984).  

 



Pla Especial del Port d’Arenys de Mar   Memòria 

 

En l’art. 128 el Pla General d’Ordenació d’Arenys de Mar regula l’edifcabilitat neta i 

l’ocupació neta màxima del Sistema General Portuari de la següent manera: 

 

  Edificabilitat màxima neta:    0.70m2/m2 

  Ocupació neta màxima neta:   70% 

 

El Pla especial preveu una edificabilitat i ocupació de zona màximes següents: 

 

  Edificabilitat màxima neta:    0.50m2/m2 

  Ocupació neta màxima neta:   37% 

 

Així mateix, el Pla es redacta d’acord amb les línies d’actuació indicades a l’avanç del 

nou POUM d’Arenys de Mar, que encara no ha estat aprovat. 

 

En la fase de redacció es va sol·licitar informe a l’òrgan ambiental mitjançant un 

“Document ambiental preliminar d’avaluació ambiental del port d’Arenys de Mar” en el 

marc de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats 

plans i programes sobre el medi ambient (publicada en el BOE el dia 29 d’abril de 

2006), norma que adapta per a l’Estat espanyol les exigències de la Directiva 

comunitària europea 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, sobre avaluació ambiental de 

plans i programes. 

 

El present Pla Especial es desenvolupa d’acord a les previsions del Pla de Ports de 

Catalunya. Així mateix, aquest Pla Especial té en compte les conclusions del Diagnòstic 

mediambiental del port d’Arenys de Mar, redactat en Maig de 2004. 

 

El Pla recull els criteris definits en el Pla d’Infrastructures del Transport de Catalunya 

PITC 2006-2026 en referència al desdoblament de la línia de ferrocarril entre Arenys i 

Blanes (amb mesures d’integració urbana de la línia ferroviària), el desplaçament de la 

NII al corredor de la C-32 i la transformació de la NII amb una “nova NII”, més urbana i 

cívica. 

 

En referència a l’implantació de nous establiments comercials, el Pla recull allò que 

determinen la Llei 18/2005, de 27 de desembre d’equipaments comercials i el Pla 

Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials, PTSEC 2006-2009. La Normativa del 

present Pla recull per la Zona terciària les prescripcions corresponents. 

 

En aplicació del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 

d'avaluació de la mobilitat generada, es redacta com a document independent l’Estudi 

d’avaluació de la Mobilitat Generada del Pla Especial del port d’Arenys de Mar, amb 

l’objectiu de fer un anàlisi de la mobilitat generada produïda per les actuacions previstes 

al Pla Especial.  

 

 

3. Medi físic. 

 
Arenys de Mar està situat a la comarca del Maresme, a una latitud de 41º 34’ 5’’ Nord i 

una longitud de 20º 35’ E a 40 Km. al NE. de Barcelona i a 68 Km de Girona.  

 

Les característiques físiques més notables del port són les següents: 

Es tracta d’un port artificial que no es recolza en cap element d’abric natural. El fons és 

sorrenc (conjunt sedimentari quaternari litoral sobre un substracte granític), força mòbil i 

situat a poca fondària. El descens batimètric es fa gradual fins als vint metres on 

s’accentua el pendent. 

 

El port consta d’un dic a llevant a la zona del Portinyol i d’un contradic a ponent més 

enllà de la zona del puig Calvari. A l’arrencament de la costa estan separats 780 m i són 

convergents formant un angle entre si de 68º 30’. 

 

El dic de recer o llevant s’inicia amb un rumb SW 29º 15’ i la primera alineació té una 

longitud de 325 m. Un acord circular de 108 m enllaça amb la segona i tercera alineació 

amb una longitud total de 935m. La cota de coronació de l’espatller és aproximadament 

de 6.7 m. 

 

El contradic, a ponent, s’inicia amb un rumb S 29º 15’ amb una llargada de 175 m i 

continua després d’un acord circular amb un tram de 280 m. La seva amplada és de 47 
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m a la primera alineació i de 38 m a la segona. El nou contradic comença a continuació 

de la primera alineació de l’antic contradic amb un rumb NW 6º 25’. Té una primera 

alineació de 17 m d’amplada i 99 m de longitud, una segona alineació de 12 m 

d’amplada i 219 m de longitud. La cota de coronació de l’espatller és aproximadament de 

5.7 m. 683 ml. de molls del port tenen un calat de 6 a 4 m i en 1631 ml són menors de 

4m. En total té 2314 ml de molls. 

 

El front urbà del port és d’uns 800 metres però a causa de l’accidentalitat del terreny, de 

la presència de la carretera NII i de la línia del ferrocarril, queda relativament aïllat de la 

població, des d’on es pot accedir en vehicle únicament per la Riera d’Arenys i per l’enllaç 

amb la carretera NII. La resta del port té al seu redós el massís format la Penya del mal 

Temps. A més de la riera d’Arenys, dos cursos d’aigua desemboquen al port; El rial de 

del Bareu i el rial de Canelies. 

 

El rial del Bareu és el més important del sector, recull les aigües pròpies i les dels rials 

de Vallfiguera i Tronqueda. El seu sistema hidrogràfic ha estat un dels més alterats 

d´ençà de la construcció de la C-32. El rial de Canelies s’utilitza com accés de vianants i 

l’estat actual de les obres de canalització presenten un estat molt deteriorat. Aquest rial 

té un sorrer dins l’àmbit del port. 

 

 

4. L’àmbit del Pla Especial. 

 
L’àmbit on es desenvolupa el Pla Especial és el sistema general portuari, definint com a 

tal l’espai delimitat pel límit de la zona de servei del port i el mar territorial, que va ser 

fixat a l’acta de traspassos  de serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de ports 

(RD núm. 2876/1980 de 12 de desembre), definida en el plànol de delimitació del Pla 

Especial. L’àmbit del Pla especial correspon exactament a l’àmbit de la zona de servei 

proposada. 

 

El límit terrestre de la zona de servei de ponent a llevant, comença amb l’eix de la riera 

d’Arenys. Va paral·lel a la tanca del FFCC, exclou el puig Calvari i prossegueix paral·lel a 

l’esmentada tanca. El límit terrestre s’adapta a la delimitació del domini públic marítim i 

terrestre a partir del molló M21-54. En aquest punt descriu una poligonal formada pel 

DPMT fins el molló M15 en que retorna a ponent seguint una paral·lela de l’anterior 

poligonal a 22m. Ressegueix l’edifici del Portinyol a una distància de 6m, fins trobar el 

peu de l’escullera del dic de recer.  

 

El límit marítim, de llevant a ponent, se situa a 40m de l’amplada mitja de l’escullera del 

dic de recer. Fa una tirada de l’última alineació fins trobar la perllongació de l’eix de la 

Riera d’Arenys que és el límit de ponent. El Pla Especial es desenvolupa íntegrament en 

el Domini Públic Marítim i Terrestre sense afeccions a béns privats. 

 

 

5. Evolució històrica del port. 

 
Potser que els primers passos per construir un port foren els de la Confraria de Sant 

Elm, al plantejar a l’any 1765 una sèrie d’actuacions (baluard i bateria) a les penyes del 

mal Temps. 

 

 El resguard consistia en una petita punta de roques naturals, de 200m de longitud 

situada a l’est de la platja del Portyinyol, a redós de les quals s’emparaven moltes 

barques d’Arenys i de la rodalia en cas de temporal. Aquest va servir de base per a la 

construcció del port refugi. L’any 1911, l’Ajuntament d’Arenys, recolzat per les poblacions 

veïnes i degut a una època de forts temporals (en especial el de l’11 de febrer de 1911 

que causà destrosses i pèrdua de vides humanes), sol·licita la construcció d’un port de 

refugi, atès que, entre Barcelona i Sant Feliu de Guíxols, no hi havia cap zona d’aixopluc 

d’embarcacions. L’autorització fou concedida el 1917, i les obres, començades el 1920, 

van ser portades a terme pel constructor Francesc Soler i Miró, àlies “València”, segons 

projecte de l’enginyer Josep Maria Ortega, i s’allargaren fins el 1931, any en què 

l’empresa constructora va fer fallida.  

 

El 1947, són represes les obres del port pel constructor Francisco Panadero Coello i sota 

la direcció de l’enginyer Aurelio González Isla. Les obres van acabar el 4 d’abril de 1961. 

El dic de llevant mesurava 830m. 
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El port abans de la construcció del segon contradic 
 

 
La carretera i la línia de tren l’any 1930       L’edifici del mont Calvari vers l’any 1945 

 

Posteriorment, el 1991es va construir un nou braç, es va allargar el dic de ponent i es va 

bastir la llotja. El 1995, la Generalitat va allargar 105m el dic de llevant i va construir el 

nou contradic a continuació de la primera alineació de l’antic contradic. Recentment s’ha 

construït el martell de l’aqüicultura que han permès reduir l’agitació de la dàrsena del nou 

contradic. 

Diagrama d’agitació per un temporal determinat abans 

de la construcció del martell de la dàrsena pesquera 

 

 

 

6. Estat actual del port. 
 

Dàrsena pesquera: 

Espai portuari associat al dic de ponent i als contradics. Compta amb 795 ml de molls 

dedicats a la pesca i amb 139ml dedicats als subministres, base de creuers i 

d’embarcacions de l’aqüicultura. En total la dàrsena pesquera disposa  27.011m2 de 

mirall d’aigua i 32.463m2 de superfície de terra. La dàrsena pesquera disposa de 

diferents equipaments com; llotja, fàbrica de gel, magatzems de caixes i altres, pallols, 

sistemes de gestió de residus i una estació de carburants que subministra a tots els 

sectors del port i altres que s’exposaran més endavant. El sector pesquer disposa d’una 

àrea discontinua al Tenyidor en el moll de riba. 

 

Zona nàutica esportiva: 

La dàrsena esportiva s’organitza en el moll de ribera i es perllonga fins a la segona 

alineació del dic de recer. La continuïtat dels usos esportius queda tallada per l’àrea 

d’usos pesquers del Tenyidor i l’àrea d’usos industrials a l’àrea del Portinyol. Els serveis 

nàutics es gestionen pel Club Nàutic d’Arenys i pel Club Mar Esport. En conjunt 

ofereixen 559 unitats d’amarradors situats, en el moll de ribera i en la dàrsena del 

Portinyol. El mirall d’aigua és de 43.298 m2 i la superfície de terra és de 18.692 m2. 

 

Zona tècnica: 

El port d’Arenys acull una important activitat de drassanes que es situa en el moll 

adossat del dic de recer i a l’esplanada del Portinyol. El sostre edificat total dedicat a les 

drassanes és de 9.473m2, la superfície de terra de la zona tècnica és de 25.584 m2 i 

disposa de 5.920 m2 de mirall d’aigua. Aquestes drassanes ofereixen diversos serveis 

de manteniment i reparació per a les embarcacions que es detallaran més endavant. 
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Zona terciària o d’usos generals: 

A la banda interior del moll de ribera es desenvolupen diverses activitats relacionades 

amb el turisme i els serveis. Aquesta activitat ocupa 10.130m2 de superfície de terra 

amb un sostre edificat de 10.470m2. 

 

Obres de defensa: 

El port d’Arenys queda resguardat en front als temporals gràcies al dic de llevant o dic de 

recer i el dic de ponent. El dic de ponent està format per dos dics construïts en dos 

etapes. Recentment s’ha construït un martell a l’extrem del segon contradic que ha 

permès reduir sensiblement l’agitació interior de la dàrsena pesquera. A redós dels dos 

dics s’hi recolza la platja del Cabaió i la Primera platja amb 80m i 190m d’amplada 

respectivament. La superfície de les àrees d’escullera i de sorra són de 61.339 m2. 

 

El viari i l’espai lliure: 

El port d’Arenys és connecta a la xarxa general viària a través d’un pas inferior de gàlib 

reduït a la Riera d’Arenys i per un pont per sobre la línia del ferrocarril que enllaça 

directament amb la carretera NII. El enllaços per a vianants amb la trama urbana es 

realitzen per diferents passos inferiors associats a les rieres i rials. Aquests són; el de la 

riera d’Arenys, del rial del Bareu i del rial de Canelies.  

 

La continuïtat longitudinal es realitza per les voreres del vial principal, que en algun punt 

no superen el metre i mig. L’espai públic més important del port el configura la Primera 

platja i el triangle de les palmeres. Aquest és una esplanada polivalent a on es realitzen 

revetlles i altres celebracions col·lectives. La superfície ocupada pel sistema viari i 

d’espais lliures és de 45.337m2. 

 

Els canals de navegació: 

Els canals de navegació d’accés a les diferents dàrsenes del port tenen una amplada 

mínima de 75m. L’alineació de la palanca 3 no és paral·lela al primer contradic, i fa que 

el canal adossat presenti una amplada variable entre 75 i 100m. 

 

Quadre resum de les principals superfícies de l’estat actual del port 

Terra Aigua subtotal Sostre
Zona pesquera 32.463 m2 27.011 m2 59.474 m2 5.901 m2

Zona tècnica 25.584 m2 5.920 m2 31.504 m2 9.473 m2

Zona nàutica esportiva 18.692 m2 41.786 m2 60.478 m2 2.965 m2

Zona terciària (usos generals) 10.470 m2 0 m2 10.470 m2 6.022 m2

Sistema Viari i espais lliures 45.337 m2 0 m2 45.337 m2 0 m2

Sistema de defensa marítima 62.851 m2 0 m2 62.851 m2 0 m2

Sistema d'aigua i navegació 0 m2 126.863 m2 126.863 m2 0 m2

TOTAL 195.397 m2 201.580 m2 396.977 m2 24.361 m2

Principals superfícies de l'estat actual del port

 

 

 

6.1. Instal·lacions pesqueres. 

Edifici Ed-Contradic-01/02 en el primer contradic 3353m2. 2 llotjes diferenciades per peix 
blanc i peix blau

Edifici Ed-Contradic-04 en el primer contradic 151m2. 

Edifici Ed-Contradic-03 en el primer contradic 438m2. 

Edifici Ed-Contradic-05 194m2 de sostre, 30T/dia i 100m3 
d'emmagatzematge

Porxo. Ed-Ponent-02 650m2. 200.000 caixes de fusta/any

Al magatzem Rentat de caixes de PVC . 1000 
caixes/dia

Dàrsena pesquera i moll de ribera 5000m2+2180m2

Tenyidor. Ed-ribera-07 117m2

Adossats al contradic. Ed-Ponent-01 998m2

Edifici llotja 84m2

Extrem primer contradic Gasoil (REPSOL) 4500T/any    2 
devanadores pesca

Dàrsena pesquera -

Dic de llevant Residus embarcacions (marpol) i altres

Àrea tècnica (Varador 2000) Grua 10T, pòrtic elevador 200T

Adossats pallols 23ut

Estàtua del mar 48ut+2PMR

Dàrsena pesquera 135ut 7 camions

Dàrsena pesquera 32463m2

Dàrsena pesquera 27011m2

Superfície total de terra

Botiga d'efectes navals pesca

Superfície total d'aigua

Sector

Subministre d'aigua

Fàbrica de gel

Sistema de gestió de residus

Instal.lacion i serveis 

Subministre de carburants

PESCA

Magatzems de caixes 

Rentat de caixes

CaracterístiquesLocalització

Llotja i oficines de la confraria

Oficines

Restaurant

Assecadors de xarxes

Pallols

Magatzem

Treta

Aparcament reservat
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6.2. Instal·lacions esportives. 

 

Moll de ribera davant Calvari. Ed-ribera-02/03 942m2

Moll de ribera davant Calvari. Ed-ribera-04 558m2

Moll de ribera Piscina, dutxes, vestuaris, farmàcia, 
sanitaris

Moll de ribera davant Calvari. Ed-ribera-05 741m2

Moll de ribera zona Portinyol.Ed-Portinyol-02 108m2

Moll de ribera. Ed-ribera-06 587m2

Moll de ribera Grua 10T, rampa d'avarada, carretó 
elevador

Moll de ribera Taller mecànic i d'aixa

palanques aigua, electricitat

Dàrsena pesquera Gasoil i benzina 2 devanadores

Escar i benzinera Residus embarcacions (marpol) i altres

Moll de ribera Vela, submarinisme, nàutica, esquí 
nàutic, windsurf

Moll de ribera Telèfon,correus,ràdio,VHF,TV,internet,inf
ormació meteorològica

Moll de ribera 24ut

Dàrsena portinyol 47ut

Dàrsena esportiva 18692m2

Dàrsena esportiva 43296m2

Comunicacions

Serveis als navegants

Escoles

Superfície total de terra

Comercial nàutic

Subministres

Seu social Club Mar Esport

Superfície total d'aigua

Sistema de gestió de residus

Torretes subministres

Restaurant

Localització CaracterístiquesSector Instal.lacion i serveis 

ESPORTIU

Aparcament reservat

Manteniment d'embarcacions

Treta

Seu social Club Nàutic d'Arenys

Locals serveis nàutics i hivernatge

 

 

 

6.3. Àrees tècniques. 

 
Quadre resum de les activitats de l’àrea tècnica 

Ed-portinyol-01/Ed-dic-01 sostre 3500m2+828m2. Pòrtic elevador 
de 35T

Ed-dic-01 987m2

Ed-escar-01 Sostre: 1535m2, terra: 1572m2, aigua: 
1920m2

Ed-escar-02 590m2

Ed-escar-03 196m2

Ed-escar-04/05 1074m2

Plataforma final dic de recer Grua 10T, pòrtic elevador 200T. Escar: 
5818m2, aigua: 4000m2

Vial dic recer 17ut+50ut

Varador 2000. Oficines

Varador 2000. Drassanes i magatzem

Varador 2000. Escar

Tallers. Mecànics, electrònica, pintura i 
hivernatge

Aparcament zona tècnica

Sector Instal.lacion i serveis Localització Característiques

Drassanes d'Arenys. Activitat principal: 
construcció d'embarcacions.

Drassanes Dalmau. Construcció de vaixells

ÀREA TÈCNICA

Varador 2000. Nau de pintura

 
 

 

6.4. Altres instal·lacions. 

 

Dàrsena pesca embrcació de 20 places 
2830passatgers/any

Ed-ribera-10 Fàbrica de gel 14T/dia, magatzem de 
1855m3

Ed-escar-06 sostre 763m3, ocupació 2400m2 
300.000ut.llagosta/any

Restaurant Pòsit Ed-bareu-02 sostre 718m2+237m2 soterrani

Bar del port Ed-bareu-03 121m2+terrassa

Restaurant Marínez Ed-bareu-05 252m2+terrassa

Restaurant Portínyol Ed-portinyol-06 sostre 908m2

Restaurant Els pescadors Ed-contradic-03 sostre 438m2

Restaurant Els Mariners Ed-ribera-04 sostre 558m2

Restaurant Club Nàutic Ed-ribera-02 -

Restaurant ISM Ed-bareu-01 -

3

Institut social marina Ed-bareu-02 sostre 1139m2

Ports de la Generalitat Ed-portinyol-05 sostre 130m2

Capitània marítima Ed-ribera-01 terra 29m2 sostre 38m2

Creu Roja Moll de ribera terra:625m2, 2 mòduls, 15ml de moll

Ed-bareu-04, Ed-ribera-09/11, Ed-portinyol-03/04 1582m2

Primera Platja 228ut+130ut+4PMR+41 motos

Portinyol 68ut

Calvari 13ut

Moll de ribera 120ml càrrega i descàrrega

Primera Platja, Bareu, Calvari Recollida selectiva

Ginguetes de platja

Indústria conservera del peix

Comerç al major de crustacis

Restauració

Magatzems i petits tallers

Instal.lacions oficials

Aparcamets generals

Sistema de gestió de residus

ALTRES Creuers turístics

Sector Instal.lacion i serveis Localització Característiques

 
 

 

7.  Característiques de l’activitat. 

 
Les activitats principals del port d’Arenys es distribueixen de la següent manera: 

Pesquera:      Dic de ponent 

Nàutica esportiva:     Moll de ribera i llevant 

Indústria de conservació de peix:   Moll de ribera 

Comerç al major de crustacis:   Moll de llevant 

Restauració:      Moll de ribera  

Drassanes:      Portinyol i moll de llevant 
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7.1. Activitat pesquera. 
 

La flota de pesca del port d’Arenys la composen 87 embarcacions, amb un total de 1657 

TRB (Tones de Registre Brut). La distribució de la flota és la següent: 

 

Arrossegament:     21 ut. 

Encerclament:      7 ut. 

Arts menors: 

  Tresmall:    37 ut. 

  Petxinaires:    9 ut. 

  Palangre:    8 ut. 

  Sonso:     5 ut. 

 

De les 87 embarcacions que tenen com a port base Arenys, 20 estan matriculades a 

altres ports catalans.  

 

La distribució de la flota s’organitza a la dàrsena pesquera amb un total de 795ml.  

Recentment s’han instal·lat unes palanques per les arts menors. Aquest fet ha de 

permetre una ordenació i optimització dels molls de la dàrsena.  

 

La confraria de pescadors compta amb 82 armadors i 205 mariners. Actualment la 

confraria de pescadors de Sant Elm gestiona i controla totes les instal·lacions destinades 

a l’activitat pesquera: les dues naus de venda de peix, la venda de peix, el 

subministrament de gel, aigua i energia a les embarcacions de pesca, els pallols, els 

magatzems, les caixes de PVC pel peix blanc i la màquina per rentar-les, la cafeteria i 

restaurant, i també assessora als pescadors en afers laborals i empresarials.  

 

L’any 2005 a la llotja s’hi van subhastar 2.083.052 Kg. de captures amb un valor 

aproximat de 7.591.109,70 €  amb la següent distribució segons el tipus de captures: 

 

Mol·luscs:       137.346Kg 

Crustacis:       47.665Kg 

Peix:     1.898.041Kg 

 

El peix blanc que se subhasta a la tarda, es ven i transporta en caixes blaves de PVC 

reutilitzables, propietat de la confraria. Aquestes caixes es renten amb aigua calenta, 

lleixiu i detergent mitjançant una màquina al magatzem de caixes. Aquesta màquina té 

tres motors de 2 CV i un de 0,75 i unes resistències d’aproximadament 5.500 W per 

escalfar l’aigua. Es netegen unes 1.000 caixes/dia. 

 

El peix blau que se subhasta al matí, es ven i transporta en caixes de fusta d’un sol ús. 

Es prepara el peix amb gel i es fan palets de caixes que s’enrotllen amb plàstic per una 

millor conservació. Anualment s’utilitzen unes 200.000 caixes de fusta pel peix blau. 

 

Les caixes de fusta i PVC, els palets, bidons usats, tambutxos, eines i ocasionalment 

estris de pescadors particulars, es guarden en un magatzem descobert. Aquest 

magatzem de pesca és una autorització de 790 m2. 

 

La confraria de pescadors va construir 40 pallols de pesca de 24 m2 cadascun amb una 

superfície total de 1.750 m2 adossats a l’espatller al dic de ponent. Aquests pallols són 

gestionats per la confraria i es lloguen als pescadors per desar-hi estris de pesca, 

xarxes, neveres per esquers, etc. A l’edifici de la llotja hi ha una botiga d’efectes navals 

de 83 m2 per als pescadors. A part dels pallols i del magatzem de pesca que gestiona la 

confraria, Ports de la Generalitat gestiona 40 magatzems més distribuïts pel moll de 

Ribera i que utilitzen, prèvia concessió o autorització, empreses i tallers o pescadors. 

 

La fàbrica de gel és una instal·lació de 194 m2. Està instal·lada en un edifici apart situat 

a la ribera esquerra del moll pesquer. Diàriament pot produir 30 tones de gel i té una 

capacitat d’emmagatzematge de 100 m3, per una producció anual d’entre 3.000 i 3.500 

tones de gel. El gel es transporta en caixes fins a l’embarcació o fins a la llotja, o es pot 

subministrar directament a les barques mitjançant un tub. El gas refrigerant que s’utilitza 

és l’amoníac i anualment es fan 1 o 2 càrregues.  

 

Hi ha un estenedor de xarxes de 4.400 m2 situat fora de la zona pesquera, entre les 

instal·lacions de la Creu Roja i les del Centre de Pesca Mar Esport, pròxim al Tenyidor. 
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Existeix una producció industrial de peix a càrrec de Cultimar, que ven directament a 

industrials i majoristes. 

 

Repsol disposa d’una concessió de 457 m2 destinada a estació de subministrament de 

combustible al moll pesquer. Aquesta estació té dues debanadores a la Ribera esquerra i 

dues a la Ribera dreta. N’hi ha de dos tipus, de pesca i per embarcacions de lleure.  

 

Gràfics de l’evolució de captures en el conjunt de Catalunya i en el port d’Arenys 

 

 

Edificacions actuals dedicades a usos pesquers: 

Sector Plant.

ED-CONTRADIC-01 1.069,0 m2 PB+3 2.600,0 m2

ED-CONTRADIC-02 459,0 m2 PB+2 753,0 m2

ED-CONTRADIC-03 219,0 m2 PB+1 438,0 m2

ED-CONTRADIC-04 151,0 m2 PB 151,0 m2

ED-CONTRADIC-05 194,0 m2 PB 194,0 m2

ED-PONENT-01 998,0 m2 PB 998,0 m2

ED-PONENT-02 650,0 m2 PB 650,0 m2

ED-RIBERA-07 117,0 m2 PB 117,0 m2

total 3.857,0 m2 5.901,0 m2

Zona Pesca  32.463m2
Superfície planta SET

m2/m2
Ed. Bruta

0,18

Paràmetres de l'edificació

 
 

 

7.2. Activitat esportiva. 
 

L’activitat de la nàutica d’esbarjo es gestiona des de dos clubs; el Club Nàutic Arenys de 

Mar (CNAM) i el Club Pesca Mar Sport (CPMS). El primer es situa en el moll de ribera 

fins l’esplanada de la Creu Roja i gestiona la dàrsena del Portinyol i les palanques 1-5. El 

segon es situa a ponent de l’edifici de drassanes d’Arenys en un petit edifici de 108m2, 

els amarradors que gestiona són els que es situen a la palanca A i B. L’eslora màxima 

per a embarcacions esportives que poden admetre és de 20 metres. Fou fundat l’any 

1952 i a l’any 2003 comptava amb 644 socis. El CNAM disposa d’una concessió del 

14/07/2000 fins al 2018 de 15.883 m2 de terra i 32.786 m2 de mirall d’aigua 

 

El CPMS té una nova concessió del 13/05/2002 fins al 2008 que unifica les dues 

anteriors de que disposava: una concessió del 26/04/1993 fins al 2008 de 1.700 m2 de 

terra i 9.000 m2 de mirall d’aigua, i una altra del 16/02/1987 fins al 2002 per un edifici 

social de 82 m2.  

 

Activitats que realitza el CNAM  

Amarradors entre 6 i 20m d'eslora Escola de vela reconeguda per la Federació 
de Vela

Armaris trasters

Dues zones d’avarada amb rampes d’accés 
per embarcacions de petit calat.

Cursos de submarinisme Pallols per accessoris nàutics

Pàrking propi Cursos de natació infantil Ràdio i telefonia per VHF continua (canal 9

Amplia explanada per l’allotjament 
d’embarcacions petites

Activitats de pesca esportiva Serveis de telefonia 24h 

Carreta hidràulica per l’avarada 
d’embarcacions fins a 6 m. d’eslora

Gimnàs i sauna Internet

Dues piscines, una de 20x80 m. i l’altre infantil Cursos de titulacions nàutiques Servei meteorològic diari 

Terrassa solàrium Xerrades i seminaris sobre temes nàutics Salvament marítim

Organització de regates socials cada setmana 
i altres activitats nàutiques

Ampli calendari de festes socials Remolc d’embarcacions

Còmode safareig de tot tipus de veles Servei de bus professional Correspondència i franquícies amb altres 
Clubs Nàutics

Cuba per dessalar per a motors fora borda Bugaderia El Club Nàutic d’Arenys de Mar està dins de 
les Federacions de Vela, Motonàutica, etc

Activitats del CNAM

 

 

 

Ports de Catalunya

25.000.000

27.000.000

29.000.000

31.000.000

33.000.000

35.000.000

37.000.000

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005

Port d'Arenys de Mar

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000
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4.000.000

4.500.000
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Edificacions actuals dedicades a usos de la nàutica esportiva 

Sector Plant.

ED-RIBERA-01 29,0 m2 PB+1 38,0 m2

ED-RIBERA-02 365,0 m2 PB+1 730,0 m2

ED-RIBERA-03 203,0 m2 PB 203,0 m2

ED-RIBERA-04 558,0 m2 PB 558,0 m2

ED-RIBERA-05 741,0 m2 PB 741,0 m2

ED-RIBERA-06 587,0 m2 PB 587,0 m2

ED-PORTINYOL-02 41,0 m2 PB 108,0 m2

total 2.524,0 m2 2.965,0 m2

Zona Esportiva 
18.692m2

SETSuperfícieEd. Bruta
m2/m2

Paràmetres de l'edificació

0,16

 
 

Distribució dels amarradors per eslores i ens gestor. 

ut. ut.

L<6 A06 6 2,5 12 180 m2 117 1.755 m2 129

6m<L<8m A08 8,5 3 144 3.672 m2 48 1.224 m2 192

8m<L<10m A10 10 3,5 38 1.330 m2 0 0 m2 38

10m<L<12m A12 12 4 126 6.048 m2 0 0 m2 126

12m<L<15m A14 14 4,5 35 2.205 m2 0 0 m2 35

A16 16 5 17 1.360 m2 0 0 m2 17

A18 18 5,5 22 2.178 m2 0 0 m2 22

20m<L 0 0 m2 0 0 m2 0

Total 394 16.973 m2 165 2.979 m2 559

total ut.

Superficie Superficie

15m<L<20m

Tipus eslora mànega CNAM CPMS

 
 

Comparació de la distribució dels amarradors d’Arenys i de Catalunya 

oferta any 2000 oferta de disseny

L<6 16,0% 2,9% 23,1% 129

6m<L<8m 37,0% 32,0% 34,3% 192

8m<L<10m 23,1% 29,2% 6,8% 38

10m<L<12m 13,2% 18,6% 22,5% 126

12m<L<15m 6,5% 9,8% 6,3% 35

15m<L<20m 2,9% 4,4% 7,0% 39

20m<L 1,3% 3,2% 0,0% 0

100,0% 100,0% 100,0% 559

Eslores
oferta actual

Oferta amarradors
Arenys de MarCatalunya

 
 

Gràfic comparatiu de la distribució de demanda a Catalunya i l’oferta d’Arenys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’oferta dels amarradors actual d’Arenys de Mar s’acosta a  la tendència de la distribució 

idònia amb l’excepció de la falta d’eslores de 10m, l’accés d’eslores de 6m i la falta 

d’eslores superiors a 20m. La distribució de demanda a Catalunya s’extreu de la mitjana 

de les instal·lacions construïdes a partir del 2000. 

 

Evolució dotació amarradors a Catalunya per 1000 habitants. 

Comarques 1.982 1.987 1.992 1.997 2.000 2.002

Montsià 5,9 9,4 11,0 11,5 10,7 14,8

Baix Ebre 5,4 11,3 16,3 16,6 16,6 16,3

Baix Camp 2,3 6,8 8,0 7,9 7,1 6,7

Tarragonès 2,5 2,5 2,4 8,8 8,6 7,9

Baix Penedès 16,4 14,7 12,8 10,3 10,5 8,9

Garraf 15,6 29,0 42,4 35,7 33,4 29,2

Barcelonès 0,1 0,1 0,6 0,7 0,7 0,7

Maresme 5,8 5,5 8,7 11,3 11,6 9,9

La Selva 6,5 5,5 5,3 4,1 4,2 5,9

Baix Empordà 19,4 48,8 33,9 33,8 31,9 26,6

Alt Empordà 50,2 47,6 51,1 49,8 62,8 85,8

Catalunya 3,1 3,8 5,6 6,5 6,9 7,5  
 

0,0%
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Catalunya Arenys de Mar
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Evolució amarradors a Catalunya 

Comarques 1.982 1.987 1.992 1.997 2.000 2.002

Montsià 315 507 596 629 588 853

Baix Ebre 340 727 1.055 1.092 1.093 1.092

Baix Camp 272 847 1.055 1.108 1.000 982

Tarragonès 370 370 370 1.492 1.487 1.451

Baix Penedès 488 488 488 488 530 539

Garraf 1.080 2.084 3.262 3.227 3.207 3.128

Barcelonès 278 278 1.430 1.475 1.480 1.517

Maresme 1.479 1.479 2.550 3.617 3.820 3.523

La Selva 533 503 523 434 452 707

Baix Empordà 1.591 1.581 3.050 3.241 3.139 2.811

Alt Empordà 4.057 4.068 4.641 4.641 6.024 8.889

Catalunya 10.803 12.932 19.020 21.444 22.820 25.492  
 

L’evolució de la demanda d’amarradors és creixent i amb tendència a un augment de la 

demanda d’eslores majors tal com es posa de manifest en els següents gràfics. 

 

 

7.3. Activitats de la zona tècnica. 
 

Les àrees tècniques es concentren en el dic de llevant i de ribera. Les activitats que s’hi 

desenvolupen són les de construcció i reparació de vaixells, tallers de mecànica d’aixa, 

electrònica, pintura i desballestament de vaixells entre altres. Aquestes activitats les 

porten a terme a diferents els següents tallers especialitzats: 

 

Drassanes d’Arenys, SA.: 

Disposa d’una concessió de 5.583 m2 localitzada a l’inici del moll de llevant. La seva 

activitat principal és la construcció de vaixells per encàrrec. Per treure i posar les 

barques a l’aigua utilitza un pòrtic elevador de 35 tn. de la seva propietat. 

 

Drassanes Dalmau, SA.: 

Disposa d’una concessió de 1.572 m2 de terra i de 2.000 m2 d’aigua. Les instal·lacions 

són noves, acabades el 2003, i modernes. També disposen d’una altre nau en un 

polígon industrial d’Arenys de Mar. Aquestes drassanes, juntament amb les Drassanes 

d’Arenys, són les úniques dedicades a la construcció de vaixells. 

Varador 2000 SA.: 

Les seves instal·lacions estan situades a l’extrem del moll de llevant. Disposa d’una 

concessió de 887 m2 per l’edifici i de 5.818 m2 pel varador. Realitza tasques de 

reparació i manteniment de vaixells. Per treure i posar les barques de l’aigua disposa 

d’una grua fixa de 10 tn, propietat de Ports de la Generalitat, i d’un pòrtic elevador de 

200 tn.  

 

Altres tallers: 

Existeixen petits tallers de mecànica, d’electrònica – electricitat i de pintura, localitzats en 

diferents punts del port, preferentment al moll de llevant. Tots aquests tallers estan 

dedicats a la reparació i/o manteniment de vaixells, i alguns disposen de maquinària per 

moure les barques. 

 

 

7.4. Altres activitats. 
 

Creuers turístics: 

Al port d’Arenys opera un embarcació de creuers turístics per 20 places amb una 

activitat aproximada de 2830passatgers a l’any. Aquesta embarcació atraca a la zona 

pròxima a l’estàtua del mar i dorm a la dàrsena pesquera. Aquest punt d’embarcament 

presenta problemes de calat, fet que recomana la localització d’un altra zona més 

adequada. 

 

Indústria conservació de peix: 

Marisc i Peixos Gironès, SA (MARGEPISA) s’ubica en una nau industrial situada al 

passeig de circumval·lació del port. La matèria primera (sípia i calamar principalment, 

però també, encara que en menor proporció, gambes, llagostins, lluç, etc.) es compra al 

port d’Arenys i a d’altres ports propers, i a les seves instal·lacions es realitzen 

principalment les operacions de neteja, manufactura i congelació de les espècies per a 

l’empresa Pescanova, SA. Per portar a terme aquests processos disposa d’una fàbrica 

de gel i d’una cambra de congelació. Aquestes instal·lacions van ser autoritzades amb 

una concessió de 1.191 m2 de terra del 26/05/1966 fins al 2018 per aplicació de la llei de 

costes. La fàbrica de gel pot produir fins a 14 tn. diàries de gel i la cambra té una 

capacitat d’emmagatzematge de 1.855 m3. 
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Comerç a l’engròs de crustacis: 

Al moll de llevant, entre dos tallers de la indústria naval, hi ha una concessió atorgada 

per l’antic Ministeri de Comerç de 2.400 m2 del 29/03/1961 fins al 2018 per una cetària 

de llagostes a Marisc i Peixos Gironés, SA. Aquest viver actua com a centre de 

distribució, és a dir, compra les llagostes a l’engròs i les ven a Mercabarna o al detall. 

Anualment ven 300.000 llagostes de dos tipus: la vermella que prové del Mediterrani i la 

verda que prové de Mauritània. Les dues espècies estan separades en dues zones 

aïllades. L’aigua és aigua de mar i les piscines estan a nivell del mar per facilitar 

l’entrada i la sortida d’aigua. 

 

Restauració: 

Nom Edificació Plant.

Pòsi de Pescadors ED-BAREU-02 237,0 m2 PB+2 718,0 m2

Portinyol ED-PORTINYOL-06 376,0 m2 PB 908,0 m2

La Llotja ED-CONTRADIC-03 219,0 m2 PB+1 438,0 m2

Bar del port ED-BAREU-03 121,0 m2 PB 121,0 m2

Mar d'Arenys (antic can Marínez) ED-BAREU-05 252,0 m2 PB 252,0 m2

RESTAURACIÓ
Superfície planta SET

 
 

 

Edificis oficials: 

Nom Edificació Plant.

Institut Social de la Marina ED-BAREU-01 462,0 m2 PB+2 1.139,0 m2

Oficines de Ports de la Generalitat ED-PORTINYOL-05 130,0 m2 PB 130,0 m2

Capitania Maritima ED-RIBERA-01 29,0 m2 PB+1 38,0 m2

Creu Roja Mòduls desmuntables 625,0 m2

EDIFICIS OFICIALS
Superfície planta SET

 
 

7.5. Concessions actuals. 
 

Concessions actuals ordenades per data de fi de concessió. 

Núm.Co
ncessió

Titulars Concessions Superficie  Termini 

1B001 Bar del Puerto Arenys, SL Bar del Port 126,32m2 caducada
1B002 Drassenes d'Arenys, SA Drassanes d'Arenys 5583,15m2 26/03/2010
1B004 Restaurant Pòsit de Pescadors, SA Restaurant Posit 1020,66m2 28/07/2018
1B005 Mar Blau Nou, SL Restaurant Portinyol 402,68m2 29/07/2018
1B006A Marisc i Peixos Gironès SA Ocupació Parcel·la 455,35m2 28/07/2018-
1B006B Marisc i Peixos Gironès SA Ocupació Parcel·la 32,35m2 28/07/2018-
1B006C Marisc i Peixos Gironès SA Ocupació Parcel·la 669,70m2 28/07/2018-
1B008 Marisc i Peixos Gironès SA Conf.Fàbrica gel i congelació peix 1191m2 28/07/2018
1B009 Drassanes d'Arenys SA Instal·lació línea telefonica 110ml 29/07/2018
1B010 Conf.Pesc. "San Telmo" Bar-Restaurante 211,12m2 28/07/2018
1B011 Repsol Comercial  prod. petroliferos Instal·lació surtidor de carburant 457m2 27/01/2011
1B014 Conf. de pescadors San Telmo Magatzems per estris de pesca 790m2 20/09/2009
1B016 Conf. de pescadors San Telmo Fabrica de gel   77,09m2 17/11/2008
1B016 Conf. de pescadors San Telmo Ampliació Fabrica de gel 71,98m2 17/11/2008
1B018 Mar d'Arenys Restaurant, SL Restaurant Martinez 310m2 06/11/2011
1B020 Club de Pesca Mar-Sport Edifici Social i Palanques Terra: 2035m2 26/04/2008

 Aigua:9892,4m2
1B021 Gas Natural SPG, SA Distribució de gas 331ml 25/01/2009
1B024 Creu Roja d'Arenys de Mar Instal, estació de rescat marítim 625m2
1B025 Institut Social Marina Casa del Mar 352m2
1B026 Drassanes Dalmau SA Nau Industrial Terra: 1572m2 10/07/2030

 Aigua: 1920,32m2
1B027 Club Nàutic d'Arenys de Mar Unificació Concession i autor. Terra: 15883,01m2 29/07/2018

 Aigua: 33095,98m2
 Terra edifici: 201m2

 Terra:573m2 

1B028 Ajuntament d'Arenys de Mar Torre de vigilancia 0,21m2 19/04/2011
1B030 Club Nàutic d'Arenys de Mar Magatzem número 6 32m2 11/04/2011
1B031 Mar d'Arenys Restaurant, SL Magatzem número 8 32m2 11/04/2011
1B034 Max Rondeau Tapies Magatzem número 18 i 18bis 18,33m2+18,33m2 11/04/2011
1B035 Olga Rigau Pibernat Magatzem número 25 i 26 82,6m2 11/04/2011
1B036 Casa 16, SL Magatzem número 27 41,3m2 11/04/2011
1B037 Fed.Española de Act. Subacuáticas Magatzem número 30 41,3m2 11/04/2011
1B038 Club de pesca Mar-Sport Magatzem número 7 32m2 29/10/2011
1B039 Jaume Vives Coromines Magatzem número 9 32m2 27/07/2011
1B040 Mar Blau Nou, SL Magatzem número 13 18,33m2 25/06/2011
1B040 Mar Blau Nou, SL Magatzem número 22 18,33m2 25/06/2011
1B041 Telefonica Teleco. Publicas, SA Instal·lació Cabines telefòniques 3m2 19/05/2025

1B042 Manuel Doy Arque, SL Magatzem número 4 49,53m2 04/07/2006
1B042 Manuel Doy Arque, SL Magatzem número 14 18,33m2 04/07/2006
1B044 Varador 2000 SA Explotació i ampliació  varador Terra: 6767,64m2 01/11/2032

 Aigua: 4000m2
1B044 Varador 2000 SA Explotació i ampliació  Varador Edifici: 887m2 01/11/2032
1B045 Conf.Pesc. "San Telmo" Depuradora de Marisc 527,39m2 05/02/2029
1B051 Bar del Puerto d'Arenys, SL Bar del Port Terra:462,90m2 14/02/2015
   Edific:136,64m2
   
Explotac
ió 

Titulars Explotacions Superficie  Termini 

1B101.A Cofraria de Pescadores San Telmo Nau vendes de peix blau (vella) 341,44m2 05/02/2026
1B101.B Cofraria de Pescadores San Telmo Llotja Nova 1128,8m2 25/07/2014
1B101.B Cofraria de Pescadores San Telmo Llotja Nova 326m2 25/07/2014
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8.  Port i ciutat. 

 

Dades socioeconòmiques. 

Arenys de Mar té una població de 14.860 habitants (2005), i una població estacional que 

l’incrementa un 19’19%. El creixement de la població d’Arenys de Mar ha estat en els 

darrers anys un dels més baixos del Maresme, amb increments anuals mitjos de l’1,9% 

des del 1998. La xifra d’habitants a la qual s’ha previst arribar al 2015 és de 18.500, amb 

un parc d’habitatges de10.244 (76,6% principals i un 23,4% els secundaris, quan abans 

eren el 38%). Un 19% de la població té 65 anys o més. En els darrers anys, la quantitat 

de naixements d’arenyencs ha estat menor que el nombre de defuncions; aquest fet s’ha 

vist compensat per la gent nou vinguda per canvi de residència. Tot i així, el percentatge 

de nascuts en el mateix municipi (32,75%) continua sent força elevat si el comparem 

amb altres municipis. 

 

L’economia i els llocs de treball d’Arenys de Mar es concentren en el sector serveis (un 

66% de la producció econòmica en què hi treballa un 60% de la població). Destaca la 

importància del sector primari al municipi, a causa de la rellevant activitat pesquera. La 

meitat dels arenyencs ocupats treballa fora del municipi, per la manca d’oferta de llocs 

de treball a dins. L’atur a Arenys de Mar és baix i tendeix a disminuir (5,8%). Els sectors 

de la població més desocupats són les dones i els habitants majors de 40 anys. 

 

Pel que fa a l’agricultura, una part important dels camps de conreu i d’hivernacles han 

estat abandonats per diverses causes com són la divisió d’explotacions per l’autopista, el 

creixement de les urbanitzacions i la falta de relleu generacional.  

 

El municipi compta amb dos polígons industrials escassament ocupats; la major part 

d’activitats industrials (tallers de confecció tèxtil, magatzems i fusteries) es troben dins el 

casc urbà. Tot i que l’economia d’Arenys de Mar es concentra en el sector serveis, tres 

indústries de les 92 existents Aretex, SA (Condor), Adisa-Gradomar SA i Comercial 

Flexico SA representen el 51% dels llocs de treball oferts pel sector industrial del 

municipi. La última d’aquestes, Flexico, dedicada al mobiliàri de plàstic, requereix el 

trasllat a un polígon per tal d’alliberar el front costaner que ocupa. 

 

La pesca ha estat, històricament, vinculada a l’economia del municipi. Actualment 

l’activitat econòmica principal d’Arenys de Mar es concentra en el sector serveis, un 60% 

de la població s’hi dedica. Tot i així el sector pesquer segueix tenint un pes important i 

destaca en comparació a altres poblacions. El port pesquer manté un pes específic en 

l’economia local. Ocupa el 3.4% de la població enfront del 0.3% de la resta del Maresme. 

La nàutica d’esbarjo, les activitats de drassanes i de serveis a les embarcacions, les 

activitats turístiques i de restauració són altres activitats portuàries amb un important pes 

a l’economia del municipi. El Port d’Arenys compta amb activitats pesqueres, industrials, 

comercials, de lleure i esportives. 

 

El turisme: 

L’oferta d’equipaments turístics, és avui dia quasi inexistent. Dels 20 hotels familiars que 

havien arribat a existir no en queda cap. Amb tot, es manté una certa base turística 

centrada en la zona del port. 

 

L’Ajuntament vol donar un impuls a les activitats de lleure i comercials, tot integrant-les 

en la ciutat. 

 

Mediambient: 

El terme, té set hàbitats d'interès comunitari, tres terrestres i quatre en zona d'influència 

marítima d’acord amb la identificació feta pel Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat, d’entre els que destaquen els alguers de posidònia. 

 

L’Ajuntament es planteja definir quatre corredors biològics que relliguin el mar i la 

muntanya. El primer comença al penya-segat on es troba la Torre dels Encantats i la 

Riera de Canyadell, tot resseguint el límit amb Caldes d’Estrac; el segon, comença en el 

promontori de Les Viles; el tercer, ressegueix el rial de la Serp; i, el quart, el de 

Valldemaria, en el límit amb Canet.  

 

El sistema de drenatge i col·lectors existents s’han mostrat clarament insuficients per 

absorbir satisfactòriament l’aigua. La pavimentació de camins adjacents als rials també 

incrementa la força erosiva de l’aigua. 
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Segons l’ACA, els rials de Sa Clavella i del Bareu presenten un alt risc mentre el de 

Canelies té un perill mig per avingudes. La Riera d’Arenys i els diversos rials es veuen 

afectats per la circulació de vehicles, per l’abocament de deixalles al marge, per 

cobriments i pel pas de l’autopista, la N-II i la via del tren que disminueixen l’àrea de 

desguàs. Actualment s’està executant un projecte per restaurar la vegetació pròpia dels 

rials del Sapí del Bareu i de la Serp 

 

 
 

 

La continuïtat longitudinal del front marítim: 

L’espai costaner és una unitat paisatgística de la qual el port en forma part. Conté un alt 

valor d’ús en l’actual societat del lleure que cal compaginar amb la preservació dels seus 

valors naturals. L’accessibilitat a les platges i el passeig a la vora del mar i per tant la 

continuïtat longitudinal són condicions que han d’assegurar els valors esmentats 

anteriorment.  

 

En aquest aspecte, el front marítim d’Arenys, presenta les següents mancances: 

• Actualment està en redacció un projecte de camí de ronda a la platja de la 

Musclera així com un projecte per l’estabilització de les platges, que permetrà la 

millora del front marítim a ponent. 

• Cal una passarel·la per sobre de la riera que connecti la costa de ponent amb el 

port (la zona de servei acaba a l’eix de la riera) per donar continuïtat al vianant i 

connectar el port amb l’estació de ferrocarril. 

• El tram de l’interior del port que enllaça la primera platja amb la platja del Cabaió 

s’ha de millorar per potenciar els itineraris a peu d’accés a les principals àrees 

d’activitat . 

 

 
Vista del front marítim d’Arenys des del cementiri. 

 

L’accessibilitat al front marítim: 

La línia del ferrocarril i la carretera NII suposen una barrera per accedir a la costa:  

Ha calgut adaptar les obres de drenatge transversal per facilitar l’accés. Aquests 

accessos són els següents: 

• Pas inferior de la riera d’Arenys per vehicles i vianants. No adaptat per persones 

amb la mobilitat reduïda, ja que la rampa del cantó urbà no disposa d’espai per a 

vianants. 

• Pas inferior del rial del Bareu per vianants no adaptat. 

• Pas inferior del rial de Canelies no adaptat 

• Pont d’accés al port sense accessibilitat per a vianants. 
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El viari i la mobilitat: 

L’autopista C-32, la NII i la via del tren són importants barreres territorials. L’autopista C-

32 travessa camps de conreu i boscos d’Arenys de Mar reduint la connexió entre 

aquests espais naturals i els d’Arenys de Munt; la NII i la via del tren dificulten la relació 

entre el nucli urbà, la platja i el port. Tanmateix, la NII és actualment, l’única via de lliure 

circulació que estructura el trànsit transversalment en el municipi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els principals problemes en relació a la mobilitat d’Arenys de Mar són: el trànsit del 

centre urbà, les poques connexions entre els sectors de ponent i de llevant i la manca 

d’aparcaments.  

 

L’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística preveu abordar aquests problemes construint 

unes noves rambles per descongestionar el nucli urbà i comunicar millor les diferents 

parts del municipi, així com la creació de més aparcaments. No preveuen cap canvi en el 

Ferrocarril, en tot cas doblar la Via segons el PDI i el PITC., i definir mesures de 

permeabilització amb passos soterrats i altres. 

La proposta de la xarxa viària de l’Avanç del Pla inclou el desdoblament de l’Autopista C-

32, amb previsió que absorbeixi el trànsit de la NII i permetre la transformació d’aquesta 

en un vial urbà. També destaca la previsió de desenvolupar dos vials a manera de 

rondes que connectaran el front costaner amb l’eix de la Autopista. Aquests es situen el 

l’eix de la Valldegata i el del rial de Canelies o Avinguda de Catalunya. El primer eix està 

força desenvolupat en l’actualitat. El Pla Especial del port caldrà que contempli les 

implicacions que poden suposar el desenvolupament del segon eix. 

 

 

 
 

El desdoblament de la línia de ferrocarril entre Arenys i Blanes (amb mesures 

d’integració urbana de la línia ferroviària), el desplaçament de la NII al corredor de la C-

32 i la transformació de la NII amb una “nova NII”, més urbana i cívica són actuacions 

programades pel Pla d’Infrastructures del Transport de Catalunya PITC 2006-2026. 

 

El transport col·lectiu d’Arenys compta amb tres línies d’autobús diürn i una de nocturn: 

Arenys de Mar- Arenys de Munt- Sant Iscle de Vallalta, Arenys de Mar- Arenys de Munt- 

Vallgorguina- Sant Celoni (amb una parada al port en temporada d’estiu), Barcelona- 

Arenys de Mar- Calella- Blanes- Tordera- Maçanet i nocturn Barcelona- Arenys de Mar- 

Pineda. L’estació de ferrocarril es situa en el front marítim amb la línia C-1 Aeroport- 

l’Hospitalet- Mataró- Arenys de Mar- Maçanet. 
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9. Diagnosi. 
 

9.1. Activitat pesquera. 
 

La superfície i equipaments es consideren suficients per l’activitat actual. La dàrsena 

pesquera disposa d’espai de terra per poder desenvolupar i modernitzar les seves 

instal·lacions. En aquest sentit cal millorar les instal·lacions d’emmagatzematge de 

caixes, d’estris i de xarxes de pesca així com la fàbrica de gel. Es recomana agrupar tots 

els usos pesquers a la seva dàrsena. Fet que podria alliberar espai per ordenar altres 

activitats a l’esplanada del Tenyidor al moll de Ribera. 

 

Les obres de construcció d’un martell al final dels segon contradic han reduït 

considerablement l’agitació existent entre el primer i segon contradic. Aquest fet i la 

instal·lació d’unes palanques han premés l’agrupació de les embarcacions de les arts 

menors i un millor aprofitament del mirall d’aigua guanyat amb el segon contradic. 

 

El total d’embarcacions és de 87. La superfície de mirall d’aigua de la dàrsena és de 2,7 

Ha. El percentatge d’ocupació dóna 32 embarcacions per Ha. d’aigua. Aquest coeficient 

indica un elevat aprofitament de les infrastructures en comparació altres ports catalans. 

Comptant les captures de l’any 2004 es defineix una relació de captures i molls de 

3.148,29 Kg/m , que resulta ser de les més altes dels ports de Catalunya. 

 

   Arenys de Mar  3.148,29 Kg/m 

   Roses    2.285,73 Kg/m 

   Sant Carles   1.675,35 Kg/m 

   Les Cases d’Alcanar  1.250.68 Kg/m 

   Palamós   1.169,76 Kg/m 

   L’Ampolla   1.039,54 Kg/m 

 

Aquests indicadors (rendiments i embarcacions per ha) posen de manifest el bon 

aprofitament de la configuració actual. Qualsevol redistribució dels usos de l’aigua que 

es vulgui dur a terme haurà de millora la disponibilitat dels atracs pesquers. 

La testa del segon contradic el moll no és operatiu degut a l’existència d’una escullera. 

Construir un moll de baixa reflexió en substitució de l’actual podria permetre la 

concentració dels moll d’espera de subministres en un únic moll, a la vegada que 

alliberaria de l’ordre de 80ml de moll per a usos pesquers. 

 

Cal preservar la situació actual de la dàrsena, independitzada dels fluxos de les activitats 

d’esbarjo i d’aquesta manera assegurar que les maniobres de càrrega i descàrrega i 

altres es realitzin amb les condicions laborals adequades. 

 

En conclusió segons les previsions del Pla de Ports de Catalunya es pot preveure que el 

nombre d’embarcacions pesqueres i el seus desplaçaments no creixerà, es mantindrà, o 

presentarà una lleugera tendència a la baixa degut a la modernització de la flota.  

 

Tanmateix per consolidar el sector pesquer, cal modernitzar les seves instal·lacions i 

preveure espais de serveis. 

 

 

9.2. Activitat esportiva. 
 

Segons el Pla de Ports de Catalunya de l’estudi de l’evolució de l’activitat esportiva a 

Catalunya s’extrauen les següents qüestions: 

 

• Es promou una política portuària de millorar l’aprofitament dels ports existents i 

les seves instal·lacions per tal de cobrir una major demanda de serveis. 

•  Els serveis i equipaments de les noves instal·lacions esportives: estan orientats 

a un públic més divers i amb un ampli ventall d’embarcacions. 

• La composició de l’estructura dels amarradors és també diferent i augmenten 

molt les proporcions dels amarradors mitjanes (de 8 a 12m) mentre que 

disminueixen les d’eslores petites i es produeix un augment moderat de la 

proporció d’amarradors de grandària gran (especialment majors de 15m). 
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Existeix un creixement continuat en el conjunt de Catalunya, sostingut per la construcció 

i ampliació de diferents ports. Es pot considerar que la demanda és superior a les 

possibilitats de resposta del litoral català segons el Pla de Ports de Catalunya. 

 

L’oferta d’amarradors esportiu d’Arenys es pot millorar amb la redistribució de la 

palanques actuals. Cal assegurar un canal de navegació suficient per les embarcacions 

pesqueres. Cal potenciar la creació de marines seques que permetin la sortida de l’aigua 

de les embarcacions de 7m. Respecte a les embarcacions grans, cal remarcar que 

Arenys ofereix un gran nombre d’amarradors per embarcacions entre 15 i 20m. 

 

La superfície de terra d’ús esportiu és ocupada per usos aliens a l’activitat de la nàutica 

d’esbarjo que podrien ser traslladats a altres àmbits. Es creu que és necessari 

especialitzar la superfície del moll de ribera en serveis a les embarcacions esportives, 

com per exemple la instal·lació d’un major nombre de places d’hivernatge. 

 

Falta potenciar la connexió per a vianants amb el nucli urbà d’Arenys de manera que es 

redueixi la demanda d’aparcament d’aquest sector. Cal millorar el contacte de les 

instal·lacions esportives amb l’espai lliure del port. També cal potenciar les activitats de 

la nàutica popular i de la vela lleugera amb la finalitat d’aproximar els equipaments 

portuaris al municipi. 

 

El porxo existent al moll de ribera per l’hivernatge d’embarcacions és un bon exemple 

d’edificació transparent que permet, a qui passeja, no perdre el contacte amb el mar i les 

activitats portuàries. 

 

L’edifici de la seu social del CNAM presenta una relació amb el viari difícil de resoldre. 

Falta secció viària pel pas de vianants i la rasant del carrer queda per sobre de la planta 

baixa. Cal preveure en el futur una millora de l’edificació de la seu social que permeti un 

pas adequat per vehicles i vianants a l’alçada del puig Calvari. L’aparcament del sector 

es realitza en espais a primera línia de mar que podrien destinar-se a altres usos propis 

del sector. En general falta trobar una solució òptima per l’aparcament del sector 

esportiu. 

De la mateixa manera que els usos pesquers disposen d’una zona discontinua al moll de 

ribera, els usos esportius en disposen una el moll del dic de recer. Aquesta bossa 

impedeix la concentració dels usos de drassanes. 

 

L’ ”anàlisi de maniobra del vaixell de pesca tipus” realitzat per la Universitat Politècnica 

de Catalunya per encàrrec de Ports de la Generalitat amb data de maig del 2006, 

defineix el límit del canal de maniobra per a les embarcacions de pesca a 70m del cantell 

del moll de pesca 2. Aquest límit és, en conseqüència, l’espai que requereix l’activitat 

pesquera i el límit de la possible ampliació de la dàrsena esportiva. 

 

 

 

Com a conclusió es pot extraure que l’activitat nàutica esportiva continuarà creixent 

progressivament així com la demanda de punts d’amarradors de major mida. Un mercat 

potencial el constitueix els punts d’amarradors per embarcacions xàrter i per l’hivernatge 

degut al progressiu esgotament de l’oferta d’amarradors. De l’anàlisi de maniobra de 

l’embarcació de pesca tipus es desprèn que és possible guanyar espai pels amarradors 

de la dàrsena de la nàutica esportiva. 
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9.3. Activitat de la zona tècnica. 
 

L’activitat de la zona de drassanes és la més important dels ports catalans després del 

port de Barcelona i de Tarragona. Cal mantenir i millorar les instal·lacions de la zona 

tècnica. Tanmateix la demanda de noves i més diverses activitats al port d’Arenys 

recomana una concentració d’aquestes activitats al moll adossat del dic de recer. Amb 

aquesta estratègia es permet el desenvolupament en el moll de ribera de les activitats 

esportives, dels equipaments del lleure i de la cultura i dels usos terciaris de serveis 

relacionats amb el turisme.  

 

Existeix un bossa d’usos esportius situada a la dàrsena del Portinyol que té un baix 

aprofitament de la làmina d’aigua i interfereix amb les activitats tècniques. Caldria 

estudiar la reubicació dels amarradors d’aquesta dàrsena en l’àmbit del moll de ribera. 

 

Les edificacions i instal·lacions en general tenen més de 25 anys i cal modernitzar-les. 

Falta superfície de terra pel desenvolupament de les activitats pròpies. Tot i que existeix 

una bona gestió dels residus, i existeixen naus per contenir les activitats contaminants, 

s’han detectat activitats de neteja i manteniment d’embarcacions en la superfície dels 

escars sense un sistema de recollida d’aigües adequat. Caldrà preveure cubetes de 

retenció per les activitats susceptibles d’aportar aigües brutes al mar. A l’extrem del vial 

de distribució del dic d’abric falta un espai adequat per la maniobra de grans vehicles. 

Recentment s’ha reformat el vial i s’ha instal·lat una nova xarxa de clavegueram de 

succió. 

 

L’activitat de drassanes es pot mantenir i ampliar, ja que pocs ports catalans disposen de 

les infrastructures d’Arenys. Seguint el criteri de concentració dels sectors, convé 

concentrar les seves activitats al dic de llevant. Un possible guany de superfície de terra 

al moll adossat del dic de llevant permetria un trasllat de les instal·lacions de drassanes 

del sector del Portinyol. 

 

 

9.4. Altres activitats. 
 

En general les activitats no incloses en les tres principals són compatibles amb els usos 

portuaris. Tot i així cal esmentar que les instal·lacions i edificacions són antigues i s’han 

de modernitzar. En referència a la restauració existeix una gran dispersió de les 

edificacions i una arbitrarietat formal en los ocupacions de les terrasses que caldria 

ordenar. Tot i així aquesta activitat és complementària amb els usos turístics. 

 

 

9.5. Port i ciutat. 
 

En referència a la integració port i ciutat, cal desenvolupar el passeig marítim en la seva 

connexió a ponent i el seu pas per l’interior del port fins a arribar a les platges de llevant. 

 

Relacionat amb el viari cal potenciar el recorreguts a peu i en bicicleta i buscar 

estratègies de pacificació del trànsit rodat. Cal definir les mesures i actuacions 

necessàries per tal de potenciar pautes de mobilitat caracteritzades per la 

preponderància dels mitjans de transport més sostenibles. 

 

La Riera d’Arenys és l’eix urbà fonamental del municipi. Connecta els dos Arenys amb la 

carretera general i més recentment és la porta d’accés a l’Autopista C-32. Aquest eix a 

més de suportar l’estructura viària dóna suport a l’activitat comercial i a les activitats 

urbanes bàsiques.  

 

El desenvolupament dels laterals de l’Autopista i la creació de la corona prevista en el 

planejament (Valldegata- Av. Catalunya) ha de permetre la transformació del caràcter de 

la carretera Nacional II per convertir-la en un eix cívic i front marítim de connexió entre 

les poblacions del Maresme. Aquesta secció futura de la N-II haurà de definir estratègies 

que superin la barrera de la pròpia via i la traça del ferrocarril i millorin la relació d’Arenys 

amb el seu port. 
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L’Avanç de Pla General defineix la importància de la transformació amb les següents 

paraules: “la possibilitat de convertir l'actual NII en una via urbana és una opció que no 

afecta en exclusiva la població d’Arenys de Mar, sinó el conjunt de pobles del Maresme, 

segurament la recuperació d’aquest front pels pobles s’ha de plantejar d’una manera 

unitària per part del conjunt de municipis afectats. Per tant no es planteja com a operació 

immediata, però molt probablement en el període de vigència d’aquest Pla General 

Arenys de Mar podrà recuperar la NII com a via urbana, i és convenient tenir arguments 

per la seva reivindicació i propostes per la incorporació a la xarxa urbana com a una de 

les vies amb majors possibilitats i representativitat”. 

 
L’accés al port no interfereix amb la xarxa urbana, ja que aquest es produeix directament 

per la carretera NII a llevant de la riera. En el futur, la transformació de la NII en un vial 

urbà i la potenciació de l’eix viari de l’avinguda de Catalunya pot requerir la transformació 

de la intersecció existent amb una rotonda, o amb una altra tipologia més adequada al 

caràcter urbà del vial. 

 

El port es connecta a l’eix de la riera amb un pas inferior de gàlib reduït que permet 

l’accés a l’aparcament de la Primera Platja. La proximitat d’aquest aparcament al centre 

urbà el converteix en un aparcament de servei al centre comercial del poble. A 

continuació s’adjunta un gràfic de la jerarquia viària del municipi a on es grafien les 

diferents amplades dels vials. 

 

Cal solucionar els problemes d’accessibilitat per vianants i la continuïtat del passeig 

marítim. S’han instal·lat esquenes d’ase per regular la velocitat del trànsit interior, cal 

continuar en aquesta direcció i definir mesures que assegurin una major pacificació del 

trànsit portuari i la potenciació dels recorreguts a peu o en bicicleta.  

 

La rotonda de l’estàtua del mar i la de la rampa d’accés presenten una ordenació dels 

trànsit millorable, cal donar preferència als vehicles que circulen a l’interior del giratori. 

L’amplada mitja dels principals és de 7m, convé reduir la seva amplada a 6m per reduir 

les velocitats i traspassar secció viària a les voreres. 

 

 

 

10. Objectius de l’ordenació. 

 
A més a més dels objectius sectorials definits anteriorment, el present Pla Especial 

defineix uns objectius específics d’ordenació en base a l’anàlisi de les necessitats 

actuals i futures descrites en la diagnosi que es resumeixen en els següents punts: 

 

• Agrupar al màxim les activitats homogènies i resoldre les discontinuïtats actuals. 

• Definir un marc adequat per la progressiva substitució de les edificacions actuals 

més antigues. Modernitzar i ampliar les instal·lacions portuàries. 

• Millorar la relació port i ciutat, en especial definir les actuacions que assegurin un 

passeig marítim adequat sense interferències negatives amb l’activitat portuària. 

Assegurar la continuïtat del passeig de ponent a llevant. 

• Millorar la mobilitat. Potenciar els mitjans de transport col·lectius, la bicicleta i els 

desplaçaments a peu com a mesura per rebaixar la pressió de la demanda 

d’aparcament en el port. Dotar el port de les places d’aparcament que generi la 

pròpia activitat.  

• Reordenar la dàrsena pesquera, garantir i millorar la seva funcionalitat, ajustar la 

relació entre l’activitat i els molls disponibles a fi i efecte d’aconseguir un millor 

aprofitament de la infrastructura existent pel desenvolupament dels serveis. 

Preveure mesures que afavoreixin el desenvolupament de l’activitat pesquera. 

• Ampliar les instal·lacions portuàries esportives, d’acord amb els criteris sectorials 

i ambientals que pertoquin, de manera que s’asseguri un desenvolupament de 

l’activitat nàutica. Diversificar l’estructura dels amarradors en eslores. 

• Dotar al port dels serveis i instal·lacions complementàries pel manteniment i 

reparació d’embarcacions, zona d’hivernada, i consolidar la tradicional indústria 

de drassanes arenyenca.  

• Desenvolupar l’activitat turística en paral·lel a la resta d’activitats, definir el 

desenvolupament d’aquesta activitat en coherència amb l’activitat portuària i amb 

una adequada integració en la xarxa d’espais públics del nucli urbà i del port. 

• Assegurar una xarxa de serveis amb capacitat per a tots els usuaris i d’acord 

amb la previsió d’infrastructures. 
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11. Anàlisi d’alternatives. 

 
S’han analitzat diverses alternatives per assolir els objectius exposats. Tal com es 

defineix en l’annex corresponent no s’han pogut definir alternatives per les estratègies 

generals Si es defineixen alternatives locals. Aquest fet es degut, en part, a la necessitat 

de respectar en un cert grau les preexistències d’un dels ports més antics de Catalunya 

de manera que les millores es puguin desenvolupar sense comprometre la funcionalitat 

del port i per tant la seva viabilitat. En conseqüència únicament s’han establert 

alternatives en els següents punts: 

 

• Ordenació de la Primera Platja 
Com a alternativa a la que es proposa al Pla, s’ha valorat la possibilitat d’agrupar 

l’aparcament a l’interior i agrupar la zona verda a la banda costanera. Aquesta disposició 

permetria definir una gran franja verda entre el passeig i l’aparcament. Planteja el 

problema de l’afecció a l’espai triangular existent que està molt consolidat. 

 

• Ordenació del moll de ribera entre l’estàtua del mar i el Calvari. 
Com a alternativa a la que es proposa al Pla, s’ha valorat la possibilitat de situar la franja 

d’aparcament reservat a la banda del ferrocarril. L’accés en aquest aparcament es 

realitzaria directament des del vial, fet que plantejaria problemes de regulació del mateix. 

 

• Ordenació de l’edificació 
Les alternatives plantejades es situen a la zona tècnica. El Pla recull aquella alternativa 

que permet minimitzar l’impacte paisatgístic dels volums edificats. 

 

Aquestes alternatives es detallen a l’annex núm. 3. 

 

12. Propostes d’ordenació. 
 

12.1. Descripció general. 

 

Ordenació del mirall d’aigua 

D’acord amb l’estudi del Centre de logística i serveis marítims de la UPC, es defineix 

l’amplada mínima del canal de navegació en 50m i 20m d’amarrament per la pesca 

mesurat des del cantell del moll pesquer, l’ampliació dels amarratges de la dàrsena 

esportiva es pot fer fins al llindar del canal de navegació.  

 

Associat a aquesta actuació s’inclou l’ordenació del moll de riba entre l’estàtua de mar i 

el Calvari consistent en crear un aparcament pels usuaris de la nàutica esportiva. 

 

El passeig passa a tocar del cantell del moll massís separada de la passarel·la d’accés a 

les palanques per una barana. S’inclou la millora dels accessos al mirador de l’ermita de 

Sant Elm com a ruta paral·lela al passeig mentre no es desenvolupin les noves 

edificacions del moll de ribera que han de permetre un pas adequat per la corba del puig 

Calvari. 

 

Al moll adossat de la primera alineació del dic de recer es preveu la creació d’uns 

amarradors de gestió directa destinats als transeünts i a les embarcacions de lloguer 

xàrter, un moll de treta per les naus d’hivernada i un per les embarcacions de salvament. 

 

Pels amarradors gestionats per les entitats de la nàutica esportiva increments són els 

següents: 

 

Increment d'amarradors GLOBAL 
Tipus eslora mànega ut. Superficie
A06 6 2,5 21 315
A08 8,5 3 85 2.168
A10 10 3,5 19 665
A12 12 4 5 240
A14 14 4,5 2 126
A16 16 5 17 1.360
A18 18 5,5 1 99

Total 150 4.973  
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Es comptabilitza el nombre de places d’hivernatge en marines seques de l’estat actual i 

futur. S’ha considerat que una plaça d’una embarcació de 6m d’eslora requereix 50 m3 

d’espai comptant l’espai d’accés. 

 

Les places disponibles en l’actualitat en les diferents marines seques o d’hivernatge 

sense comptabilitzar els espais que poden oferir els tallers de reparació són: 

 

Places d'hivernatge actual
Situació Superfície alçada Volum m3 Núm. places aprox.

Ed-ribera-06 587m2 6m 3522 70  
 

Les places d’hivernatge i de marina seca que es proposen en el Pla Especial es 

resumeixen en el següent quadre: 

 

Places d'hivernatge futur
Situació Superfície alçada Volum m3 Núm. places aprox.

S-E2 3024m2 6m 18144 363
S-E3 1060 6m 6360 127

S-ET3 950m2 12m 11400 228
S-G1 1000m2 3,5m 3500 70
total 39404 788  

 

Resulta que l’increment és de 718 places amb un total aproximat de 39.404m3 de marina 

seca o de 788 places d’embarcacions de 6m d’eslora. 

 

 

Nova plataforma: 

La transformació del Portinyol respon a un dels objectius bàsics del present Pla Especial 

és la diversificació d’usos i ampliar les activitats turístiques i terciàries. Abans del seu 

desenvolupament es fa necessari oferir espais alternatius a les activitats tècniques que si 

desenvolupen en l’actualitat. És per aquesta raó que es proposa el terraplè de la dàrsena 

esportiva del dic de llevant “Portinyol”. La superfície de terra guanyada és de 7.392m2 

provenint del terraplè i de 1.343m2 provenint de la transformació de l’escullera en moll. 

En total 8.735m2 de superfície de terra guanyada. 

 

El Pla preveu un sostre màxim edificable, per aquest sector, de 3.218m2 destinat als 

usos de drassanes. 

 

Transformació de la zona del Portinyol: 

Es proposa una transformació dels usos i de l’espai lliure de la zona del Portinyol 

relacionada amb l’activitat turística i terciària. Les actuacions previstes són les següents: 

 

• Substitució de l'edifici de drassanes per un nou edifici plurifuncional d'activitats 

turístiques i terciàries. 

• Construcció d'una rotonda i la millora del traçat de l'accés a la platja del Cabaió. 

Sota l'esplanada existent es preveu la construcció d'un aparcament soterrat de 

4000m2 i 200 places aproximadament. 

• Revegetació dels marges del ferrocarril amb espècies de la Mediterrània 

occidental 

• Creació d'una plaça a l'àmbit de l'edifici del tenyidor. El tenyidor i un nou edifici es 

converteixen en un equipament museístic. 

• Ampliació de la vorera i plantació d’alineacions d'arbres. 

 

La superfície de l’espai públic que cal reurbanitzar és 11.000m2, es preveu la restauració 

i el canvi d’ús del tenyidor amb una superfície de 117m2, la construcció d’un edifici 

museu de 459m2. El sostre màxim edificable per l’edifici d’usos terciaris previst és de 

6000m2. 

 

Amb l’objectiu d’ordenar l’espai lliure i de millorar el conjunt edificat de l’entorn es preveu 

el possible trasllat de l’edifici de la seu social del Club de Pesca Mar Sport que 

únicament es podrà dur a terme quan es disposi de la mateixa superfície com a mínim 

per acollir les activitats i instal·lacions actuals. 

 

Es preveu la construcció d’un aparcament de 4.000m2 per 200 places. 

 

Aquesta actuació està vinculada a la fi de la concessió de les drassanes (referència 

concessió: 1-B-002) que és el 04/03/2010. 
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Ordenació de la primera platja: 

L’ordenació de la Primera platja conté les següents actuacions: 

 

• Enderroc de l'edificació Ed-Bareu-05, actualment Restaurant Martínez, dedicada 

a la restauració. L'espai desocupat es destinarà al Sistema de vials i espais 

lliures.  Construcció d'una franja edificada adossada a la cara de ponent de 

l'espatller. Implica el desmuntatge de l'escullera existent a la primera alineació. A 

la segona alineació es preveu, sota la rasant del passeig, la construcció d'uns 

pallols de pesca. Es manté la resta del volum edificat. 

• Desmuntatge parcial del dic de destinat a obrir un nou accés al port des de la 

línia de vora de la platja. 

• Construcció d'un passeig de vora, que connecti el futur camí de la Musclera i 

l'accés de la Riera d'Arenys amb el port 

• Remodelació del pas inferior actual amb l'objectiu de prioritzar el pas de vianants 

i millorar-ne el caràcter urbà. Creació d'un únic carril d'accés de dos direccions 

regulades i ampliació de l'espai de vianants. Millora dels pendents i de la 

pavimentació. Actuació vinculada a l'ordenació urbana del final de la Riera 

d'Arenys, fora de l'àmbit del present Pla Especial 

• Millora del trànsit i la seguretat d'accés a l'aparcament del port mitjançant la 

construcció d'una rotonda. Remodelació de l'aparcament existent. Ampliació illeta 

giratori i reducció dels carrils (de 2+2 a 1+1). Ampliació de l'espai de vianants i 

millora de la configuració de la intersecció. Plantació d'arbrat en les voreres. 

• Separació de l'aparcament i el passeig mitjançant la construcció d'un sistema de 

motes amb plantacions d'espècies de platja mediterrània. L'objectiu és reduir la 

visió de l'aparcament des del passeig sense obstruir la visió del mar des de la 

façana urbana. 

• Es proposa la convocatòria d’un concurs per a la concessió de la gestió de 

l’aparcament de la Primera Platja i del seu soterrament. 

• Reforç dels marges del rial a la platja mitjançant la col·locació d'una escullera 

enterrada i construcció d'un dic submergit en el marge esquerra per aminorar el 

procés d'aterrament de la bocana del port (Laprox.= 60m). 

• Ordenació dels jardins i espais privatius. Ampliació i ordenació de les voreres en 

el contacte amb les edificacions existents. Ens referim als espais que voregen les 

edificacions del restaurant del Pòsit i de la seu social de la Marina. 

• Construcció d'una rampa per a PMR en l'accés actual. Desocupació de la 

terrassa d'us del restaurant existent i ampliació de l'espai lliure. Remodelació de 

la rasant dels jardins existents per fer-la paral·lela a la rasant de la calçada amb 

l'objectiu d'eliminar les escales existents. 

• Construcció d'una plataforma d'accés a les edificacions adossades al dic de 

ponent. Construcció d'una rampa d'avarada per a la vela lleugera. 

• Construcció d'un passeig sobre les edificacions futures. 

 

La superfície a reurbanitzar és de 20.473m2. La superfície de l’aparcament actual amb 

actuacions de millora puntual és 3.917m2. La plataforma que passa a usos terciaris és 

de 1743m2. El sostre edificable de nova construcció màxim previst per usos terciaris és 

de 2625m2 i per usos pesquers és de 867m2. L’endegament del rial del Bareu té una 

longitud de 150m i una secció trapezoïdal de 6 m d’ample i 1,5 m d’alçada amb talús 

1H:1V i del dic submergit de 60m. 

 

Aquesta actuació està condicionada a la fi de la concessió de l’edifici d’usos de 

restauració (referència concessió: 1-B-018) que és el 02/10/2011. El desenvolupament 

de l’edificació en el dic de ponent admet els usos de restauració i per tant s’ofereix la 

possibilitat de traslladar aquests usos a la nova ubicació. 

 

Passarel·la Riera: 

En base a un dels objectius fonamentals del present Pla, que és donar continuïtat als 

recorreguts per a vianants en paral·lel a la costa, de ponent a llevant del municipi 

d’Arenys, es preveu l’enllaç del passeig de la Primera Platja programat en el Pla amb el 

futur passeig de la Musclera previst per l’Ajuntament i per la Demarcació de Costes. 

Aquest enllaç es produiria mitjançant una passarel·la, que caldria construir en 

coordinació amb l’administració que desenvolupes les obres del marge dret esmentades. 

Es preveu que la construcció de la passarel·la vagi associada a l’endegament del tram 

final de la Riera d’Arenys, que en l’àmbit portuari consistiria en una recol·locació de 

l’escullera existent. La superfície de passarel·la que queda dintre de la futura Zona de 

Servei del Port és de 294m2 i la longitud d’escullera a recol·locar és de 112ml. 

Aquestes actuacions estan condicionades a l’aprovació dels projectes del camí de la 

musclera, de l’endegament del tram final de la riera. 
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Cul-de-sac dic de llevant: 

Es proposa una millora en la vialitat del dic de recer consistent en dotar al vial d’un espai 

de maniobra suficient tant per turismes com per grans vehicles. L’estat actual de les 

edificacions impedeix l’eixamplament suficient i es per això que es defineixen unes 

modificacions dels volums edificats. Aquests són, per una banda, endarrerir l’alineació de 

l’edifici de drassanes existent i la constitució d’una servitud de pas per a trànsit pesat 

dintre de la concessió del Varador 2000. Es preveu l’ampliació de l’edifici del rafal 

existent amb un total de 950m2. La superfície a reurbanitzar és de 2.034m2 

 

Integració urbana de Canelies: 

L’objectiu d’aquesta proposta és millorar la relació entre el port i la ciutat. Des de 

l’ampliació de les activitats compartides a la comunicació dels espais públics. Per 

aquesta raó l’ordenació d’aquest sistema d’edificacions és del tipus sota espai públic i en 

forma de terrasses.  

 

• Connectar el port amb la cota superior de l'Avinguda de Catalunya i l’itinerari 

davant de. l'ermita de Sant Elm. Aquesta actuació requereix d'un estudi 

volumètric previ i està vinculada al desdoblament de la línia ferroviària Arenys- 

Blanes i a la transformació de la N-II  que d'acord amb el PITC s’haurà de 

permeabilitzar. 

• Per emfatitzar l’entorn de l’ermita es millorarà la circulació de vianants per darrere 

de Mont-Calvari. Es tracta de construir una rampa esgraonada i millorar les 

escales actuals. A més es preveu una ordenació de l'entorn de l'ermita de Sant 

Elm. 

• L'actual pas inferior pel rial quedarà en el futur anul·lat per l'accés a cota per 

sobre el sistema de terrasses. Fins aleshores no s'hi preveu cap actuació. 

• Vinculat amb el sistema de terrasses es preveu crear un passeig al costat dret del 

vial d'accés principal i eixamplar la calçada a l'esquerra. 

 

La superfície d’espai públic que millora la permeabilitat entre el port i la ciutat per sobre 

el ferrocarril és de 5068m2 i la superfície màxima de sostre edificat previst és de 

6462m2.  

 

Altres: 

Altres actuacions previstes són les següents: 

 

• El port disposa de diversos punts de recollida. Es programa crear diversos punts 

verds específics per a cada sector. 

• Millorar el pas de vianants en el Calvari quan el desenvolupament de l'edificació 

hagi premés l'eixamplament del pas. 

• Al canvi d'alineació del dic de llevant es conserva l'espai de maniobra existent i 

es reserva un espai d'aparcament dels vehicles d'urgència. El vial actual es 

redueix de 7 a 6m d'amplada. L'aparcament existent es regula i es redueix. 

Regular l'aparcament general del port a fi i efecte d'evitar trànsit que busqui plaça 

d'aparcament a l'interior del port fora de les grans àrees d'aparcament. 

• Es dóna la possibilitat d'ampliar la plataforma tècnica en direcció a la bocana.  

• Es prohibeixen les activitats amb risc de vessament en els espais que no comptin 

amb una recollida de les aigües superficials. Per tant caldrà construir les àrees 

humides necessàries a tal efecte 

• El Pla programa diferents sectors edificables per acollir futures necessitats del 

sector pesquer. En el moll de riba l’edificabilitat tancada es concentra en un edifici 

situat al l'alçada del Calvari i es programa la reconversió de la resta d'edificacions 

existents en naus d'hivernatge. Es proposa un augment de l'edificabilitat a la zona 

del Calvari per potenciar la substitució de l'edificació existent en una més 

endarrerida, que permeti l'ampliació de la vorera a la corba del Calvari. Associat 

al Tenyidor es preveu la construcció d'un museu nàutic. Es preveu un canvi d'ús 

en l'edifici situat a tocar de l'estàtua del mar. A la zona tècnica s'amplia l'edifici del 

rafal de pintura existent per acollir una nau d'hivernatge. Es dóna la possibilitat de 

construir petis magatzems adossats al dic i altres locals a la línia de moll. En 

algun lloc no assignat caldrà instal·lar un cobert per a la recollida selectiva de 

residus dels usos tècnics. 
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12.2 Qualificació i usos del sòl 
 

Un dels objectius bàsic del Pla és efectuar una delimitació específica dels usos i dels 

serveis del port amb una zonificació, regular-los i definir-ne els paràmetres urbanístics.  

 

Els sòls o àrees qualificades com a sistemes corresponen als terrenys destinats a 

infrastructures de protecció marítima, espais de comunicació interior o altres elements o 

àrees d’ús comú. Es defineixen els següents sistemes: 

   Sistema viari i d’espais lliure. 
   Sistema d’aigua i navegació  
   Sistema de defensa marítima i platges 
   Sistema d’equipaments 
 

Els sòls o àrees qualificades com a zones corresponen als terrenys destinats a usos 

concrets, sotmesos a un règim uniforme condicionat per l’ús característic sobre el seu 

àmbit particular. Es defineixen les següents zones: 

 Zona Pesca 
 Zona Esportiva 
 Zona tècnica 
 Zona terciària 

 

L’ordenació proposa vàries modificacions de la zonificació actual amb l’objectiu d’agrupar 

usos i activitats homogènies i millorar el funcionament de la infrastructura portuària. La 

nova distribució del sòl per cada ús es resumeix de la següent manera: 

 

Qualificació

Zona Pesca (clau P) 32.463,0 m2 37% 28.947,0 m2 31% -3.516,00 m2

Zona Tècnica (clau T) 25.584,0 m2 29% 30.749,0 m2 33% 5.165,00 m2

Zona Esportiva (clau E) 18.692,0 m2 21% 14.382,0 m2 15% -4.310,00 m2

Zona Terciària (clau G) 10.470,0 m2 12% 19.840,0 m2 21% 9.370,00 m2

Total zones 87.209,0 m2 100% 93.918,0 m2 100% 6.709,00 m2

Sistema Equipaments (clau IV) 0,0 m2 0% 2.352,0 m2 2% 2.352,00 m2

Sistema Defensa (clau III) 62.851,0 m2 58% 59.664,0 m2 50% -3.187,00 m2

Sistema Viari i espais lliures (clau I) 45.337,0 m2 42% 56.679,0 m2 48% 11.342,00 m2

Total sistemes 108.188,0 m2 100% 118.695,0 m2 100% 10.507,00 m2

Total  superficies de terra 195.397,0 m2 212.613,0 m2 17.216,00 m2

PORT ACTUAL PORT FUTUR

Sup. terraSup. terra

INCREMENTS

Sup.

 
 

12.3 Edificació 
 

El Pla defineix els paràmetres urbanístics pel desenvolupament de l’edificació necessària 

per assegurar uns equipaments i instal·lacions adequats. Les modificacions proposades 

es resumeixen en el següent quadre a on el sostre edificable total s’abreuja com a SET. 

 

Qualificació

Zona Pesca (clau P) 0,18 m2/m2 5.901,0 m2 0,30 m2/m2 8.744,0 m2

Zona Tècnica (clau T) 0,30 m2/m2 9.473,0 m2 0,30 m2/m2 8.904,0 m2

Zona Esportiva (clau E) 0,40 m2/m2 2.965,0 m2 0,40 m2/m2 5.804,0 m2

Zona Terciària (clau G) 1,00 m2/m2 6.022,0 m2 1,10 m2/m2 21.000,0 m2

Edificabilitat neta

Sistema Equipaments (clau IV) 0,00 m2/m2 0,0 m2 0,24 m2/m2 576,0 m2

Sistema Defensa (clau III) 0,00 m2/m2 0,0 m2 0,00 m2/m2 0,0 m2

Sistema Viari  (clau I) 0,00 m2/m2 0,0 m2 0,00 m2/m2 0,0 m2

Edificabilitat bruta

Ed. Zona SET

PORT FUTURPORT ACTUAL

Ed. Zona SET

0,70m2/m2 (segons planejament) 0,50m/m2

0,32m2/m2 0,22m2/m2
 

 

 

 

El resum dels paràmetres de l’edificació que es detallen a la normativa és el següent: 

 

Qualificació

Zona Pesca (clau P) 28.947,0 m2 0,30 m2/m2 9.133,0 m2 8.744,0 m2

Zona Tècnica (clau T) 30.749,0 m2 0,30 m2/m2 9.985,0 m2 8.904,0 m2

Zona Esportiva (clau E) 14.382,0 m2 0,40 m2/m2 6.339,0 m2 5.804,0 m2

Zona Terciària (clau G) 19.840,0 m2 1,10 m2/m2 13.325,0 m2 21.000,0 m2

Sistema Equipaments (clau IV) 2.352,0 m2 0,24 m2/m2 708,0 m2 576,0 m2

Total 96.270,0 m2 38.782,0 m2 45.028,0 m2

SETSup. terra Ed. Zona Sup. sectors
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12.4 Amarradors 
 

El fruit de l’ordenació del mirall d’aigua és l’ampliació de l’oferta d’amarradors del port i 

s’explica en els següents quadres comparatius de l’estat actuals dels amarradors i de la 

proposta. L’ordenació del mirall d’aigua proposat pel Pla Especial és indicativa i és útil 

per valorar els aprofitaments 

 

Pels amarradors gestionats pel Club Nàutic d’Arenys de Mar: 

 

Tipus eslora mànega ut. Superficie
A06 6 2,5 12 180
A08 8,5 3 144 3.672
A10 10 3,5 38 1.330
A12 12 4 135 6.480
A14 14 4,5 40 2.520
A16 16 5 17 1.360
A18 18 5,5 22 2.178

Total 408 17.720

Situació actual CNAM

 
 

Alternativa 1 CNAM (proposta CNAM)
Tipus eslora mànega ut. Superficie
A06 6 2,5 6 90
A08 8,5 3 177 4.514
A10 10 3,5 53 1.855
A12 12 4 136 6.528
A14 14 4,5 42 2.646
A16 16 5 31 2.480
A18 18 5,5 23 2.277

Total 468 20.390  
 

Alternativa 2 CNAM (Pla Especial)
Tipus eslora mànega ut. Superficie
A06 6 2,5 7 105
A08 8,5 3 197 5.024
A10 10 3,5 57 1.995
A12 12 4 140 6.720
A14 14 4,5 42 2.646
A16 16 5 34 2.720
A18 18 5,5 23 2.277

Total 500 21.487  

Increment d'amarradors (Alternativa 2)
Tipus eslora mànega ut. Superficie
A06 6 2,5 -5 -75
A08 8,5 3 53 1.352
A10 10 3,5 19 665
A12 12 4 5 240
A14 14 4,5 2 126
A16 16 5 17 1.360
A18 18 5,5 1 99

Total 92 3.767  
 

Pels amarradors gestionats pel Club de Pesca Mar Sport: 

 

Tipus eslora mànega ut. Superficie
A06 6 2,5 117 1.755
A08 8,5 3 48 1.224
A10 10 3,5 0 0
A12 12 4 0 0
A14 14 4,5 0 0
A16 16 5 0 0
A18 18 5,5 0 0

Total 165 2.979

Situació actual CPMS

 
 

Alternativa 2 CPMS 
Tipus eslora mànega ut. Superficie
A06 6 2,5 143 2.145
A08 8,5 3 80 2.040
A10 10 3,5 0 0
A12 12 4 0 0
A14 14 4,5 0 0
A16 16 5 0 0
A18 18 5,5 0 0

Total 223 4.185  
 

Increment d'amarradors CPMS 
Tipus eslora mànega ut. Superficie
A06 6 2,5 26 390
A08 8,5 3 32 816
A10 10 3,5 0 0
A12 12 4 0 0
A14 14 4,5 0 0
A16 16 5 0 0
A18 18 5,5 0 0

Total 58 1.206  
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12.5 Hivernatge 
 

Es proposa ampliar l’oferta de marines seques fins arribar a una oferta aproximada de 

1788 places d’hivernatge, de les que 70 places ja existeixen a la marina seca gestionada 

pel Club Nàutic situada al moll de Ribera . Això representa passar de 3.522m3 de marina 

seca a 39.404m3 que representa més d’un 1000% d’increment. 

 

Places d'hivernatge futur
Situació Superfície alçada Volum m3 Núm. places aprox.

S-E2 3024m2 6m 18144 363
S-E3 1060 6m 6360 127

S-ET3 950m2 12m 11400 228
S-G1 1000m2 3,5m 3500 70
total 39404 788  

 

 

12.6 Aparcament 
 

Les dos bosses d’aparcament situades als extrems i als accessos del port (aparcament 

Primera Platja i Portinyol), a més de millorar l’oferta per activitats extra portuàries acullen 

la demanda que puguin generar les activitats terciàries. L’objectiu és reduir l’aparcament 

general a l’interior del port i promoure els desplaçaments a peu, d’aquesta manera els 

aparcaments dels extrems, tenen la vocació de ser aparcaments dissuassoris.  

 

El Pla preveu que el futur desenvolupament de l’integració urbana de Canelies disposi 

l’aparcament de la demanda que generi i l’Estudi Volumètric haurà de valorar la 

possibilitat que l’accés es realitzi des de la cota de la NII sense augmentar el trànsit dels 

vials del port. 

 

Les places situades a l’interior del port estan reservades als usuaris de la nàutica 

esportiva, a la càrrega descàrrega i al personal. Fora de la jornada laboral algunes 

d’aquestes places podran ser ocupades pels visitants del port oferint una certa flexibilitat 

als usuaris del sector de la restauració. 

 

Segons la nomenclatura definida en el plànol d’aparcament es defineixen les següents 

àrees d’aparcament: 

 

  Àrea de la primera Platja.  Aparcament A i B 

  Àrea de l’estàtua del mar.  Aparcament D 

  Àrea moll de ribera ponent.  Aparcament E 

  Àrea moll de ribera llevant.  Aparcament F i G 

  Àrea Canelies.   Aparcament H 

  Àrea del Portinyol.   Aparcament K i L 

  Àrea dic de recer.   Aparcament M, N, O, i Q 

 

No es comptabilitza l’aparcament interior de la zona pesquera, la tècnica i de la nàutica 

esportiva. 

 

General Reservat Caract. Nom General Reservat Característiques
A 226
B 112
C 27 C/D i personal
D 10/30 Autocars o personal

Moll de ribera ponent 24 C/D i personal E 34
F 15
G 24

Canelies H 110 Soterrat
K 200
L 16
M 6 Salvament
N 10
O 24
P 16
Q 8

Total 480 100 648 210

50 6 C/D i personal

Primera Platja

Estàtua del Mar

Dic de recer 40

14

376

50 C/D i personal

Portinyol

Moll de ribera llevant 20 C/D i personal

En superfície o 
soterrat

C/D i personal

C/D i personal

C/D i personal

Àrea
Oferta actual Oferta futura

 
 

La transformació de l’aparcament disponible es farà en funció dels desenvolupament del 

Pla i es buscarà garantir les dotacions d’aparcament suficients per atendre les 

necessitats de les activitats portuàries. Per exemple en l’àrea de ponent del moll de 

ribera en que es preveu la construcció d’una vorera la creació d’un aparcament reservat 

en cordó per a capacitat de 39 vehicles, no es durà a terme fins que no es desenvolupi la 

zona de Canelies. Això permetrà conservar un cert nombre de places generals fins que 

no es disposi de l’aparcament soterrat. 



Pla Especial del Port d’Arenys de Mar   Memòria 

 

12.6 Resum de les característiques de l’ordenació 

 

 

 

 

 

Terra Aigua
clau I Espai reservat per a la xarxa viària de 

distribució entre les diferents zones del port, 
sigui de vehicles o de persones, inclòs els 
espais destinats a l’aparcament

Els espais inclosos en aquest sistema 
que no s’utilitzin com a vial de 
comunicació o aparcament només s’hi 
permetran els usos i activitats de 
caràcter públic i peatonal o 
d’enjardinament

Hivernada, aparcament, 
terrasses. Instal.lacions 
desmontables i temporals. 

56.679 0 0

clau II Les infraestructures marítimes destinades a 
protegir dels temporals marítims als espais 
interiors del Port.

El pas per les infrastructures exposades 
regularment als efectes dels temporals 
marítims serà sota la responsabilitat de 
les persones que hi accedeixin.

Instal.lacions temporals, 
varada d'embarcacions 
menors de 6m a la platja, 
equipaments i serveis 
desmontables de platja.

59.664 0 0

clau III Àrees d’aigua de canals de navegació 
comuns a tots els usos

No 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 manteniment.

Cap

0 84.534 0

S-IV1 Sostre edificable sector: 591m2, Oc: 78% 
Ed: 0,78m2/m2,ARM: 6m, PB+1, SET: 
459m2. Ordenació: especifica

S-IV2 Sostre edificable sector: 117m2,SET: 
117m2. Ordenació: conservació

S-P1 Sostre edificable sector: 565m2, Oc: 100% 
Ed: 1m2/m2,ARM: 4m, PB, SET: 970m2. 
Ordenació: alineació

S-P2 Sostre edificable sector: 904m2, Oc: 100% 
Ed: 1m2/m2,ARM: S, PB, SET: 
904m2.Ordeanció: sota espai lliure

S-P3 Sostre edificable sector: 867m2, Oc: 100% 
Ed: 1m2/m2,ARM:S, PB, SET: 
948m2.Ordenació: sota espai lliure

S-P4 Sostre edificable sector: 1235m2, Oc: 73% 
Ed: 1,46m2/m2,ARM:9 PB+1, SET: 1794m2. 
Ordenació:alineació

S-P5 Sostre edificable sector: 1425m2, Oc: 73% 
Ed: 1,46m2/m2,ARM:9m PB+1, SET: 
2070m2. Ordenació:Alineació

S-P6 Sostre edificable sector: 1235m2, Oc: 87% 
Ed: 0,87m2/m2,ARM:6m, PB, SET: 1794m2. 
Ordenació:alineació

S-P7 Sostre edificable sector: 1425m2, Oc: 73% 
Ed: 0,73m2/m2,ARM:6m PB, SET: 1035m2. 
Ordenació:alineació

S-P8 Sostre edificable sector: 1477m2, Oc: 30% 
Ed: 0,3m2/m2,ARM:6m PB+1, SET: 443m2. 
Ordenació:especifica

Aigua (clau a) clau Pa Mirall d'aigua associat a la zona de pesca Amarratge de les embarcacions de la 
flota pesquera.

Sistema viari i espais lliures.

Sistema de defensa marítima

Sistema d’aigua i navegació 

Terra (clau t)Zona Pesca (clau P)

Sistema d’equipaments

Clau Usos admesos Usos complementarisQualificació Descripció Edif.Superfície

No edificable

No edificable

No edificable

Paràmetres de l'edificació

clau IV Espai de terra destinat a acollir un 
equipament comunitari  cultural, docent, 
esportiu, assistencial, de serveis tècnics o 
qualsevol altra equipament que sigui 
d'interès públic o d'interès social.

Usos derivats de l'activitat generada per 
l'equipament.

Subministre de carburantsAparcament vehicles pesca, 
emmagatzematge d'útils en els espais 
assignats, aquicultura, fàbrica de gel, 
manipulació del peix i qualsevol derivat 
de l'activitat pesquera.

clau Pt Àrees de terra destinades a acollir les 
activitats derivades de la pesca: càrrega i 
decàrrega, estesa de xarxes, aparcament 
vehicles,  i qualsevol operació pesquera.

2.352 0 576

Cap

28.529 8.744

Cap

28.947
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Terra Aigua
S-E1 Sostre edificable sector: 1883m2, OC. 84% 

Ed: 0,81m2/m2,ARM: 12m, PB+2, SET: 
1720m2. Ordenació: Volumetria especifica

S-E2 Sostre edificable sector: 3396m2, OC. 89% 
Ed: 0,89m2/m2,ARM: 6m, PB, SET: 
3024m2. Ordenació: Volumetria especifica

S-E3 Sostre edificable sector: 1060m2, OC. 
100% Ed: 1m2/m2,ARM: 6m, PB, SET: 
1060m2. Ordenació: alineació

Aigua (clau a) clau Ea Mirall d'aigua associat a la zona esportiva Amarratge de les embarcacions de 
lleure

S-T1 Sostre edificable sector: 1850m2, Oc: 100% 
Ed: 1m2/m2,ARM:12m PB, SET: 1850m2, 
Ordenació: alineació

S-T2 Sostre edificable sector: 1368m2, Oc: 100% 
Ed: 1m2/m2,ARM:6m, PB, SET: 1368m2, 
Ordenació: alineació

S-T3 Sostre edificable sector: 3696m2, Oc: 93% 
Ed: 0,93m2/m2,ARM:12m, PB, SET: 
3412m2, Ordenació: alineació

S-T4 Sostre edificable sector: 726m2, Oc: 100% 
Ed: 1m2/m2,ARM:9m, PB, SET: 726m2, 
Ordenació: especifica

S-T5 Sostre edificable sector: 1026m2, Oc: 57% 
Ed: 0,57m2/m2,ARM:4m, PB, SET: 588m2, 
Ordenació: especifica

S-T6 Sostre edificable sector: 1319m2, Oc: 73% 
Ed: 0,73m2/m2,ARM:4m, PB, SET: 960m2, 
Ordenació: especifica

Aigua (clau a) Mirall d'aigua associat a la zona tècnica Amarratge d'embarcacions a reparar

S-G1 Sostre edificable sector: 2685m2, OC. 
100% Ed: 1,30m2/m2,ARM:S, PB+1, SET: 
2625m2. Ordenació: sota espai lliure

S-G2 Sostre edificable sector: 1959m2, OC. 85% 
Ed: 0,95m2/m2,ARM: 12m, PB+2, SET: 
1857m2. Ordenació: especifica

S-G3 Sostre edificable sector: 462m2, OC. 100% 
Ed: 1m2/m2,ARM: 4m, PB, SET: 462m2. 
Ordenació: especifica

S-G4 Sostre edificable sector: 2724m2, OC. 
100% Ed: 2,4m2/m2 SET: 6540m2. 
Ordenació: estudi volumètric

S-G5 Sostre edificable sector: 624m2, OC. 100% 
Ed: 1m2/m2,ARM: S, PB, SET: 624m2. 
Ordenació: sota espai lliure

S-G6 Sostre edificable sector: 1213m2, OC. 69% 
Ed: 0,69m2/m2,ARM: 4m, PB, SET: 
837m2. Ordenació: especifica

S-G7 Sostre edificable sector: 422m2, OC. 95% 
Ed: 2,5m2/m2,ARM: 12m, PB+2, SET: 
1055m2. Ordenació: especifica

S-G8 Sostre edificable sector: 3856m2, OC. 76% 
Ed: 1,7m2/m2, SET: 6940m2. Ordenació: 
estudi volumètric

Aigua (clau a) clau Ga Mirall d'aigua destinat a les embarcacions 
de creuer i lloguer xàrter

Amarratge d'embarcacions esportives

66.939 5.804

30.749 3.109 8.904

Zona terciària (Clau G)

Cap

Cap

Amarratge d'embarcacionsZona Tècnica (clau T) Terra (clau t) clau T Espais destinats a la zona tècnica, 
drassanes, escar, traballs de reparació, 
manteniment i neteja d'embarcacions

Zona Esportiva (clau E)

Qualificació

Terra (clau t)

Terra (clau t)

Usos relacionats amb la reparació, 
manteniment i neteja d'embarcacions i 
dels seus elements i compostos. 
Maniobres de treta i hivernatge

19.840 1.253 21.000

14.382

Cap

Subministre de carburants

Aparcament, hivernada, 
distribució i logística

clau Et Àrees de terra destinades a acollir les 
activitats derivades de la nàutica esportiva

Hivernatge, avarada, aparcament 
vehicles navegants, lloguer 
d'embarcacions, reparació 
d'embarcacions i altres usos esportius

Usos complementaris Paràmetres de l'edificació Superfície Edif.Clau Descripció 

Usos relacionats amb el turisme i la 
nàutica i altres complementàries.

Espais del port destinats a les activitats 
turístiques, serveis als navegants, 
comercial, activitats administratives i 
terciàries.

clau Gt

Usos admesos
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13. Actuacions programades 
 

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES DESCRIPCIÓ ACTUACIONS
1 Perllongació palanques existents Es perllonguen les palanques 1 i 2

2 Instal.lació de noves palanques S'instal.len 6 noves palanques en substitució de la palanca 3 que s'enderroca.

3 Remodelació palanques Portinyol Es retallen les palanques existents i se'n instal.len de noves 

4 Nova zona de treta Es defineix un nou moll de treta a l'açada de la primera alineació del dic de recer.

4 Moll de transeünts i xàrters Es destina un moll de gestió directa per potenciar el lloguer de xàrters i oferir amarratges als transeünts

5 Moll Creu Roja Es destina un espai per l'atrac de les embarcacions de la Creu roja

6 Passeig de riba S'obre una franja en el moll d'ús esportiu per el pas de vianants. Caldrà reordenar l'aparcament existent. Passat el calvari s'aixampla la vorera fins a 3m com a mínim.

7 Accés al mont Calvari Mentre no es desenvolupi el sistema de terrasses del rial de Canelies, es proposa millorar l'accés a l'ermita de Sant Elm mitjançant la millora de les escales i la 
construcció d'una rampa esgraonada.

ORDENACIÓ DEL MIRALL D'AIGUA

Mirall d'aigua sector 
esportiu

Moll de riba 

 
 

 
 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES DESCRIPCIÓ ACTUACIONS
1 Edificació Nova zona edificable per acollir les drassanes afectades per les actuacions al Portinyol i altres tallers. 

2 Terraplenat del Portinyol L'actual dàrsena situada a la segona alineació del dic d'abric es terraplena per acollir les noves edificacions d'usos tècnics. Aquesta actuació suposa substituir el 
perimetre format per espatller i escullera per un moll ( de baix índex de reflexió) i el terraplenat de l'espai tancat.

NOVA PLATAFORMA

Dic de recer

 
 

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES DESCRIPCIÓ ACTUACIONS
1 Edificació Substitució de l'edifici de drassanes per un nou edifici plurifuncional d'activitats turístiques i terciàries.

2 Ordenació del viari i l'aparcament. Es preveu la construcció d'una rotonda i la millora del traçat de l'accés a la platja del Cabaió. Sota l'esplanada existent es preveu la construcció d'un aparcament soterrat de 
4000m2 i 200 places aproximadament.

3 Actuacions en els marges Es preveu una revegatació dels marges del ferrocarril amb espècies de la Mediterrània occidental

4 Plaça del tenyidor Creació d'una plaça a l'àmbit de l'edifici del tenyidor. El tenyidor i un nou edifici es converteixen en un equipament museístic.

5 Vorera Ampliació de la vorera i plantació de alineacions d'arbre.

TRANSFORMACIÓ DEL PORTINYOL

El Portinyol

Moll de riba 

 
 

 



Pla Especial del Port d’Arenys de Mar   Memòria 

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES DESCRIPCIÓ ACTUACIONS
1 Edificació Enderroc de l'edificació Ed-Bareu-05 dedicada a la restauració. L'espai desocupat es destinarà al Sistema de vials i espais lliures.  Construcció d'una franja edificada adossada a 

la cara de ponent de l'espatller. Implica el desmuntatge de l'escullera existent a la primera alineació. A la segona alineació es preveu, sota la rasant del passeig, la construcció 
d'uns pallols de pesca. Es manté la resta del volum edificat,

2 Desmuntage d'una part del contradic. Desmuntage destinat a obrir un nou accés al port des de la línia de vora de la platja.

3 Construcció passeig marítim Construccó d'un passeig de vora, que connecti el futur corriol de la Musclera i l'accés de la Riera d'Arenys amb el port

4 Ordenació accés riera d'Arenys Remodelació del pas inferior actual amb l'objectiu de prioritzar el pas de vianants i millorar-ne el caràcter urbà. Creació d'un únic carril d'accés de dos direccions semaforitzades i 
ampliació de l'espai de vianants. Millora dels pendents i de la pavimentació. Actuació vinculada a l'ordenació urbana del final de la Riera d'Arenys, fora de l'àmbit del present Pla 
Especial

5 Ordenació viari Millora del trànsit i la seguretat d'accés a l'aparcament del port mitjançant la construcció d'una rotonda. Remodelació de l'aparcament existent. Ampliació illeta giratori i reducció 
dels carrils ( de 2+2 a 1+1). Ampliació de l'espai de vianants i millora de la configuració de la intersecció. Plantació d'arbrat a les voreres.

6 Construcció d'una franja verda Separació de l'aparcament i el passeig mitjançant la construcció d'un sistema de motes amb plantacions d'espècies de platja mediterrània. L'objectiu és reduir la visió de 
l'aparcament des del passeig sense obstruir la visió del mar des de la façana urbana.

7 Endegament rial del bareu Reforç dels marges del rial a la platja mitjançant la col.locacó d'una escullera enterrada i construcció d'un dic submergit en el marge esquerra per aminorar el procés d'aterrament 
de la bocana del port (Laprox.= 60m)

8 Ordenació dels entorns de les edificacions Eliminació dels jardins i espais privatius. Ampliació i ordenació de les voreres en el contacte amb les edifcacions existents.

9 Ordenacció accés rial del Bareu Construcció d'una rampa per a PMR en l'accés actual. Desocupació de la terrassa d'us del restaurant existent i ampliació de l'espai lliure. Remodelació de la rasant dels jardinets 
existents per fer-la paralel.la a la rasant de la calçada amb l'objectiu d'eliminar les escales existents.

10 Canvi d'ús d'una plataforma La plataforma destinada, actualment, a aparcament dels sector pesquer passa a usos generals. S'habilita un espai polivalent per aparcament d'autocars o altres.

11 Plataforma i rampa d'avarada Construcció d'una plataforma d'accés a les edificacions adossades al dic de ponent. Construcció d'una rampa d'avarada per a la vela lleugera.

12 Passeig del contradic Construcció d'un passeig sobre les edificacions futures.

ORDENACIO DE LA PRIMERA PLATJA

Riera d'Arenys-Contradic

 
 

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES DESCRIPCIÓ ACTUACIONS
1 Marge esquerra riera Recolocació de l'escullera existent per l'endegament de la desembocadura de la riera. Aquesta actuació s'haurà de coordinar amb l'endegament del marge dret fora de 

l'àmbit del present Pla Especial

2 Passarel.la Rera Construcció d'una passarel.la sobre la riera d'Arenys amb coordinació amb les actuacions del passeig de la musclera i d'ordenació urbana del marge dret.

PASSAREL.LA RIERA

Riera d'Arenys

 
 

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES DESCRIPCIÓ ACTUACIONS
Dic de recer 1 Edificació Per obrir pas a la maniobra de vehicles s'afectuen les següents operacions en l'edificació: Es desmonta part de l'edifici d'estructura metal.lica existent. Es desmonten les 

instal.lacions de la cetària. Es preveu l'ampliació del volum del rafal per la construcció d'una nau d'hivernatge.

Dic de recer 2 Espai de maniobra S'obra pas per permetre la maniobra de turismes l'extrem del vial del dic. Es crea una servitud de pas a la concessió del final per permetre la maniobra de grans vehicles 
(servitud efectiva exclusivament en horari de treball)

Dàrsena pesquera 3 Nou moll de subministres Creació d'un nou moll a la testa del primer contradic. Actuació que suposa el desmuntatge de l'escullera existent i la construcció d'un nou moll, que haurà de ser amb un índex de 
reflexió molt baix. Actuació que facilita l'ordenació del mirall d'aigua.

CUL-DE-SAC DIC DE LLEVANT
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SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES DESCRIPCIÓ ACTUACIONS
1 Edificació Es preveu el desenvolupament d'un sistema de terrasses que connectin el port amb la cota superior de l'Avinguda de Catalunya. Un nivell d'aquestes terrasses 

permetria l'enllaç amb l'ermita de Sant Elm. A sota d'aquest sistema de terrasses es preveu la construcció de diferents edificacions.Aquesta actuació requereix d'un 
estudi volumètric previ. Actuació vinculada al desdoblament de la línia ferroviària Arenys-Blanes i a la transformació de la N-II d'acord amb el PITC.

2 Accés al mont Calvari Es preveu, fins que no es desenvolupi el sistema de terrasses esmentat, la millora de l'accés a l'ermita. Es tracta de construir una rampa esgraonada i millorar les 
escales actuals. A més es preveu una ordenació de l'entorn de l'ermita de Sant Elm.

3 Accés del Rial de Canelies L'actual pas inferior pel rial quedarà en el futur anulat per l'accés a cota per sobre el sistema de terrasses. Fins aleshores no s'hi preveu cap actuació.

4 Eixamplament accés principal port Vinculat amb el sistema de terrasses es preveu crear un passeig al costat mar del vial d'accés principal i eixamplar la calçada per l'altre.

El Calvari i el Rial de 
Canelies

INTEGRACIÓ URBANA DE CANELIES

 
 

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES DESCRIPCIÓ ACTUACIONS
1 Edificació El Pla programa diferents sectors edificables per acollir futures necessitats del sector pesquer. En el moll de riba l 'edificabilitat tancada es concentra en un edifici situat al l'alçada 

del Calvari i es programa la reconversió de la resta d'edificacions existents en naus d'hivernatge. Es proposa un augment de l'edificabilitat a la zona del Calvari per potenciar la 
substitució de l'edificació existent en una més retrassada, que permeti l'ampliació de la vorera a la corba del Calvari. Associat al tenyidor es preveu la construcció d'un museu 
nàutic.Es preveu un canvi d'ús en l'edifici situat a tocar de l'estàtua del mar. A la zona tècnica s'amplia l'edifici del rafal de pintura existent per acollir una nau d'hivernatge. Es 
dóna la possibilitat de construir petits magatzems adossats al dic i altres locals a la línia de moll. En algun lloc no assignat caldrà instal.lar un cobert per a la recollida selectiva de 
residus dels usos tècnics.

2 Gestió de residus El port disposa de diversos punts de recollida. Es programa crear diversos punts verds específics per a cada sector.

Calvari 3 Passeig de Riba Millorar el pas de vianants en el Calvari quan el desenvolupament de l'edificació hagi permés l'eixamplament del pas.

4 Ordenació del viari i l'aparcament. Al canvi d'alineació del dic de llevant es conserva l'espai de maniobra existent i es reserva un espai d'aparcament dels vehicles d'urgència. El vial actual es redueix de 7 a 6m 
d'amplada. L'aparcament existent es regula i es redueix. Regular l'aparcament general del port a fi i efecte d'evitar trànsit que busqui plaça d'aparcament a l'interior del port fora 
de les grans àrees d'aparcament.

5 Ampliació plataforma Es dóna la possibilitat d'ampliar la plataforma tècnica en direcció a la bocana. 

6 Construcció d'una àrea humida Es prohibeixen les activitats amb risc de vessament en els espais que no comptin amb una recollida de les aigües superficials. Per tant caldrà construir les àrees humides 
necessàries a tal efecte.

ALTRES

Dic llevant

General
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14. Pla d’etapes 

 
El Pla d’etapes estableix els terminis aproximats per executar les obres d’urbanització i 

edificació programats en funció de la disponibilitat del sòl fruit del venciment de les 

diferents concessions o bé dels diferents acords que es puguin establir per un millor 

desenvolupament del Pla. Té en compte l’estudi econòmic i financer en la definició del 

conjunt d’obres a executar en cada fase. Distingeix unes actuacions principals incloses 

dintre de les etapes de desenvolupament amb abast fins l’any 2015 i altres de llarg 

termini d’abast fins l’any 2026. 

 

Etapes principals 

Etapa 1. Ordenació del mirall d’aigua   a partir aprovació Pla 

Etapa 2. Nova plataforma.    abans 2010 

Etapa 3. Transformació del Portinyol   a partir 2010 

Etapa 4. Ordenació de la primera platja  a partir 2011 

Etapa 5. Passarel·la Riera    abans 2015 

Etapes a llarg termini 

Etapa 6.Cul-de-sac dic de llevant.   a partir 2018 

Etapa 7.Integració urbana de Canelies  abans 2026 

 

 

15. Estudi econòmic i financer 

 
El present Pla Especial recull en el Document núm. 5  un estudi econòmic i financer que 

té per objecte l’estimació del cost global de les obres i la valoració de la seva viabilitat 

financera en funció dels aprofitaments derivats de l’explotació dels recursos a gestors 

privats.  

 

L’estudi s’ha realitzat en funció del Pla d’Etapes que s’adjunta, en funció de les 

característiques de l’obra necessària per dur a terme l’actuació. Les etapes sòl. 

corresponen a unitats d’obra independents i s’han programat en funció de les prioritats i 

de la disponibilitat de 

 

 

Es preveu que tots els edificis es construeixin a càrrec del concessionari amb l’excepció 

de l’edifici d’equipament museístic S-IV1.  

 

Amb els aprofitaments definits la viabilitat financera amb una temporalització del cost 

financer del 5% i un període d’amortització de 20 anys les actuacions del Pla Especial 

amb una estimació de despeses de 18.274.208,07€ i una estimació d’ingressos de 

18.285.236€ és viable econòmicament. 

 

 

16. Informe d’avaluació ambiental preliminar 
 

El present Pla Especial inclou com a document núm. 7, l’Informe d’avaluació ambiental 

preliminar que s’ha redactant prenent com a referència els continguts descrits en 

l’avantprojecte de Llei 2/2006 d’avaluació ambiental de plans i programes, pel que fa a la 

documentació que es requerirà per tal que l’òrgan ambiental pugui adoptar la Decisió 

prèvia d’avaluació ambiental.  

 

El document Informe d’avaluació ambiental s’adjunta com a document independent. 

 

 

17. Informe d’avaluació de la mobilitat generada. 

 
En aplicació del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 

d'avaluació de la mobilitat generada, es redacta el Document núm. 8  d’estudi 

d’avaluació de la Mobilitat Generada del Pla Especial del port d’Arenys de Mar. 

 

L’objecte d’aquest estudi és fer un anàlisi de la mobilitat generada produïda per les 

actuacions previstes al Pla Especial.  

 

El Pla preveu un desenvolupament de les activitats actuals i la creació de noves 

activitats terciàries que incrementaran substancialment els viatges. També es defineixen 

una sèrie de mesures per integrar el port i la ciutat a través d’una xarxa d’espais lliures 

continua fins la Riera d’Arenys i el nucli urbà. 
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Malgrat aquest increment de la mobilitat es pot estimar que un alt percentatge dels 

viatges previstos es realitzaran a peu en base al següent: 

 

• La millora i creació dels recorreguts a peu i la creació de carrils de bicicletes. 

• La proximitat del nucli urbà amb el port. 

• L’increment del tipus d’activitat relacionada amb el lleure i el turisme en relació a 

les activitats de treball. 

• La millora de la relació del port i la ciutat i de la permeabilitat de les 

infrastructures fèrria i vial. 

• La disponibilitat del transport col·lectiu i la seva connexió a la xarxa d’itineraris a 

peu del port amb la construcció d’una passarel·la per sobre la riera. 

• La regulació de l’aparcament disponible i l’eliminació de l’aparcament lliure. 

 

Finalment, es pot concloure que les actuacions urbanístiques del Pla Especial inclouen 

les mesures i actuacions necessàries per tal d'assegurar que la nova mobilitat generada 

en l'àmbit del Port i la seva connexió terrestre segueix unes pautes caracteritzades per la 

preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acompleix amb el canvi 

de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

 

 

18. Informe d’avaluació dels consums d’aigua 
 

La relació entre les superfícies d’usos homogenis i consums actuals s’ha definit un 

quocient de consum per fer l’estimació futura en funció de l’augment dels sostre edificat. 

 

El consum actual d’aigua al port d’Arenys és de 49.294m3 anuals dels quals 21.038m3 

aproximadament no retornen a la xarxa de clavegueram. El Pla preveu un increment de 

27.709m2 de sostre edificat en diversos usos, un increment de 4973m2 de mirall d’aigua 

destinat a atracs, i un increment del 10% de les activitats de rec , rentat i similars. 

Aquests increments generaran un increment de consum de 14.209m3 d’aigua dels que 

5.804m3 no retornaran a la xarxa de clavegueram. 

 

 

Les dades esmentades es resumeixen de la següent manera: 

 

Consum d'aigua que retorna a la xarxa de 
clavegueram 28.256 m3 8.405 m3 36.661 m3

Consum d'aigua que no retorna a la xarxa 
de clavegueram 21.038 m3 5.804 m3 26.842 m3

Total 49.294 m3 14.209 m3 63.503 m3

Resum
Actual Increments Total futur

 
 

 

19. Documents que integren el Pla Especial 

 
Document núm. 1.- memòria  

Annexos de la memòria  

 Annex núm. 1. Reportatge fotogràfic. 

 Annex núm. 2. Planejament. 

 Annex núm. 3. Estudi d’alternatives 

 Annex núm. 4.Consums previstos d’aigua. 

Document núm. 2.- Plànols d’informació. 

Document núm. 3.- Plànols d’ordenació 

Document núm. 4.- Normativa 

Document núm. 5.- Estudi econòmic i financer 

Document núm. 6.- Pla d’etapes 

Document núm. 7.- Informe d’avaluació ambiental preliminar 

Document núm. 8.- Informe d’avaluació de la mobilitat generada 

Document núm. 9.- Document de síntesi 
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1. Instal·lacions pesqueres 
 

 

 

La dàrsena pesquera 

 

Instal·lacions del primer contradic. 

 

Embarcacions abarloades i el canal de navegació 

 

 

 

 

 

 

La fàbrica de gel 

 

El vial interior de la dàrsena 

 

La nova Llotja 

 

 

 

 

 

 

Subministres 

 

Pallols del dic de ponent 

 

El Tenyidor 
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2. Instal·lacions esportives 
 

 

 

Palanques moll de riba 

 

Palanca principal 

 

Canal entre la palanca principal i el moll de riba 

 

 

 

 

 

 

Nau d’hivernatge i esplanada 

 

Piscina i seu social Club Nàutic d’Arenys de Mar 

 

Àrea d’aparcament reservat usos esportius i aparcament irregular lliure 

 

 

 

 

 

 

Instal·lacions de Mar Sport 

 

Estrenyiment vial al puig Calvari 

 

Dàrsena esportiva al moll de llevant 
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3. Instal·lacions drassanes 
 

 

 

Àrea de treta Varador 2000 

 

Oficines 

 

Feines de neyeja a l’Escar 

 

 

 

 

 

 

Feines de manteniment a l’escar 

 

Atracs drassanes 

 

Rafal de pintura 

 

 

 

 

 

 

Tallers i hivernatge 

 

Vial del dic de llevant 

 

Drassanes al Portinyol 
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4. Altres 
 

 

 

Instal·lacions Creu Roja al moll de ribera 

 

Estació de bombament aigües residuals 

 

Àrea del Portinyol i accés al Cabaió 

 

 

 

 

 

 

Usos de restauració al Portinyol 

 

Magatzems sota el pont d’accés al pot 

 

Sorrer del rial de Canelies 

 

 

 

 

 

 

Ermta de Sant Elm 

 

Usos de restauració a l’Estàtua del Mar 

 

Usos de restauració al rial del Bareu 
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5. Port i ciutat 
 
 
 

 

Front marítim d’Arenys 

 

Accés al port des del pont  

 

Els darreres del port a l’Avinguda de Catalunya 

 

 

 

 

 

L’ermita de Sant Elm a l’altra banda de la N-II 

 

La intersecció de l’Av. De Catalunya 

 

El port des de l’Avinguda de Catalunya 

 

 

 

El pas inferior del rial de Canelies al cantó urbà 

 

Contacte N-II amb ferrocarril a l’Avinguda de Catalunya 

 

Pas de vianants a la N-II a l’alçada de l’Ermita 
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Relació Calvari i ferrocarril 

 

Pas inferior del rial del Bareu al cantó urbà 

 

Embocadura del rial del Bareu 

 

 

 

 

 

 

El pas inferior de la riera d’Arenys. Accés rodat 

 

Rampa d’accés al port. 

 

El pas inferior Riera. Accés vianants no adaptat. 

 

 

 

 

 

 

Rampa cantó port a la Riera 

 

El pas inferior del rial del Bareu 

 

El front urbà i la primera platja al fons 
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6. Aèries 
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1. Descripció del planejament 
 
 

El planejament vigent d’Arenys de Mar és el Pla General d’Ordenació d’Arenys de Mar, 

aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, amb data 27 de juny 

de 1984 (D.O.G. 457 d’1 d’agost 1984). El present Pla es desenvolupa en el Domini 

Públic Portuari i en superfícies d’aigua destinada als canals de navegació encara no 

adscrits. Per tant es desenvolupa de conformitat amb el que disposa l’Art. 127 de la 

secció IV.1 “Sistema Portuari” de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació 

Urbana de l’any 1984 en el que fa referència a la qualificació del sòl.  

 

En l’actualitat s’està revisant el Planejament amb la redacció d’un nou Pla D’Ordenació 

Urbanística Municipal. El port ha sofert vàries ampliacions des de l’any 1984, sempre en 

àrees guanyades al mar. S’adjunta l’avanç del P.O.U.M. en redacció a on ja es recull les 

ampliacions que s’esmentaven.  

 

En l’art. 128 el Pla General d’Ordenació d’Arenys de Mar regula l’edifcabilitat neta i 

l’ocupació neta màxima del Sistema General Portuari de la següent manera: 

 

  Edificabilitat màxima neta:    0.70m2/m2 

  Ocupació neta màxima neta:   70% 

 

El Pla especial preveu una edificabilitat i ocupació de zona màximes següents: 

 

  Edificabilitat màxima neta:    0.50m2/m2 

  Ocupació neta màxima neta:   37% 

 

 

2. Pla General d’Ordenació vigent. 
 
 

 

 

3. Avanç del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal 
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1. Descripció de les alternatives 

 
S’han analitzat diverses alternatives per assolir els objectius exposats. Tal com es 

defineix en l’annex corresponent no s’han pogut definir alternatives per les estratègies 

generals Si es defineixen alternatives locals. Aquest fet es degut, en part, a la necessitat 

de respectar en un cert grau les preexistències d’un dels ports més antics de Catalunya 

de manera que les millores es puguin desenvolupar sense comprometre la funcionalitat 

del port i per tant la seva viabilitat. En conseqüència únicament s’han establert 

alternatives en els següents punts: 

 

• Ordenació de la Primera Platja 
Com a alternativa a la que es proposa al Pla, s’ha valorat la possibilitat d’agrupar 

l’aparcament a l’interior i agrupar la zona verda a la banda costanera. Aquesta disposició 

permetria definir una gran franja verda entre el passeig i l’aparcament. Planteja el 

problema de l’afecció a l’espai triangular existent que està molt consolidat. 

 

• Ordenació del moll de ribera entre l’estàtua del mar i el Calvari. 
Com a alternativa a la que es proposa al Pla, s’ha valorat la possibilitat de situar la franja 

d’aparcament reservat a la banda del ferrocarril. L’accés en aquest aparcament es 

realitzaria directament des del vial, fet que plantejaria problemes de regulació del mateix. 

 

• Ordenació de l’edificació 
Les alternatives plantejades es situen a la zona tècnica. El Pla recull aquella alternativa 

que permet minimitzar l’impacte paisatgístic dels volums edificats. Tal com es pot 

observar amb el gràfic adjunt, una aparent situació més ordenada en planta resulta tenir 

un impacte superior per l’enfilada dels volums proposats amb els existents de la pesca. 

 

 

 

 

 

2. Alternativa d’ordenació de la Primera Platja 
 

 
 

 

3. Alternativa d’ordenació del moll de ribera entre l’estàtua del mar i el Calvari. 
 

 
 

 

4. Alternativa d’ordenació de l’edificació. 
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1. Introducció. 

 
El present Annex es redacta per realitzar les previsions necessàries tant dels consums 

d’aigua com per les previsions del creixement dels cabals que s’abocaran a la xarxa de 

clavegueram d’Arenys de mar. 

 

Els consums actuals s’exposen segons activitats i usos i s’han extret de les factures 

d’aigua de la companyia Sorea dels darrers anys. Cal considerar que molts dels 

consums del port no retornen a la xarxa de clavegueram. Aquests són els de rentat de 

caixes i xarxes, el rentat d’embarcacions, el rec, el consum dels atracs de les 

embarcacions de lleure, i altres.  

 

La relació entre les superfícies d’usos homogenis i consums ha permès definir un 

quocient de consum per fer l’estimació futura en funció de l’augment dels sostre edificat. 

 

2. Consum actual. 

 

 

General 5.784 m2 de sostre 3.983 m3 0,69 m3/m2sostre

Rentat estris 3.664 m3

Fàbrica de gel 5.152 m3

General 8.486 m2 de sostre 379 m3 0,04 m3/m2sostre

Rentat 2.417 m3 0,28 m3/m2sostre

General 3.952 m2 de sostre 3.552 m3 0,90 m3/m2sostre

Atracs 20.699 m2 d'atracs 6.745 m3 0,33 m3/m2atrac

Oficines 833 m2 de sostre 33 m3 0,04 m3/m2sostre

Restauració 1.999 m2 de sostre 19.990 m3 10 m3/m2sostre

Comercial 0 0,16 m3/m2sostre

Altres 3.190 319 m3 0,10 m3/m2sostre
Sistema espais lliures Reg 45.337 m2 de sòl 3.060 m3 0,07 m3/m2sòl

28.256 m3 21.038 m3

Usos zona pesquera

Usos zona tècnica

Usos zona esportiva

Usos zona terciaria

Consums actuals d'aigua 

Xarxa Mar
ConsumsSuperfícieActivitat Quocient

 
 

 

 

3. Consum previst. 

 

General 0,69 m3/m2sostre 2.960 m2 de sostre 2.038 m3

Rentat estris 10 % 366 m3

Fàbrica de gel 10 % 515 m3

General 0,04 m3/m2sostre 418 m2 de sostre 17 m3

Rentat 0,28 m3/m2sostre 10 % 242 m3

General 0,90 m3/m2sostre 1.852 m2 de sostre 1.665 m3

Atracs 0,33 m3/m2atrac 4.973 m2 d'atracs 1.621 m3

Oficines 0,04 m3/m2sostre 1.805 m2 de sostre 72 m3

Restauració 10 m3/m2sostre 200 m2 de sostre 2.000 m3

Comercial 0,16 m3/m2sostre 9.421 m2 de sostre 1508 m3

Altres 0,10 m3/m2sostre 11.053 m2 de sostre 1105,3 m3
Sistema espais lliures Reg 0,07 m3/m2sòl 10 % 0 3.060 m3

8.405 m3 5.804 m3

Xarxa Mar
Usos zona pesquera

Quocient Superfícies

Increments de consums

Usos zona tècnica

Usos zona esportiva

Usos zona terciaria

Activitat Consums

 
 

 

4. Conclusions 

 

El consum actual d’aigua al port d’Arenys és de 49.294m3 anuals dels quals 21.038m3 

aproximadament no retornen a la xarxa de clavegueram. 

 

El Pla preveu un increment de 27.709m2 de sostre edificat en diversos usos, un increment de 

4973m2 de mirall d’aigua destinat a atracs, i un increment del 10% de les activitats de rec , 

rentat i similars. 

 

Aquests increments generaran un increment de consum de 14.209m3 d’aigua dels que 

5.804m3 no retornaran a la xarxa de clavegueram. 

 

Les dades esmentades es resumeixen de la següent manera: 

 

Consum d'aigua que retorna a la xarxa de 
clavegueram 28.256 m3 8.405 m3 36.661 m3

Consum d'aigua que no retorna a la xarxa 
de clavegueram 21.038 m3 5.804 m3 26.842 m3

Total 49.294 m3 14.209 m3 63.503 m3

Resum
Actual Increments Total futur
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PORT D'ARENYS DE MAR

1/10000EMPLAÇAMENT
1

1/1



1/4000PLANTA GENERAL ESTAT ACTUAL
2

1/1



ZONA DE SERVEI DEL PORT
396.979m2

DELIMITACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM I TERRESTRE

1/3000DELIMITACIÓ 1/1
3

Zona de Servitud de Protecció

Domini Públic Marítim i Terrestre 

Límit de Ribera de Mar



1/3000ZONIFICACIÓ ACTUAL
4

1/1

41786m2

27011m2

10470m2

18692m2

25584m2

32463m2

(clau t) (clau a)
terra 

SUBZONES

aigua

ZONES

Zona terciària

Zona nàutica esportiva

Zona pequera

Zona tècnica

Sistema viari i espais lliures

Sistema de defensa marítima

Sistema d'aigua i navegació 126863m2

TOTAL

62851m2

60478m2

31504m2

59474m2

396977m2

45337m2

TOTAL

5920m2

195397m2 201580m2

45337m2

62851m2

126863m2

10470m2



ED-CONTRADICS-01

PB+3
1069m2

llotja i altres
plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

ED-CONTRADIC-01
usos

2600m2

SECTOR CONTRADICS

151m2 194m2

usos

ocupació en planta
sostre edificat total

llotja i confraria

459m2
753m2

plantes PB+2
usos

ocupació en planta
sostre edificat total

restaurant

219m2
438m2

plantes PB+1
usos

ocupació en planta
sostre edificat total

plantes
usos

ocupació en planta
sostre edificat total

plantes
oficines

151m2
PB

fàbrica de gel

194m2
PB

EDIFICACIÓ ACTUAL 1/1000
SECTOR CONTRADICS

ED-CONTRADIC-02 ED-CONTRADIC-03 ED-CONTRADIC-04 ED-CONTRADIC-05

ED-CONTRADICS-02 ED-CONTRADICS-03 ED-CONTRADICS-04 ED-CONTRADICS-05

1/6
5



SECTOR BAREU I PONENT
1/1000EDIFICACIÓ ACTUAL

ED-BAREU-01

PB
252m2

restaurant
PB
341m2

magatzems
PB
121m2

restaurant
plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

usos
plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

ED-BAREU-04
usos

plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

ED-BAREU-03
usos

PB+2plantes

718m2+237M2 sot.
237m2

restaurant

sostre edificat total
ocupació en planta

ED-BAREU-02
usos

PB+2plantes

1139m2
462m2

institut social marina

sostre edificat total
ocupació en planta

ED-BAREU-01
usos

ED-BAREU-02 ED-BAREU-03 ED-BAREU-05

ED-BAREU-05

252m2341m2121m2

ED-BAREU-04

SECTOR BAREUSECTOR CONTRADIC

998m2

usos
ED-PONENT-01

ocupació en planta
sostre edificat total

plantes
magatzem

998m2
PB

ED-PONENT-01

usos

ocupació en planta
sostre edificat total

650m2 (100% porxo)
650m2

plantes PB

ED-PONENT-02
magatzem i altres

ED-PONENT-02

5
2/6



PB

117m2
117m2

magatzem
plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

usosusos

ocupació en planta
sostre edificat total

plantes
hivernatge

587m2 (100% porxo)
587m2 

PBPB

741m2 
741m2 (27% porxo)

comercial
PB

558m2
558m2

restaurant
PB

203m2
203m2

oficines
plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

usos
plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

usos
plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

usos
PB+1plantes

730m2
365m2

club nàutic

sostre edificat total
ocupació en planta

ED-RIBERA-02
usos

PB+1plantes

38m2
29m2

capitania marítima

sostre edificat total
ocupació en planta

ED-RIBERA-01
usos

ED-RIBERA-03 ED-RIBERA-04 ED-RIBERA-05 ED-RIBERA-06 ED-RIBERA-07

ED-RIBERA-01 ED-RIBERA-02 ED-RIBERA-03 ED-RIBERA-04

ED-RIBERA-05 ED-RIBERA-06 ED-RIBERA-07

SECTOR RIBERA

EDIFICACIÓ ACTUAL 1/1000
SECTOR MOLL DE RIBERA

3/6
5



ED-RIBERA-11ED-RIBERA-10
usos
ED-RIBERA-08

ocupació en planta
sostre edificat total

magatzem  i QGE

28m2
28m2

plantes PB
usos
ED-RIBERA-09

ocupació en planta
sostre edificat total

varis

279m2
279m2

plantes PB
usos

ocupació en planta
sostre edificat total

plantes
usos

ocupació en planta
sostre edificat total

plantes
congelació de peix

1144m2
1144m2

PB
magatzem i altres

510m2
510m2

PB

SECTOR RIBERA

ED-RIBERA-08 ED-RIBERA-09 ED-RIBERA-10 ED-RIBERA-11

SECTOR MOLL DE RIBERA
1/1000EDIFICACIÓ ACTUAL 4/6

5



usos
ED-PORTINYOL-01

ocupació en planta
sostre edificat total

drassanes

2650m2
3500m2

usos
ED-PORTINYOL-02

ocupació en planta
sostre edificat total

club nàuitc

41m2
108m2

plantes PB+2 plantes PB+1
usos
ED-PORTINYOL-03

ocupació en planta
sostre edificat total

magatzem i altres

324m2
324m2

plantes PB
usos
ED-PORTINYOL-04

ocupació en planta
sostre edificat total

plantes
usos
ED-PORTINYOL-05

ocupació en planta
sostre edificat total

plantes
usos
ED-PORTINYOL-06

ocupació en planta
sostre edificat total

plantes
magatzem

128m2
128m2

PB
ports de la Generalitat

130m2
130m2

PB
restaurant

376m2
908m2

PB+2 PB+2

828m2
276m2

drassanes
plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

ED-DIC-01
usos usos

ED-DIC-02

ocupació en planta
sostre edificat total

plantes
tallers

987m2
987m2

PB

ED-PORTINYOL-01 ED-PORTINYOL-02

ED-PORTINYOL-03 ED-PORTINYOL-04 ED-PORTINYOL-05 ED-PORTINYOL-06

ED-DIC-01 ED-DIC-02

EDIFICACIÓ ACTUAL 1/1000
SECTOR PORTINYOL I DIC

5/6
5



SECTOR ESCAR
1/1000EDIFICACIÓ ACTUAL

SECTOR ESCAR

PB
196m2

magatzem
plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

usosusos

ocupació en planta
sostre edificat total

plantes
oficines

196m2
PBPB

590m2

nau pintura
PB
1535m2

drassanes
plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

usos
plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

ED-ESCAR-01
usos

PB
878m2

drassanes
plantes

sostre edificat total
ocupació en planta

usos usos

ocupació en planta
sostre edificat total

plantes
cetària 

763m2
PB

ED-ESCAR-02 ED-ESCAR-03 ED-ESCAR-04 ED-ESCAR-05 ED-ESCAR-06

ED-DIC-01 ED-DIC-02 ED-DIC-03 ED-DIC-04

ED-DIC-06ED-DIC-05

763m2878m2196m2196m2590m21535m2

6/6
5



de la Generalitat
Ports 

Generalitat de Catalunya
Zona Portuària Centre AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR

NOVEMBRE 2006
taller d'enginyeria ambiental, SL

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ
ESCALA DIN A3 1/2000ESTAT ACTUAL

6
1/1

MOLLS I AMARRADORS

8x3

10x3.5

12x4

14x4.5

6x2.5

16x5

18x5.5

PALANCA 1

56ut

TIPUS

AMARRADORS SECTOR ESPORTIU

80ml

52.5ml

PESCA

ARROSSEGAMENT GRAN 138ml

254ml

PALANCA 2 PALANCA 3 RIBA PORTINYOL PALANCA A PALANCA B

27ut

20ut

17ut

38ut

29ut

35ut

2ut

17ut

12ut

44ut

46ut 31ut

20ut

12ut 105ut

48ut

TOTAL

129ut

192ut

38ut

126ut

35ut

17ut

22ut

ENCERCLAMENT

ARROSSEGAMENT PETIT

PETXINAIRES

795.5ml

ZONA TÈCNICA 139.75ml

211mlCÀRREGA I DESCÀRREGA

FORÀNIES 60ml

83mlSUBMINISTRES

CREUERS 40ml

AQÜICULTURA 16ml

ALTRES 139ml



1/3000XARXA DE SUBMINISTRAMENTS
7

1/3
SANEJAMENT

LLLEGENDA



1/3000XARXA DE SUBMINISTRAMENTS
7

2/3
ELECTRICITAT

LLLEGENDA



1/3000XARXA DE SUBMINISTRAMENTS
7

3/3
AIGUA

LLLEGENDA
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1/3000PLANTA GENERAL 1/1

1

Aparcament general regulat 112ut.
Aparcament general regulat 226ut.

V1
V2

V1

V2

Accés amb prioritat del vianantV3
Futura passarel.la sobre la RieraV4
Nou passeig de la Primera PlatjaV5

V3

V4

V5

Espai verd de separació passeig/aparcamentV6

V6

Conservació del triangle V7

V7

Enderroc d'edificació i ampliació de l'espai lliureV8

V8

Nou accés del bareu adaptat a PMRV9

V9

Supressió de barreres arquitectòniques a l'àmbit de l'estàtua del marV10

V10

Millores de la rotonda de l'estàtua del marV11

V11

Eixamplament de la vorera aV12

V12

Nova esplanada polivalent d'usos generalsV13

V13

Conservació dels pallols de pescaV14

V14

Nova entrada al port per a vianantsV15

V15

Ordenació de l'espai lliure dels entorns de l'edificació existentV16

V16

Ampliació i millora dels accessos al passeig del dic de ponentV17

V17

Perllongació del passeig del dic i construcció d'un miradorV18

V18

Creació d'un passeig de vora mar al moll de riberaV19

V19

Millores en l'accés a l'ermita de Sant ElmV30
Millores en el vial del CalvariV31

V30

V31

Creació d'una plaça a l'entrada del ClubV20

V20

Eixamplament de la vorera i plantació d'arbratV21
Futur nou accés superior al portV22

V21

V22

Futur eixamplament de l'accés i construcció d'una voreraV23
V24

INTERVENCIONS EN EL VIARI I L'ESPAI LLIURE

Ordenació de l'enllaçV25
Ordenació de la plaça del Tenyidor

V23

V24

V25

Nou aparcament soterrat per a 200 placesV26

V26

Transformació de l'espai del PortinyolV27

Passeig d'enllaç amb el Cabaió i serveis de platjaV29

V29

Restauració
Institut Social de la Marina

U1
U2

Oficines de serveis turísitcs i magatzemsU3
Serveis a la nàutica popularU4
Pallols de pescaU5
Comercial pesquerU6
Cobert de xarxesU7
Llotja i serveis pesquersU8
Punt verd pescaU9
Magatzems pescaU10
Fàbrica de gel i magatzemsU11
SubministresU12
Instal.lacions aqüiculturaU13
Futures noves instal.lacions del Club NàuticU14
Futurs coberts d'hivernatge U15
Futura transformació de la zona del Rial de Canelies:U16
PB. Usos portuàris, P1. Usos comercials, Bloc. Centre de negocis

Canvi d'ús del Tenyidor com a museuU18
ComercialU19
Serveis administratius del portU20
Futura transformació del Portinyol:U21

Instal.lacions Club al nivell del port
Cobert d'hivernatge
Instal.lacions salvament marítim

U22

Drassanes

U23
U24

PROPOSTA D'USOS I ACTIVITATS  DEL PORT

Oficines i magatzems

U25
Tallers

Magatzems

U26
U27
U28

U1

U2

U3

U4

U1

U4

U5

U5

U7

U8

U8

U9

U10

U11 U12

U13

U6

U14

U15

U15

Nou espai de museu nàuticU17

U16

U18

U17

U19 U1

U1

U20

Serveis nàutics, lleure i salut, comercial, hotel, centre esportiu

U22

U21

U23

U24

U25

U26

U25

U25

U25

U27

U28

Parada d'autobúsV32

V32

Rampa d'avarada vela lleugera
Moll d'embarcacions turístiques. Creuers i xàrters
Molls nàutica esportiva

U29
U30

Molls salvament marítim

U31
Molls transeünts i xàrters (gestió directa).

Molls drassanes

U32
U33
U34

Molls pescaU35
Molls subministresU36
Moll d'esperaU37
Moll aqüiculturaU38

U37

U29

U39

U30

U31

U31

Avarada a la platja vela lleugeraU39
Moll d'espera hivernatgeU40

U40

U38

U35

U35

U35

U35

U36

U36

U34

U34

U33

U32

Canal de navegació de 50mU41

U41

Zona de Servei del Port 



QUALIFICACIÓ DEL SÒL
ZONES

1/3000
2.1

1/1

Zona tècnica

Zona pequera

Zona nàutica esportiva

Zona terciària

ZONES

aigua

SUBZONES

Zona

Superfície

Subzona

terra 

(clau P)

(clau T)

(clau E)

(clau G)

(clau a)(clau t)

28947m2

30749m2

14382m2

19840m2

Coeficient d'edificabilitat 

0.30 m2/m2
0.30 m2/m2
0.40 m2/m2
1.1 m2/m2

28529m2

3109m2

66939m2

1253m2

TOTALS 0.50m2/m2 93918m2 99830m2

Ocupació Màxima

0.25 m2/m2
0.30 m2/m2
0.40 m2/m2
0.60 m2/m2

0.37 m2/m2



QUALIFICACIÓ DEL SÒL
SISTEMES

1/3000
2.2

1/1

Sistema d'equipaments

Sistema d'aigua i navegació

Sistema viari i espais lliures

Sistema de defensa marítima

ZONES

Superfície

Sistema

(clau I)

(clau II)

(clau III)

(clau IV)

56679m2

84534m2

59664m2

2352m2

Coeficient d'edificabilitat brut 

0 m2/m2

0.25 m2/m2
0 m2/m2

SET

0

576m2

0

Sup.

0 m2/m2 0

SUPERFÍCIE TOTAL SISTEMES 203229m2
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DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
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SISTEMA VIARI I ESPAI LLIURE 1/1000



DEFINICIÓ GEOMÈTRICA

3/4
3.1

SISTEMA VIARI I ESPAI LLIURE 1/1000
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4/4
3.1

SISTEMA VIARI I ESPAI LLIURE 1/1000



Aparcament

SECCIÓ 1. EL PORTINYOL

C
/D

C
/D

Moll dàrsena esportiva

1.20 Pallols

Volum edificable destinat a usos terciaris:
Hotel, centre esportiu, activitats de lleure, salut i comercial

3.15
4.20

S1

1/500SISTEMA VIARI I ESPAI LLIURE
3.2

1/4
SECCIONS TIPUS

VOLUM INDICATIU



Museu

Plaça del Tenyidor
Nou passeig d'accés al port

NII

Línia C1 Arenys Blanes desdoblada

Accés al port desplaçat

SECCIÓ 2. EL TENYIDOR

S2

1/500SISTEMA VIARI I ESPAI LLIURE
3.2

2/4
SECCIONS TIPUS



LÍ
M

IT
 Z

O
N

A
 D

E
 S

E
R

V
E

I

Aparcament

Comercial nàutic

Comercial

SECCIÓ 3. RIAL DE CANELIES

Terrasses connectades al port

Dàrsena esportiva

Av. Catalunya

Transformació NII en travessia urbana

S3

1/500SISTEMA VIARI I ESPAI LLIURE
3.2

3/4
SECCIONS TIPUS

VOLUM INDICATIU



SECCIÓ 4. MOLL DE RIBERA

Places reservades de 5x3.4m

Façana urbana

S4

Façana urbana

SECCIÓ 5. LA PRIMERA PLATJA

LÍ
M

IT
 Z

O
N

A
 D

E
 S

E
R

V
E

I

S5

S6

6.30

2.30

5.80

2.50

Pallols pesca Serveis a la nàutica popular
Dàrsena pesquera

Aparcament A
226 places

Aparcament B
112 places

Plaça triangular existentNou passeig marítim

SECCIÓ 6. DIC DE PONENT

Avarada a la platja

Passeig del contradic

1/500SISTEMA VIARI I ESPAI LLIURE
3.2

4/4
SECCIONS TIPUS

Transformació de la NII en passeig







1/3000REGULACIÓ DE L'EDIFICACIÓ
4.1

1/1
SECTORS EDIFICABLES

Zona tècnica

Zona pequera clau (P)

clau (T)

Zona nàutica esportiva clau (E)

Zona terciària clau (G)

Volumetria específica

Alineada clau (a)

clau (v)

Sota espai públic clau (s)

Conservació clau (c)

ZONES

Tipus d'ordenació de l'edificació

REGULACIÓ DE L'EDIFICACIÓ

Sostre Edificable Total

Sector

Sup. sector

Zona/Ordenació/Ed. neta

Núm .plantes

Estudi volumètric clau (ev)

SET

8744m2

8904m2

5804m2

19922m2

Sistema d'equipaments clau (IV) 576m2

Sostre Edificable Total del Port 43950m2



Volumetria específica

Alineada clau (a)

clau (v)

Sota espai públic clau (s)

Conservació clau (c)

TIPUS D'ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ

Estudi volumètric clau (ev)

1/3000REGULACIÓ DE L'EDIFICACIÓ
4.2

1/1
TIPOLOGIES D'ORDENACIÓ



CARACTERÍSTIQUES DEL VOLUM

Altres 

Volums sota espai públic

Façanes transparents o porxos

PROPOSTA VOLUMÈTRICA INDICATIVA
REGULACIÓ DE L'EDIFICACIÓ

(indicatius)
1/1

4.3
1/3000







de la Generalitat
Ports 

Generalitat de Catalunya
Zona Portuària Centre AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR

NOVEMBRE 2006
taller d'enginyeria ambiental, SL

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ
ESCALA DIN A3 1/2000AMARRADORS

5
1/1

8x3

10x3.5

12x4

14x4.5

total

6x2.5

16x5

18x5.5

P1

66ut

TIPUS

AMARRADORS MOLL DE RIBERA

1584m2

P2 P3 P4 P5 P6

38ut

27ut

2208m2

21ut

1008m2

8ut

1128m2

30ut

27ut

1665m2

30ut

27ut

2346m2

P7 P8 P9

65ut

3120m2

34ut

34ut

4862m2

23ut

37ut

7ut

3270m2

8x3

total

6x2.5

PATIPUS

AMARRADORS PORTINYOL

180m2

PB

3885m2

12ut 131ut

80ut

226mlALTRES

40mlAQÜICULTURA

40mlCREUERS

SUBMINISTRES 69ml

PETXINAIRES 77ml

189mlZONA TÈCNICA

796.5ml

DECREMENTS

SUBMINISTRES

AQÜICULTURA

INCREMENTS

PESCA

63ml

16ml

77mlMOLL TURÍSTIC

112mlTRANSEÜNTS

15mlCREU ROJA

26ut



APARCAMENT 1/3000
6

1/1

APARCAMENTS ZONES

M 6ut

Q 8ut

P 16ut

O 24ut

N 10ut

27utC

10/30utD

L

34utE

F

total 210ut

16ut

24utG

APARCAMENT RESERVAT

15ut

total 648ut

200ut

110ut

K

H

B

A

APARCAMENT GENERAL

112ut

226ut



1/3000ACTUACIONS PROGRAMADES 1/1
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6AP3

1AP8

1AP8

1AP6

1AP5

1AP4

1AP3

1AP2

1AP1

2AP1

2AP1

2AP2

3AP1

3AP2

3AP3

3AP4

3AP5
3AP6 3AP1

4AP1

4AP3

4AP4
4AP6

4AP7

4AP8

4AP9

4AP10

4AP11

4AP12

4AP5

4AP2

5AP1

5AP2

6AP1

6AP2

7AP1

7AP3

7AP4

7AP2

Perllongació de les palanques existents
Instal.lació de noves palanques

1AP1

Remodelació palanques Portinyol
Nova zona de treta
Moll de transeünts i xàrters
Moll de Creu Roja o salvament 

Nou moll de subministres

Accés al mont Calvari

ETAPA 1. ORDENACIÓ DEL MIRALL D'AIGUA

1AP2
1AP3
1AP4
1AP5
1AP6
1AP7

Edificació
Terraplenat dàrsena dic llevant

2AP1

ETAPA 2. NOVA PLATAFORMA

2AP2

Edificació
Ordenació del viari i l'aparcament

3AP1

ETAPA 3. TRANSFORMACIÓ DEL PORTINYOL

3AP2
Millores de l'accés a la platja
Actuacions en els marges
Plaça del Tenyidor
Voreres

3AP3
3AP4
3AP5
3AP6

Edificació
D'esmuntatge d'una part del contradic

4AP1

ETAPA 4. ORDENACIÓ DE LA PRIMERA PLATJA

4AP2
Construcció passeig marítim
Ordenació accés riera d'Arenys

Construcció d'una franja verda
Endegament rial del Bareu

4AP3
4AP4

4AP6
4AP7

Ordenació dels entorns de l'edificació4AP8
Ordenació accés rial del Bareu
Canvi d'ús d'una plataforma
Plataforma i rampa d'avarada
Passeig del contradic

4AP9
4AP10
4AP11
4AP12

Ordenació viari4AP5

Marge esquerra Riera
Passarel.la Riera

5AP1

ETAPA 5. PASSAREL.LA RIERA

5AP2

Edificació
Espai de maniobra

6AP1

ETAPA 6. CUL-DE-SAC DIC DE LLEVANT

6AP2

Edificació
Accés al mont Calvari

7AP1

ETAPA 7. INTEGRACIÓ URBANA DE CANELIES

7AP2
Accés del rial de canelies7AP3
Eixamplament accés principal port7AP4

Edificació
Gestió de residus

0AP1

ALTRES

0AP2
Passeig de riba
Ordenació viari i aparcament

Travel lift

Àrea humida

0AP3
0AP4

2AP3

4AP7
Ampliació plataforma0AP5

2AP3

6AP3
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ETAPA 1. ORDENACIÓ DEL MIRALL D'AIGUA

ETAPA 2. NOVA PLATAFORMA

ETAPA 3. TRANSFORMACIÓ DEL PORTINYOL

ETAPA 4. ORDENACIÓ DE LA PRIMERA PLATJA

ETAPA 5. PASSAREL.LA RIERA

ETAPA 6. CUL-DE-SAC DIC DE LLEVANT

ETAPA 7. INTEGRACIÓ URBANA DE CANELIES

ACTUACIONS A LLARG TERMINI

ACTUACIONS PRINCIPALS

L'ORGANITZACIÓ PER ETAPES DEFINEIX TERMINIS MÀXIMS



 
DOCUMENT NÚM. 4 

NORMATIVA 
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DOCUMENT NÚM. 4 - NORMES URBANÍSTIQUES  
 

 

CAPÍTOL PRIMER.-  DISPOSICIONS GENERALS 
 

 

Art. 1.- Naturalesa, abast territorial i vigència 

 

1.- El present Pla és el Pla Especial d’Ordenació del Port d’Arenys que es redacta 

d’acord amb el que disposa l’Art. 37 del capítol II de la llei 5/1998, de 17 d’abril, 

de Ports de Catalunya. 

 

2.- El Pla Especial es desenvolupa en l’àrea del territori definida com a Àmbit del Pla 

Especial que inclou, com a mínim, la zona de servei del port. 

 

3.- La vigència del Pla és indefinida a partir de la seva aprovació definitiva, sense 

perjudici de la seva revisió als vuit (8) anys de l’aprovació o bé per modificació 

per norma de rang superior. 

 

 

Art. 2.- Obligatorietat 
 

1.- L’Administració i els particulars estan obligats a complir les disposicions i 

determinacions del Pla Especial, en particular al contingut dels plànols de 

zonificació i les determinacions de les presents. 

 

2.- En conseqüència, qualsevol actuació sobre el territori objecte del present 

planejament, d’iniciativa privada o pública, haurà d’ajustar-se a les disposicions 

indicades, amb les excepcions previstes a la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports 

de Catalunya i del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

 

 
 

 
 
 
Art. 3.- Interpretació de les presents Normes 

 

 La interpretació de les presents Normes es farà d’acord amb l’esperit, criteris, 

finalitats i objectius del Pla Especial, formulats en la seva documentació global. Si 

existissin contradiccions entre les determinacions dels diferents documents, es 

considerarà prevalent les determinacions derivades dels documents escrits. Si el 

conflicte es refereix a mesures de superfícies de sòl, caldrà considerar la 

superfície real, mesurada sobre el terreny. 

 

 

Art. 4.- Contingut del Pla Especial 
 

 L’abast normatiu del Pla derivarà del contingut dels següents documents: 

 

  Document núm. 1- Memòria 

  Document  núm. 2- Plànols  d’informació 

  Document  núm. 3- Plànols d’ordenació 

  Document  núm. 4- Normes urbanístiques 

  Document  núm. 5- Estudi econòmic i financer 

  Document  núm. 6- Pla d’etapes 

  Document  núm. 7- Informe d’avaluació ambiental preliminar. 

  Document  núm. 8- Informe d’avaluació de la mobilitat  

  generada 

  Document  núm. 9- Document de síntesi 
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CAPÍTOL SEGON.- DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
 

 

Art. 5.- Òrgans actuants 
 

El desenvolupament del Pla correspondrà a Ports de la Generalitat, que és 

l’Administració  actuant. 

 

 

Art. 6.- Règim general de desenvolupament 
 

1.- Amb la finalitat de completar i desenvolupar les determinacions del present Pla 

Especial, es formularan els corresponents Projectes d’urbanització i d’edificació 

subjectes en el seu contingut als paràmetres d’ordenació establerts al Pla 

Especial. 

 

2.- Els esmentats projectes no podran contenir determinacions relatives a l’ordenació 

urbanística, donat el seu caràcter de projecte d’obres i serveis.  

 

3.- Les determinacions del Pla Especial són d’aplicació directa i immediata. 

 
 

Art. 7.- Llicència municipal i règim de comunicació 
 

1.- El conjunt d'edificacions que es construeixin a la zona de servei portuària i les 

que tinguin relació amb les activitats comercials, culturals, esportives, lúdiques o 

recreatives a què es refereix l'apartat 2 de l’article 30 de la llei de ports de 

Catalunya, estan sotmeses a la llicència municipal prèvia, d'acord amb la 

legislació urbanística.  

 

2.- Les obres d'infrastructura i de superestructura relacionades amb la instal·lació 

portuària no estan sotmeses als actes de control preventiu municipal a què es 

refereix l'article 220 de la Llei 8/1987, del 5 d'abril, municipal i de règim local de 

Catalunya. L'execució d'aquestes obres, sempre que es faci d'acord amb els 

projectes aprovats, només pot ésser suspesa per l'autoritat judicial.  

 
 

Art. 8.- Estudis volumètrics 
 

1.- Prèvia la tramitació dels projectes d’obra dels sectors S-G4 i S-G8, situats al moll 

de Ribera I a la zona del Portinyol respectivament, es redactaran els Estudis 

Volumètrics corresponents. 

 

2.- L’Estudi Volumètric haurà de ser aprovat per l’Ajuntament i Ports de la 

Generalitat. 

 

3.- L’Estudi Volumètric contindrà les determinacions necessàries, de manera que es 

defineixi el volum arquitectònic resultant, les alineacions i les rasants en detall. 

 

4.- El contingut de l’Estudi de Volumètric serà com a mínim el següent: 

 

a.  Memòria justificativa 

 

b.  Plànols d’informació 

 

c.  Plànols d’ordenació. 

 

d.  Anàlisi paisatgístic amb una restitució fotogràfica de la proposta com a 

mínim. 

 

5.- L’Estudi Volumètric no alterarà l’edificabilitat que preveu el Pla Especial per a 

cada zona i sector ni el tipus d’ordenació. 
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CAPÍTOL TERCER.-  RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 

 

Art. 9.- Destinació i titularitat del sòl 
 

1.- Els instruments de planejament general del municipi qualifica la zona de servei 

del port, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes com a Sistema General 

Portuari. 

 

2.- El sòl de la zona de servei del port és un bé de domini públic i la titularitat 

correspon a la Generalitat de Catalunya, que l’exerceix mitjançant l’ens Ports de 

la Generalitat. 

 

3.- Ports de la Generalitat, en ús de les seves atribucions, podrà atorgar concessions 

per a l’ús de determinades superfícies o edificis dins de la zona de servei del 

Port. Aquestes concessions estan subjectes a les disposicions del present Pla 

Especial, a més de les determinacions de la Llei de Ports de Catalunya i altres 

normatives específiques que siguin d’aplicació. 

 

Art. 10.- Qualificació del sòl. Zones i sistemes 
 

1.- El sòl situat dintre l’àrea de servei del Port, sigui terra ferma o aigua, es qualifica 

en sistemes i zones. 

 

2.- Els sòls o àrees qualificades com a sistemes corresponen als terrenys destinats a 

infrastructures de protecció marítima, espais de comunicació interior o altres 

elements o àrees d’ús comú. Es defineixen els següents sistemes: 

 

Sistema viari i d’espais lliures (clau I) 

Sistema de defensa marítima (clau II) 

Sistema d’aigua i navegació (clau III) 

Sistema d’equipaments (clau IV) 

 

3.- Els sòls o àrees qualificades com a zones corresponen als terrenys destinats a 

usos concrets, sotmesos a un règim uniforme condicionat per l’ús característic 

sobre el seu àmbit particular. Es defineixen les següents zones: 

 

 Zona pesquera (clau P) 

 Zona tècnica (clau T) 

 Zona nàutica esportiva (clau E) 

 Zona terciària (clau G) 

 

Art.  11.- Règim general d’usos 

 

1.- Dins la zona de servei del port s’admeten els usos esportius o d’esbarjo, els 

pesquers així com els usos industrials auxiliars derivats de la reparació i 

manteniment d’embarcacions, activitats comercials de la indústria nàutica, i de 

l’activitat de restauració i d’esbarjo segons la regulació establerta en la Llei 5/98 

de Ports de Catalunya. 

 

2.- Són igualment usos complementaris admesos els comercials i altres relacionats 

amb el turisme que es puguin instal·lar a la Zona Terciària. 

 

3.- Són usos incompatibles a les prescripcions del Pla Especial i, per tant, són 

expressament prohibits els usos d’habitatge en totes les seves formes, llevat de 

les que siguin necessàries per a l’ús portuari o auxiliar als serveis del Port. 

S’admet, excepcionalment, l’ús hoteler segons les característiques i condicions 

definides en el Pla Especial dintre de la Zona Terciària. 

 

4.- La regulació dels usos admesos es detalla per a cada zona en el capítol sisè 

d’aquestes normes. 
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Art. 12.- Mesures mediambientals 
 

1.- Queda prohibit l’abocament de tot tipus d’aigües residuals, olis i hidrocarburs dins 

de l’àmbit portuari, per tant, es denegaran aquelles peticions de concessions que 

puguin generar contaminació. 

 

2.- Queden prohibits la neteja i reparació d’embarcacions, amb la conseqüent 

contaminació del sòl i de les aigües, fora dels espais definits i habilitats a tal 

efecte. 

 

3.- Queden incloses en la Normativa les mesures correctores definides en l’Informe 

Ambiental del present Pla Especial. 

 

 

CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DE SISTEMES 
 

 

Art. 13.- Sistema viari i espais lliures. (clau I) 
 

1.- Comprèn l’espai reservat per a la xarxa viària de distribució entre les diferents 

zones del Port, sigui de vehicles o de persones, inclòs els espais destinats a 

l’aparcament. 

 

2.- Els espais inclosos en aquest sistema que no s’utilitzin com a vial de comunicació 

o aparcament només s’hi permetran els usos i activitats de caràcter públic de 

vianants o d’enjardinament.  

 

3.- Els espais de caràcter públic i de vianants hauran de ser adaptats sempre que la 

morfologia del terreny i les condicions del port ho permetin i s’urbanitzaran 

d’acord amb els requeriments funcionals i dimensionals necessaris perquè es 

garanteixi la seva utilització, autònoma i amb comoditat, per a les persones amb 

la mobilitat reduïda. 

 

5.- En determinats espais de l’espai lliure es permetran els usos derivats de la 

instal·lació temporal de terrasses de servei als diferents locals de restauració que 

ho sol·licitin, subjectes a la llicència municipal corresponent. 

 

6.- Els enjardinaments, les revegetacions i les plantacions es realitzaran 

preferentment amb espècies autòctones de la mediterrània occidental i 

preferiblement de l’entorn pròxim i del Maresme. 

 

7.- El mobiliari i els elements del sistema viari, espais lliures, parcs i jardins 

compliran els següents requisits: 

 

a.- Els elements del mobiliari seran únics per tota l’àrea del port. En la reparació i 

substitució d’un element caldrà restituir el model i tipus utilitzat al port si no es per 

causes justificades. 

 

b.- El mobiliari i els elements de l’espai lliure seran durables i de baix 

manteniment i s’adequaran a l’entorn. 

 

 

Art.  14.- Sistema de defensa marítima (clau II) 
 

1.- Les infrastructures marítimes destinades a protegir dels temporals marítims als 

espais interiors del Port i l’espai de sorra existent a ponent del port, es qualifiquen 

dins del sistema de defensa marítima. 

 

2.- Les persones que accedeixin a les infrastructures exposades regularment als 

efectes dels temporals marítims ho faran sota la seva responsabilitat. 

 

3.- En els espais de sorra del port, a més a més de les activitats de bany i passeig 

s’admet l’avarada d’embarcacions d’eslora menor de 6 m. També s’admet la 

instal·lació d’elements de serveis de platja amb les condicions determinades per 

la Llei de Costes. 

5.- L’avarada a la platja es realitzarà en règim de concessió segons la regulació de 

l’article 8 del capítol tercer. 
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Art.  15.- Sistema d’aigua i navegació (clau III) 
 

1.- El present Pla Especial assigna a les àrees d’aigua abrigada a l’ús nàutic segons 

es defineix en el plànol de zonificació. 

 

2.- Els canals de navegació no 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 manteniment. 

 

 
Art.  16.- Sistema d’equipaments (clau IV) 

 

1.- El present Pla Especial destina un espai al moll de ribera per situar un 

equipament comunitari cultural, docent, esportiu, assistencial, de serveis tècnics 

o qualsevol altra equipament que sigui d’interès públic o d’interès social. 

 

2.- Els espais edificables d’aquesta àrea són els S-IV1 i S-IV2. 

 

3.- Les condicions de l’edificació dels sectors dintre d’aquest sistema són els 

següents: 

 

Sector Ordenació Oc. Plant. FT

S-IV1 Especifica 591,0 m2 78% 0,78 m2/m2 PB+1 6,00 m / 459,0 m2

S-IV2 Conservació 117,0 m2 117,0 m2

total 708,0 m2 0,81 m2/m2 576,0 m2

ARM SET
Sistema 
Equipaments (clau 
IV) 2.352m2

0,24 m2/m2

Qualificació Paràmetres de l'edificació
Ed. Zona Superfície Ed. Sector

 
 

 

 

 

CAPÍTOL CINQUÈ.- ORDENANCES RELATIVES A LA REGULACIÓ DE ZONES 
 

Art.  17.- Zona pesquera (clau P) 
 

1.- Zona del port destinada exclusivament a les operacions derivades de l’activitat 

pesquera i a les operacions íntimament relacionades. 

 

2.- A més de les activitats directament relacionades amb la pesca i l’aqüicultura, fins 

i tot magatzems, la comercialització dels productes, la fabricació i 

emmagatzematge de gel i tallers de fusteria de reparació de caixes i l’estesa i 

reparació de xarxes. S’admet l’ús administratiu relatiu a l’activitat pesquera. 

S’admet l’ús de restauració en un únic punt. S’admet la venda al detall del peix.  

 

3.- Els espais edificables de la zona pesquera són el S-P1, S-P2, S-P3, S-P4, S-P5, 

S-P6, S-P7 i S-P8 

 

4.- Les condicions de l’edificació dels sectors dintre de la zona pesquera són els 

següents: 

Sector Ordenació Oc. Plant. FT

S-P1 Alineació 565,0 m2 100% 1,00 m2/m2 PB 4,00 m 60% 565,0 m2

S-P2 Sota ep 904,0 m2 100% 1,00 m2/m2 PB S / 904,0 m2

S-P3 sota ep 867,0 m2 100% 1,00 m2/m2 PB S / 867,0 m2

S-P4 Alineació 1.235,0 m2 73% 1,46 m2/m2 PB+1 9,00 m / 1.794,0 m2

S-P5 Alineació 1.425,0 m2 73% 1,46 m2/m2 PB+1 9,00 m / 2.070,0 m2

S-P6 Alineació 1.235,0 m2 87% 0,87 m2/m2 PB 6,00 m 25% 1.066,0 m2

S-P7 Alineació 1.425,0 m2 73% 0,73 m2/m2 PB 6,00 m 60% 1.035,0 m2

S-P8 Especifica 1.477,0 m2 30% 0,30 m2/m2 PB 6,00 m / 443,0 m2

total 9.133,0 m2 0,96 m2/m2 8.744,0 m2

SETEd. Zona Superfície Ed. Sector ARM
m2/m20,30

Qualificació

Zona Pesca (clau 
P) 28.947m2

Paràmetres de l'edificació

 
 

5.- Es destina un espai per al subministrament de carburants en el que s’admet la 

construcció de coberts o mòduls derivats de l’activitat. Aquests tindran una altura 

màxima de 3 m i una superfície màxima de 120 m2. Aquesta construcció té 

caràcter d’instal·lació. 

 

6.- Fora del sector edificable assignat només s’admetrà la instal·lació d’elements 

desmuntables i construccions per acollir instal·lacions generals. 
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Art.  18.- Zona Tècnica (clau T) 
 

1.- És la zona de Port destinada a acollir els serveis de manteniment, reparació 

d’embarcacions i de la indústria nàutica. 

 

2.- Els usos admesos són aquells relacionats amb la reparació, neteja, manteniment 

i construcció d’embarcacions.  

 

3.- Les feines que impliquin l’ús d’aigua o qualsevol altre líquid s’hauran de realitzar 

en àrees adequades de manera que es retinguin i decantin qualsevol líquid 

contaminant. Queda prohibida qualsevol activitat de neteja o reparació que 

impliqui un risc de vessament fora d’aquestes àrees. 

 

4.- Els espais edificables de la zona tècnica són el S-T1, S-T2, S.T3, S-T4, S-T5 i S-

T6 

 

5.- Les edificacions se situaran en el sector corresponents amb les condicions 

següents: 

 

Sector Ordenació Oc. Plant. FT

S-T1 Alineació 1.850,0 m2 100% 1,00 m2/m2 PB 12,00 m Cor. 1.850,0 m2

S-T2 Alineació 1.368,0 m2 100% 1,00 m2/m2 PB 6,00 m 60% 1.368,0 m2

S-T3 Alineació 3.696,0 m2 93% 0,93 m2/m2 PB 12,00 m Cor. 3.412,0 m2

S-T4 Especifica 726,0 m2 100% 1,00 m2/m2 PB 9,00 m / 726,0 m2

S-T5 Especifica 1.026,0 m2 57% 0,57 m2/m2 PB 4,00 m / 588,0 m2

S-T6 Especifica 1.319,0 m2 73% 0,73 m2/m2 PB 4,00 m / 960,0 m2

total total 9.985,0 m2 0,89 m2/m2 8.904,0 m2

SETSuperfície
0,30 m2/m2

Ed. Sector ARM
Paràmetres de l'edificació

Ed. Zona
Zona Tècnica (clau 
T) 30.749m2 

Qualificació

 
 

6.- Fora del sector edificable assignat només s’admetrà la instal·lació d’elements 

desmuntables i construccions per acollir instal·lacions generals. 

 

 

Art.  19.- Zona nàutica esportiva (clau E) 
 

1.- És la zona de Port destinada a acollir les operacions derivades de la pràctica 

esportiva, incloent les activitats complementàries. 

 

2.- Els usos admesos en aquesta zona són els derivats de l’activitat nàutica 

esportiva. S’admeten els usos comercials, de lleure, administratius i altres 

relacionats a la funció de serveis als navegants. Queden exclosos els usos de 

residència i de lleure musical nocturn. 

 

3.- S’admeten, també, els usos de emmagatzematge i manteniment d’embarcacions 

menors de 8 m. 

 

4.- Els espais edificables de la zona nàutica esportiva són el S-E1, S-E2 i S-E3. 

 

5.- Els sectors edificables de la zona esportiva són els següents: 

 

Sector Ordenació Oc. Plant. FT

S-E1 Especifica 1.883,0 m2 84% 0,81 m2/m2 PB+2 12,00 m 60% 1.720,0 m2

S-E2 Especifica 3.396,0 m2 89% 0,89 m2/m2 PB 6,00 m 60% 3.024,0 m2

S-E3 Alineació 1.060,0 m2 100% 1,00 m2/m2 PB 6,00 m 60% 1.060,0 m2

total 6.339,0 m2 0,92 m2/m2 5.804,0 m2

Zona Esportiva 
(clau E) 14.382m2

m2/m20,40

Qualificació Paràmetres de l'edificació
SETSuperfícieEd. Zona Ed. Sector ARM

 
 

 

Art.  20.- Zona Terciària (clau G) 
 

1.- És la zona de Port destinada a acollir els usos derivats de l’activitat turística i de 

serveis relacionada amb el port i la ciutat. 

 

2.- Els usos admesos en aquesta zona són els turístics, de restauració, comercial, 

esportius, lleure, emmagatzematge i d’administració. S’admeten els usos 

portuaris d’emmagatzematge i els de comercialització i distribució de productes 

pesquers. 

 

3.- Queden exclosos els usos de residència i de lleure musical nocturn. 
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4.- Excepcionalment, s’admet l’ús hoteler dintre del sector S-G8. Aquest ús s’inclou 

dintre de l’edifici d’usos terciaris previst a la zona del Portinyol. 

 

5.- Els espais edificables de la zona terciària són el S-G1, S-G2, S-G3, S-G4, S-G5, 

S-G6, S-G7 i S-G8 

 

6.- Els espais edificables de la zona terciària són els següents: 

 

Sector Ordenació Oc. Plant. FT

S-G1 Sota ep 2.065,0 m2 100% 1,30 m2/m2 PB+1 S / 2.685,0 m2

S-G2 Especifica 1.959,0 m2 85% 0,95 m2/m2 PB+2 12,00 m / 1.857,0 m2

S-G3 Especifica 462,0 m2 100% 1,00 m2/m2 PB 4,00 m / 462,0 m2

S-G4 Estudi Vol. 2.724,0 m2 100% 2,40 m2/m2 PB EV / 6.540,0 m2

S-G5 Sota ep 624,0 m2 100% 1,00 m2/m2 PB S / 624,0 m2

S-G6 Especifica 1.213,0 m2 69% 0,69 m2/m2 PB 4,00 m / 837,0 m2

S-G7 Especifica 422,0 m2 95% 2,50 m2/m2 PB+2 12,00 m / 1.055,0 m2

S-G8 Estudi Vol. 3.856,0 m2 76% 1,80 m2/m2 PB EV / 6.940,0 m2

total 13.325,0 m2 1,58 m2/m2 21.000,0 m2

1,06
ARM

Qualificació

m2/m2Zona Terciaria 
(clau T) 19.840m2

Ed. Zona
Paràmetres de l'edificació

Ed. Sector SETSuperfície

 
 

7.- Els establiments comercials que es puguin implantar, en format de mitjà i gran 

establiment comercial (≥600m2 i ≥1300m2), estaran subjectes, incloses les 

excepcions, a allò que determinen la Llei 18/2005, de 27 de desembre 

d’equipaments comercials i el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials, 

PTSEC 2006-2009. 

 

 

CAPÍTOL SISÈ. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 
 
 
Art.  21.- Paràmetres reguladors de l’edificació 
 
1.- Es defineixen els següents tipus d’ordenació de l’edificació: 

 

Edificació alineada: Correspon a una edificació en que les façanes paral·leles a 

vial coincideixen amb el perímetre definit pel sector edificable. 

 

Edificació de volumetria especifica: Correspon al tipus d’edificació que es 

projecta dins d’una àrea màxima definida pel sector edificable. El paràmetre 

fonamental és l’índex d’edificabilitat net mesurat en m2 de sostre / m2 de sòl. El 

conjunt d’edificacions dintre del sector caldrà que tinguin unitat de composició. 

Edificació sota espai públic: Correspon al tipus d’edificació que té la coberta 

destinada a altres usos definits, en general al Sistema viari i d’Espais Lliures. El 

volum edificable és el resultant de la projecció de la plataforma que defineix la 

rasant superior. 

 

Edificació de conservació: Correspon al tipus d’edificació existent que convé 

protegir per les seves característiques singulars. No es permetrà cap obra que 

alteri el volum i els elements arquitectònics exteriors. S’admet el canvis d’ús 

d’acord amb els usos definits per la Zona. 

 

2.- Els paràmetres reguladors de l’edificació en el present Pla Especial són els 

següents: 

 

Ocupació màxima 

Coeficient d’edificabilitat neta 

Sostre edificable total 

Línia de façana 

Alçada reguladora màxima 

Nombre màxim de plantes 

Cossos auxiliars 

Aprofitament urbanístic 

Factor de transparència 
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3.- En la regulació de les diferents zones es defineix el tipus edificatori a partir de la 

combinació d’alguns d’aquests paràmetres, no essent d’aplicació els no 

esmentats per a cada sector. 

 

 
Art.  22.- Definició dels paràmetres reguladors de l’edificació 
 
1.- Ocupació màxima (Om): percentatge màxim admès de sòl ocupat pel conjunt de 

l'edificació en relació a la superfície del sector (m2m)  

 

2.- Coeficient d’edificabilitat neta (En): factor que fixa la superfície màxima de 

sostre edificable en relació a la superfície de sòl d'un sector. S'expressa en 

metres quadrats de sostre edificable dividit per metres quadrats de sòl (m2/m2) 

3.- Sostre edificable total (SET): el sostre total d'un edifici és el resultat de sumar la 

superfície construïda de totes les plantes. 

 
4- Línia de façana: és la línia que determina on s'ha de situar la façana o façanes 

d'un edifici. Es defineix com a perímetre regulador de l’edificació la figura 

poligonal tancada que determina en projecció horitzontal, formada per les alguna 

de les alineacions de la línia de façana,. Totes les plantes, incloent els cossos 

sortints, hauran de trobar-se dins d’aquesta figura poligonal. Una o vàries façanes 

segons s’indiqui s’hauran de situar en aquest perímetre. 

 

5- Alçada reguladora màxima (ARM): mesura vertical, en el pla exterior de la 

façana, que fixa l'alçada límit des del punt de referència de l’alçada reguladora 

fins al pla horitzontal d'on arrenca el pla superior de l'últim element resistent. Per 

sobre de l’ARM només s’admetran els elements tècnics de les instal·lacions o els 

elements de protecció per al manteniment. 

 

6- Nombre màxim de plantes (NMP): és el nombre màxim de pisos sota sostre per 

sobre la rasant del sòl de la planta baixa. 

 

7- Cossos auxiliars: és el volum edificat associat a un edifici que conté usos 

complementaris. Si no s’indica el contrari, els únics usos permesos són els 

d’emmagatzematge. La superfície total màxima del cos auxiliar per a una 

edificació és de 6 m2 i el nombre màxim de plantes és el de Planta Baixa. Els 

cossos auxiliars computen igual que una edificació en l’ocupació d’un sector. 

 
8.- Aprofitament : d’un sector o zona és el resultat de sumar el sostre total de totes 

les edificacions o cossos auxiliars en aquella porció de sòl. 

 
9.- Factor de transparència (FT): d’un edifici és la relació entre elements opacs i 

transparents situats a la planta baixa o a una part de la façana. Aquest és mesura 

sobre la superfície de la façana principal i fa referència a la part de superfície 

transparent sobre l’opaca. En les edificacions de la Zona Tècnica de 12m d’ARM 

s’aplicarà un FT del 95% a la franja compresa entre els 9 i 12m, és a dir una 

aplicació del FT en coronació. 

 

Els sectors que caldrà aplicar un Factor de Transparència són els següents: 

 

Sector S-P1 S-P6 S-P7 S-T1 S-T2 S-T3 S-E1 S-E2 S-E3

FT 60% 25% 60% Coronació 60% Coronació 60% 60% 60%
 

 
 
Art. 23.- Definició dels sectors edificables 

 

1.- L’edificació es situa en sectors edificables agrupats en cada zona i en el Sistema 

d’equipaments. Els seus paràmetres urbanístics específics són els següents: 

 

Qualificació

Zona Pesca (clau P) 28.947,0 m2 0,30 m2/m2 9.133,0 m2 0,96 m2/m2 8.744,0 m2

Zona Tècnica (clau T) 30.749,0 m2 0,30 m2/m2 9.985,0 m2 0,89 m2/m2 8.904,0 m2

Zona Esportiva (clau E) 14.382,0 m2 0,40 m2/m2 6.339,0 m2 0,92 m2/m2 5.804,0 m2

Zona Terciària (clau G) 19.840,0 m2 1,06 m2/m2 13.325,0 m2 1,58 m2/m2 21.000,0 m2

Sistema Equipaments (clau IV) 2.352,0 m2 0,24 m2/m2 708,0 m2 0,81 m2/m2 576,0 m2

Total 96.270,0 m2 38.782,0 m2 45.028,0 m2

SETSup. terra Ed. Zona Sup. sectors Ed. Sector

 
 

2.- Cada sector està subjecte a uns paràmetres urbanístics específics. 

 

3- S’admet l’increment dels sectors en un 15% si no afecta el sistema viari i d’espais 

lliures. 
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Art. 24.- Condicions de construcció 
 

1.- Les edificacions a construir dins l’àmbit del port hauran de considerar formalment 

el context a on s’implanten tot utilitzant materials comuns al port, resistents a les 

condicions salobres i meteorològiques. En referència als tancaments hauran de 

ser de fàcil substitució i preferentment modulars.  

 

Art. 25.- Norma transitòria 
 

1.- En el cas d’existir discrepància entre les previsions del present Pla i alguna 

edificació existent en relació a la seva alçada reguladora o al número màxim de 

plantes, aquesta discordança no comportarà la seva consideració com edificis 

fora d’ordenació. Conseqüentment, s’autoritzaran en els mateixos les obres de 

conservació i millora que foren interessades en forma, es garantirà la continuïtat 

en el seu ús actual i la seva adequació als criteris tècnics d’aquest Pla. En el cas 

del seu enderrocament i subsegüent edificació, aquesta haurà d’ajustar-se a les 

Normes específiques d’aquest Pla. 



DOCUMENT NÚM. 5 
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1. Contingut 

 
El present estudi té per objecte l’estimació del cost global de les obres i la valoració de la 

seva vialitat financera en funció dels aprofitaments derivats de l’explotació dels recursos 

a gestors privats. L’estudi s’ha realitzat en funció del Pla d’Etapes que s’adjunta, en 

funció de les característiques de l’obra necessària per dur a terme l’actuació. Les etapes 

corresponen a unitats d’obra independents i s’han programat en funció de les prioritats i 

de la disponibilitat de sòl. 

 

 

2. Etapes 
 

Etapes principals 

 
Etapa 1. Ordenació del mirall d’aigua   a partir aprovació Pla 

Etapa 2. Nova plataforma.    abans 2010 

Etapa 3. Transformació del Portinyol   a partir 2010 

Etapa 4. Ordenació de la primera platja  a partir 2011 

Etapa 5. Passarel·la Riera    abans 2015 

 

 

Etapes a llarg termini 

 
Etapa 6.Cul-de-sac dic de llevant.   a partir 2018 

Etapa 7.Integració urbana de Canelies  abans 2026 

 

 

3. Estimació econòmica de les obres programades 
 

Etapes principals 

 
Etapa 1. Ordenació del mirall d’aigua      3.005.094,97€ 

Etapa 2. Nova plataforma.       2.552.630,05€ 

Etapa 3. Transformació del Portinyol      3.330.374,83€ 

Etapa 4. Ordenació de la primera platja     4.147.249,63€ 

Etapa 5. Passarel·la Riera        1.276.805,94€ 

 

 

Etapes a llarg termini 

 
Etapa 6.Cul-de-sac dic de llevant.      966.524,27€ 

Etapa 7.Integració urbana de Canelies   2.995.528,38€ 

 

Total despeses de construcció 

TOTAL DESPESES                18.274.208,07€ 

 
En les despeses exposades no s’han comptabilitzat el cost de construcció de l’edificació. Es 

preveu que tots els edificis es construeixin a càrrec del concessionari amb l’excepció de 

l’edifici d’equipament museístic S-IV1 

 

 

4. Anàlisi dels ingressos potencials 
 

Per realitzar l’estudi econòmic i financer s’han valorat els ingressos potencials derivats de 

l’explotació del nou port: Aquests es resumeixen de la següent manera: 

 

Aprofitaments previstos derivats de l’edificació 

 
Edifici d’usos terciaris 

• Edifici portinyol (S-G8):     6.000m2 

• Edificis Canelies (S-G4+S-G5)    7.086m2 

• Edifici dic ponent (S-G1)     2.625m2 
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Edifici d’usos tècnics 

• Ampliació rafal (S-T3):       450m2 

• Edificis plataforma (S-T1+S-T2)    3.218m2 

 

Aparcament 

• Aparcament soterrat Portinyol    4.000m2 

• Aparcament soterrat Canelies    2.267m2 

 

Aprofitaments previstos derivats de les superfícies de terra 

 
Superfícies terciari 

• Nova àrea dic ponent:       1.742m2 

 

Superfícies d’usos tècnics 

• Nova plataforma:      10.228m2 

• Final dic llevant.          450m2 

 

Superfícies diverses 

• Avarada a la platja     1.000m2 

 

Aprofitaments previstos derivats dels amarradors 

 

• Increment CNAM:     3.767m2 

• Increment CPMS      1.206m2 

• Increment usos tècnics:        985m2 

 

Valoració aprofitament 

 

• Amarradors:   1000€/m2 

• Edifici usos terciaris:  ..430€/m2 

• Edifici usos tècnics:  ..260€/m2 

• Aparcament:   ..250€/m2 

• Superfícies:   ..172€/m2 

 

Ingressos previstos 
 

Aprofitaments previstos derivats de l’edificació 

 
Edifici d’usos terciaris:    15.711m2x430€=    6.755.730€ 

Edifici d’usos tècnics      3.668m2x260€=    1.083.680€ 

Aparcaments        6.267m2x250€=   1.566.750€ 

TOTAL                 9.406.160€ 

 

Aprofitaments previstos derivats de les superfícies de terra 
Superfícies diverses     16.983m2x172€=    2.921.076€ 

TOTAL                  2.921.076€ 
 

Aprofitaments previstos derivats dels amarradors 
 

Increment CNAM:        3.767m2x1000€=   3.767.000€ 

Increment CPMS        1.206m2x1000€=   1.206.000€ 

Increment usos tècnics:        985m2x1000€=        985.000€ 

TOTAL                   5.958.000€ 
 

Total ingressos potencials 
 

Edificació                 9.406.160€ 

Superfícies de terra               2.921.076€ 

Amarradors                 5.958.000€ 

TOTAL INGRESSOS POTENCIALS            18.285.236€ 
 

 

Resten alguns conceptes, susceptibles de generar ingressos, com son les zones d’aparcament 

a l’interior del port, o possibles augments del sostre edificat en àrees ja construïdes. Tampoc 

es comptabilitzen les edificacions de pesca ja que es preveu que estiguin en règim de lloguer. 
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5. Viabilitat financera  

 
Amb els aprofitaments definits la viabilitat financera amb una temporalització del cost 

financer del 5% i un període d’amortització de 20 anys les actuacions del Pla 

Especial amb una estimació de despeses de 18.274.208,07€ i una estimació 

d’ingressos de 18.285.236€ és viable econòmicament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Quadre resum 

 

Cost financer

5% terciari tècnic

4.973,00

4.973.000 €

3.218,00 10.228,00 985,00

836.680 € 1.759.216 € 985.000 €

6.000,00 4.000,00 839,00

2.580.000 € 1.000.000 € 144.308 €

2.625,00 867,00 2.742,00

1.128.750 € 471.624 €

950,00 450,00

247.000 € 77.400 €

7.086,00 2.267,00 2.724,00

3.046.980 € 566.750 € 468.528 €

TOTAL 47.209.261,22 € 34.520.714,84 € 12.688.546,38 € 5.585.661,69 € 18.274.208,07 € 6.755.730,00 € 1.083.680,00 € 1.566.750,00 € 2.921.076,00 € 5.958.000,00 € 18.285.236,00 €

324.400 €

4.082.258 €12.552.128,35 €

841.414,19 €

4.973.000 €

3.580.896 €

3.724.308 €

2.995.528,38 €

966.524,27 €

3.330.374,83 €

4.147.249,63 €

1.276.805,94 €

1.600.374 €

0 €

2.038.692,78 €

314.979,08 €

956.835,60 €

5.417.821,70 €

0,00 € 869.115,40 €

651.545,19 €

926.945,95 €

1.161.277,09 €2.985.972,54 €

ETAPA 6

ETAPA 7

15.262.599,61 €

8.403.794,24 €

869.115,40 €

1.492.959,38 €

14.590.821,13 €

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

12.859.170,73 € 2.403.428,88 €

DESPESES DE CONSTRUCCIÓ INGRESSOS POTENCIALS
edificació

aparcaments sup.de terra amarradors Ingrés finalCost final

ETAPA 1 1.988.199,09 €

SubtotalCost edificacióP.B.LETAPA

1.016.895,88 € 3.005.094,97 €

ETAPA 2 4.601.772,36 € 2.850.179,86 € 1.751.592,50 € 801.037,55 € 2.552.630,05 €

1.988.199,09 € 0,00 €
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7. Estimació econòmica de les obres 

 

CAPITOL SUBCAPÍTOL CONCEPTE UT PREU (€) AMIDAMENT IMPORT (€) PERC.

Desmuntatge passarel.les m 75,00 72,00 5.400,00

Enderroc pila passarel.la u 620,00 108,00 66.960,00

Desmuntatge moll claraboia m 40,00 235,00 9.400,00

Desmuntatge de finger u 135,00 205,00 27.675,00

Enderrocs paviments m2 14,00 300,00 4.200,00

Instal.lació de passarel.la de 2,5 ample m 320,00 348,00 111.360,00

Instal.lació de passarel.la de 3 ample m 400,00 546,00 218.400,00

Formació de pila u 1.400,00 100,00 140.000,00

Finger u 1.600,00 17,00 27.200,00

Tronetes i serveis u 580,00 613,00 355.540,00

Formació de moll claraboia m 1.200,00 98,00 117.600,00

Formació moll massis Portinyol m 1.500,00 65,00 97.500,00

1.181.235,00 82,01%

TREBALLS PREVIS Desmuntatges varis pa 3.000,00 1,00 3.000,00

PAVIMENTS Paviment de formigó m2 40,00 640,00 25.600,00

SENYALITZACIÓ Horitzontal i vertical m2 3,50 640,00 2.240,00

Bancs i paperes pa 18.000,00 1,00 18.000,00

Barana m 125,00 300,00 37.500,00

Arbrat u 300,00 40,00 12.000,00

Reg m 12,00 300,00 3.600,00

ACCÉS ERMITA pa 26.000,00 2,00 52.000,00

153.940,00 10,69%

Seguretat i salut (1,5%) pa 1,00 18.525,55 18.525,55

Acció cultural (1.0%) pa 1,00 14.434,32 14.434,32

Imprevistos (5%) pa 1,00 72.171,62 72.171,62

105.131,50 7,30%

PEM 1.440.306,50 100,00%

BI (6%) 86.418,39

DG (13%) 187.239,84

TOTAL ABANS D'IVA 1.713.964,73

IVA (16%) 274.234,36

PBL 1.988.199,09

Total

1. ORDENACIÓ DEL MIRALL D'AIGUA

MOLL RIBERA 

PARTIDES PROPORCIONALS
Total

PLANTACIONS

MOBILIARI

MOLLS

TREBALLS PREVIS

Total

PALANQUES

MOLLS I PALANQUES
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CONCEPTE UT PREU (€) AMIDAMENT IMPORT (€) PERC.

Desmuntatges varis pa 12.000,00 1,00 12.000,00

Desmuntatge escullera m3 7,00 4.500,00 31.500,00

Desmuntatge espatller m 50,00 160,00 8.000,00

51.500,00 1,54%

Formació de moll claraboia m 1.200,00 150,00 180.000,00

Formació cubeta travel u 24.000,00 1,00 24.000,00

4.000,00 60.000,00

26.000,00 390.000,00

654.000,00 19,62%

750,00 30.000,00

7.400,00 296.000,00

326.000,00 9,78%

CLAVEGUERAM m2 6,00 7.400,00 44.400,00

ELECTRICITAT m2 5,80 7.400,00 42.920,00

AIGUA m2 2,00 7.400,00 14.800,00

ENLLUMENAT m2 2,20 7.400,00 16.280,00

TELECOMUNICACIONS m2 1,00 7.400,00 7.400,00

SENYALITZACIÓ m2 0,30 7.400,00 2.220,00

128.020,00 3,84%

1.850,00 1.110.000,00

1.368,00 820.800,00

1.930.800,00 57,92%

Seguretat i salut (1,5%) pa 1,00 42.878,19 42.878,19

Acció cultural (1.0%) pa 1,00 33.408,86 33.408,86

Imprevistos (5%) pa 1,00 167.044,32 167.044,32

243.331,38 7,30%

PEM 3.333.651,38 100,00%

BI (6%) 200.019,08

DG (13%) 433.374,68

TOTAL ABANS D'IVA 3.967.045,14

IVA (16%) 634.727,22

PBL 4.601.772,36

2. NOVA PLATAFORMA

Total

MOLLS

EDIFICACIÓ Edifici tècnic m2 600,00
Total

TREBALLS PREVIS

40,00

Total

PARTIDES PROPORCIONALS

FERMS I PAVIMENTS

CAPITOL

INSTAL.LACIONS

Total

Total

Total

Replè d'escullera s/c m3 15,00

Paviment de formigó m2
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CONCEPTE UT PREU (€) AMIDAMENT IMPORT (€) PERC.

Desmuntatges varis pa 2,00 14.647,00 29.294,00

220,00 704,00

10.500,00 33.600,00

63.598,00 0,58%

Excavació m3 2,60 12.000,00 31.200,00
Obra civil m2 370,00 4.000,00 1.480.000,00

1.511.200,00 13,67%

Paviments m2 60,00 11.000,00 660.000,00

Instal.lacions m2 18,00 11.000,00 198.000,00

Plantacions m2 6,00 11.000,00 66.000,00

924.000,00 8,36%

Edifici terciari m2 1.200,00 6.000,00 7.200.000,00

Edifici museu m2 1.200,00 459,00 550.800,00

7.750.800,00 70,10%

Seguretat i salut (1,5%) pa 1,00 142.213,17 142.213,17

Acció cultural (1.0%) pa 1,00 110.806,46 110.806,46

Imprevistos (5%) pa 1,00 554.032,32 554.032,32

807.051,96 7,30%

PEM 11.056.649,96 100,00%

BI (6%) 663.399,00

DG (13%) 1.437.364,49

TOTAL ABANS D'IVA 13.157.413,45

IVA (16%) 2.105.186,15

PBL 15.262.599,61

PARTIDES PROPORCIONALS

Total

3. TRANSFORMACIÓ PORTINYOL

Total

Enderrocs edificació

CAPITOL

m3

TREBALLS PREVIS

3,20

APARCAMENT

EDIFICACIÓ

URBANITZACIÓ

Total

Total

Total
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CONCEPTE UT PREU (€) AMIDAMENT IMPORT (€) PERC.

Desmuntatges varis m2 2,00 34.217,00 68.434,00

456,00 1.459,20

282,00 902,40

Desmuntatge escullera m3 7,00 9.600,00 67.200,00

Desmuntatge espatller m 100,00 15,00 1.500,00

Moviments de terra m3 3,20 15.000,00 48.000,00

187.495,60 3,08%

Col.locació escullera i filtre m 290,00 150,00 43.500,00

43.500,00 0,71%

Paviments m2 60,00 20.473,00 1.228.380,00

Instal.lacions m2 18,00 20.473,00 368.514,00

Plantacions m2 6,00 20.473,00 122.838,00

Adequació esplanades m2 4,00 5.660,00 22.640,00

1.742.372,00 28,62%

Edifici terciari m2 1.200,00 2.625,00 3.150.000,00

Edifici pesca m2 600,00 867,00 520.200,00

3.670.200,00 60,29%

Seguretat i salut (1,5%) pa 1,00 78.304,50 78.304,50

Acció cultural (1.0%) pa 1,00 61.011,54 61.011,54

Imprevistos (5%) pa 1,00 305.057,71 305.057,71

444.373,75 7,30%

PEM 6.087.941,35 100,00%

BI (6%) 365.276,48

DG (13%) 791.432,38

TOTAL ABANS D'IVA 7.244.650,21

IVA (16%) 1.159.144,03

PBL 8.403.794,24

CAPITOL

PARTIDES PROPORCIONALS

4. ORDENACIÓ PRIMERA PLATJA

Total

Total

Total

Total
EDIFICACIÓ

Total

m3 3,20

URBANITZACIÓ

TREBALLS PREVIS

ENDEGAMENT

Enderrocs edificació
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CONCEPTE UT PREU (€) AMIDAMENT IMPORT (€) PERC.

Desmuntatges varis m2 2,00 1.216,00 2.432,00

Desmuntatge escullera m3 7,00 1.200,00 8.400,00

Moviments de terra m3 3,20 2.432,00 7.782,40

18.614,40 2,96%

Col.locació escullera i filtre m 320,00 112,00 35.840,00

35.840,00 5,69%

Passarel.la peatonal m2 1.800,00 294,00 529.200,00

529.200,00 84,05%

Seguretat i salut (1,5%) pa 1,00 8.098,20 8.098,20

Acció cultural (1.0%) pa 1,00 6.309,78 6.309,78

Imprevistos (5%) pa 1,00 31.548,89 31.548,89

45.956,87 7,30%

PEM 629.611,27 100,00%

BI (6%) 37.776,68

DG (13%) 81.849,46

TOTAL ABANS D'IVA 749.237,41

IVA (16%) 119.877,99

PBL 869.115,40

TREBALLS PREVIS

ENDEGAMENT

PASSAREL.LA

PARTIDES PROPORCIONALS

5. PASSAREL.LA RIERA

Total

Total

Total

Total

CAPITOL
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CONCEPTE UT PREU (€) AMIDAMENT IMPORT (€) PERC.

Desmuntatges varis m2 2,00 2.894,00 5.788,00

2.289,00 7.324,80

690,00 2.208,00
Replè d'escullera s/c m3 15,00 1.500,00 22.500,00
Paviment de formigó m2 27,00 500,00 13.500,00

51.320,80 4,75%

Paviments m2 40,00 2.034,00 81.360,00

Instal.lacions m2 18,00 2.034,00 36.612,00

Plantacions m2 6,00 2.034,00 12.204,00

130.176,00 12,04%
TREBALLS PREVIS Desmuntatge escullera m3 7,00 2.100,00 14.700,00

Formació de moll massis m 1.500,00 98,00 147.000,00

Replè d'escullera s/c m3 15,00 3.200,00 48.000,00

Paviment de formigó m2 40,00 1.035,00 41.400,00

251.100,00 23,22%

Edifici tècnic m2 600,00 950,00 570.000,00

570.000,00 52,70%

Seguretat i salut (1,5%) pa 1,00 13.911,03 13.911,03

Acció cultural (1.0%) pa 1,00 10.838,88 10.838,88

Imprevistos (5%) pa 1,00 54.194,42 54.194,42

78.944,34 7,30%

PEM 1.081.541,14 100,00%

BI (6%) 64.892,47

DG (13%) 140.600,35

TOTAL ABANS D'IVA 1.287.033,95

IVA (16%) 205.925,43

PBL 1.492.959,38

CAPITOL
TREBALLS PREVIS

Enderrocs edificació m3

6. CUL-DE-SAC DIC DE LLEVANT

Total

Total

Total

EDIFICACIÓ

3,20

URBANITZACIÓ

PARTIDES PROPORCIONALS

MOLLS

Total

Total

MOLL DE SUBMINISTRES
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CONCEPTE UT PREU (€) AMIDAMENT IMPORT (€) PERC.

Desmuntatges varis pa 2,00 5.068,00 10.136,00

84,00 268,80

837,00 2.678,40

13.368,00 42.777,60

2.040,00 6.528,00

Moviments de terra m3 3,20 15.200,00 48.640,00

13.083,20 0,12%

Excavació m3 2,60 6.800,00 17.680,00
Obra civil m2 370,00 2.267,00 838.790,00

856.470,00 8,10%

Paviments m2 60,00 5.068,00 304.080,00

Instal.lacions m2 18,00 5.068,00 91.224,00

Plantacions m2 6,00 5.068,00 30.408,00

425.712,00 4,03%

Edifici terciari m2 1.200,00 6.462,00 7.754.400,00

Edifici terciari m2 1.200,00 624,00 748.800,00

8.503.200,00 80,45%

Seguretat i salut (1,5%) pa 1,00 135.953,70 135.953,70

Acció cultural (1.0%) pa 1,00 105.929,35 105.929,35

Imprevistos (5%) pa 1,00 529.646,77 529.646,77

771.529,83 7,30%

PEM 10.569.995,03 100,00%

BI (6%) 634.199,70

DG (13%) 1.374.099,35

TOTAL ABANS D'IVA 12.578.294,08

IVA (16%) 2.012.527,05

PBL 14.590.821,13

7. INTEGRACIÓ URBANA DE CANELIES
CAPITOL
TREBALLS PREVIS

Total

APARCAMENT

EDIFICACIÓ

URBANITZACIÓ

PARTIDES PROPORCIONALS

Total

Total

Total

Total

Enderrocs edificació m3 3,20
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8. Costos d’edificació estimats 

 

COSTOS D'EDIFICACIÓ ESTIMATS
ETAPA EDIFICI Ús Sup. PEM (€) PBL(€)

Cap 0,00 0,00

S-T1 tècnic 1.850,00 1.187.006,25 1.638.543,43

S-T2 tècnic 1.368,00 877.743,00 1.211.636,44

S-G8 terciari 6.000,00 7.699.500,00 10.628.389,80

S-IV1 museu 459,00 589.011,75 813.071,82

Aparcament 4.000,00 1.616.039,50 2.230.780,93

S-G1 terciari 2.625,00 3.368.531,25 4.649.920,54

S-P3 tècnic 867,00 556.288,88 767.901,16

Cap 0,00 0,00

15.894.120,63 21.940.244,11

RESUM ACTUACIONS A LLARG TERMINI
ETAPA

PARCIAL S-T3 tècnic 950,00 609.543,75 841.414,19

S-G4 terciari 6.462,00 8.292.361,50 11.446.775,81

S-G5 terciari 624,00 800.748,00 1.105.352,54

9.702.653,25 13.393.542,55

ORDENACIÓ DE LA PRIMERA PLATJA

INTEGRACIÓ URBANA CANELIES

TRANSFORMACIÓ PORTINYOL

ORDENACIÓ DEL MIRALL D'AIGUA
NOVA PLATAFORMA

TOTAL

PASSAREL.LA RIERA

CUL-DE-SAC DIC DE LLEVANT

TOTAL

 
 

 

 

 

 

9. Resum de l’estimació econòmica 

 

RESUM ACTUACIONS PRINCIPALS
ETAPA VALOR PEM (€) VALOR PBL (€) PERC.

ETAPA 1

1.440.306,50 1.988.199,09 6,39%

ETAPA 2

3.333.651,38 4.601.772,36 14,78%

ETAPA 3

11.056.649,96 15.262.599,61 49,04%

ETAPA 4

6.087.941,35 8.403.794,24 27,00%

ETAPA 5

629.611,27 869.115,40 2,79%

22.548.160,46 31.125.480,70 100,00%

RESUM ACTUACIONS A LLARG TERMINI
ETAPA VALOR PEM (€) VALOR PBL (€) PERC.

ETAPA 6

1.081.541,14 1.492.959,38 9,28%

ETAPA 7

10.569.995,03 14.590.821,13 90,72%

11.651.536,16 16.083.780,52 100,00%TOTAL

ORDENACIÓ DEL MIRALL D'AIGUA

NOVA PLATAFORMA

TRANSFORMACIÓ PORTINYOL

ORDENACIÓ DE LA PRIMERA PLATJA

PASSAREL.LA RIERA

CUL-DE-SAC DIC DE LLEVANT

INTEGRACIÓ URBANA CANELIES

TOTAL 
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1. Introducció 

 
El Pla d’etapes estableix els terminis aproximats per executar les obres d’urbanització i 

edificació programats en funció de la disponibilitat del sòl fruit del venciment de les 

diferents concessions o bé dels diferents acords que es puguin establir per un millor 

desenvolupament del Pla. 

 

El Pla d’etapes té en compte l’estudi econòmic i financer en la definició del conjunt 

d’obres a executar en cada fase. S’associen els aprofitaments amb les obres a realitzar. 

 

 

2. Etapes 
 

El Pla d’etapes distingeix unes actuacions principals incloses dintre de les etapes de 

desenvolupament amb abast fins l’any 2015 i altres de llarg termini d’abast fins l’any 

2026. 

 

Etapes principals 

 

Etapa 1. Ordenació del mirall d’aigua   a partir aprovació Pla 

Etapa 2. Nova plataforma.    abans 2010 

Etapa 3. Transformació del Portinyol   a partir 2010 

Etapa 4. Ordenació de la primera platja  a partir 2011 

Etapa 5. Passarel·la Riera    abans 2015 

 

Etapes a llarg termini 

 

Etapa 6.Cul-de-sac dic de llevant.   a partir 2018 

Etapa 7.Integració urbana de Canelies  abans 2026 

 

 

Etapa 1. Ordenació del mirall d’aigua 

 

Una vegada definit el canal de navegació mínim per les embarcacions pesqueres en 70m 

mesurat des del cantell del moll pesquer, es pot dir a terme l’ampliació dels amarratges de la 

dàrsena esportiva.  

 

Associat a aquesta actuació s’inclou l’ordenació del moll de riba entre l’estàtua de mar i el 

Calvari consistent en crear un aparcament pels usuaris de la nàutica esportiva. 

 

El passeig passa a tocar del cantell del moll massís separada de la passarel·la d’accés a les 

palanques per una barana. S’inclou la millora dels accessos al mirador de l’ermita de Sant Elm 

com a ruta paral·lela al passeig mentre no es desenvolupin les noves edificacions del moll de 

ribera que han de permetre un pas adequat per la corba del puig Calvari. 

 

Al moll adossat de la primera alineació del dic de recer es preveu la creació d’uns amarradors 

de gestió directa destinats als transeünts i a les embarcacions de lloguer xàrter, un moll de 

treta per les naus d’hivernada i un per les embarcacions de salvament. 

 

 

L’increment global és el següent. 

 

Increment d'amarradors GLOBAL CNAM+CPMS
Tipus eslora mànega ut. Superficie
A06 6 2,5 21 315
A08 8,5 3 85 2.168
A10 10 3,5 19 665
A12 12 4 5 240
A14 14 4,5 2 126
A16 16 5 17 1.360
A18 18 5,5 1 99

Total 150 4.973  
 

 



Pla Especial del Port d’Arenys de Mar   Pla d’etapes 
 

 

Etapa 2. Nova plataforma. 

 

La transformació del Portinyol respon a un dels objectius bàsics del present Pla Especial 

és la diversificació d’usos i ampliar les activitats turístiques i terciàries. Abans del seu 

desenvolupament es fa necessari oferir espais alternatius a les activitats tècniques que si 

desenvolupen en l’actualitat. És per aquesta raó que es proposa el terraplè de la dàrsena 

esportiva del dic de llevant “Portinyol”. La superfície de terra guanyada és de 7.392m2 

provenint del terraplè i de 1.343m2 provenint de la transformació de l’escullera en moll. 

En total 8.735m2 de superfície de terra guanyada. 

 

El Pla preveu un sostre màxim edificable, per aquest sector, de 3.218m2 destinat als 

usos de drassanes. 

 

 

Etapa 3. Transformació del Portinyol 

 

Es proposa una transformació dels usos i de l’espai lliure de la zona del Portinyol 

relacionada amb l’activitat turística i terciària. Les actuacions previstes són les següents: 

 

• Substitució de l'edifici de drassanes per un nou edifici plurifuncional d'activitats 

turístiques i terciàries. 

• Construcció d'una rotonda i la millora del traçat de l'accés a la platja del Cabaió. 

Sota l'esplanada existent es preveu la construcció d'un aparcament soterrat de 

4000m2 i 200 places aproximadament. 

• Revegetació dels marges del ferrocarril amb espècies de la Mediterrània 

occidental 

• Creació d'una plaça a l'àmbit de l'edifici del tenyidor. El tenyidor i un nou edifici es 

converteixen en un equipament museístic. 

• Ampliació de la vorera i plantació d’alineacions d'arbres. 

 

La superfície de l’espai públic que cal reurbanitzar és 11.000m2, es preveu la restauració 

i el canvi d’ús del tenyidor amb una superfície de 117m2, la construcció d’un edifici 

museu de 459m2. El sostre màxim edificable per l’edifici d’usos terciaris previst és de 

6000m2. 

 

Amb l’objectiu d’ordenar l’espai lliure i de millorar el conjunt edificat de l’entorn es preveu el 

possible trasllat de l’edifici de la seu social del Club de Pesca Mar Sport que únicament es 

podrà dur a terme quan es disposi de la mateixa superfície com a mínim per acollir les 

activitats i instal·lacions actuals. 

 

Es preveu la construcció d’un aparcament de 4.000m2 per 200 places. 

Aquesta actuació està vinculada a la fi de la concessió de les drassanes (referència concessió: 

1-B-002) que és el 04/03/2010. 

 

 

Etapa 4. Ordenació de la primera platja 

 

L’ordenació de la Primera platja conté les següents actuacions: 

 

• Enderroc de l'edificació Ed-Bareu-05 dedicada a la restauració. L'espai desocupat es 

destinarà al Sistema de vials i espais lliures.  Construcció d'una franja edificada 

adossada a la cara de ponent de l'espatller. Implica el desmuntatge de l'escullera 

existent a la primera alineació. A la segona alineació es preveu, sota la rasant del 

passeig, la construcció d'uns pallols de pesca. Es manté la resta del volum edificat. 

• Desmuntatge destinat a obrir un nou accés al port des de la línia de vora de la platja. 

• Construcció d'un passeig de vora, que connecti el futur corriol de la Musclera i l'accés 

de la Riera d'Arenys amb el port 

• Remodelació del pas inferior actual amb l'objectiu de prioritzar el pas de vianants i 

millorar-ne el caràcter urbà. Creació d'un únic carril d'accés de dos direccions 

semaforitzades i ampliació de l'espai de vianants. Millora dels pendents i de la 

pavimentació. Actuació vinculada a l'ordenació urbana del final de la Riera d'Arenys, 

fora de l'àmbit del present Pla Especial 

• Millora del trànsit i la seguretat d'accés a l'aparcament del port mitjançant la construcció 

d'una rotonda. Remodelació de l'aparcament existent. Ampliació illeta giratori i reducció 

dels carrils ( de 2+2 a 1+1). Ampliació de l'espai de vianants i millora de la configuració 

de la intersecció. Plantació d'arbrat en les voreres. 

• Separació de l'aparcament i el passeig mitjançant la construcció d'un sistema de motes 

amb plantacions d'espècies de platja mediterrània. L'objectiu és reduir la visió de 

l'aparcament des del passeig sense obstruir la visió del mar des de la façana urbana. 
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• Reforç dels marges del rial a la platja mitjançant la col·locació d'una escullera 

enterrada i construcció d'un dic submergit en el marge esquerra per aminorar el 

procés d'aterrament de la bocana del port (Laprox.= 60m) 

• Eliminació dels jardins i espais privatius. Ampliació i ordenació de les voreres en 

el contacte amb les edificacions existents. 

• Construcció d'una rampa per a PMR en l'accés actual. Desocupació de la 

terrassa d'us del restaurant existent i ampliació de l'espai lliure. Remodelació de 

la rasant dels jardinets existents per fer-la paral·lela a la rasant de la calçada amb 

l'objectiu d'eliminar les escales existents. 

 

• La plataforma destinada, actualment, a aparcament dels sector pesquer passa a 

usos del sector de la nàutica turística. S'habilita un espai per l'aparcament 

d'autocars o altres. 

• Construcció d'una plataforma d'accés a les edificacions adossades al dic de 

ponent. Construcció d'una rampa d'avarada per a la vela lleugera. 

• Construcció d'un passeig sobre les edificacions futures. 

 

La superfície a reurbanitzar és de 20.473m2. La superfície de l’aparcament actual amb 

actuacions de millora puntual és 3.917m2. La plataforma que passa a usos terciaris és 

de 1743m2 la longitud de l’endegament és de 150ml  i té un dic submergit de 60m. El 

sostre edificable de nova construcció màxim previst per usos terciaris és de 2625m2 i per 

usos pesquers és de 867m2. 

 

Aquesta actuació està condicionada a la fi de la concessió de l’edifici d’usos de 

restauració (referència concessió: 1-B-018) que és el 02/10/2011. El desenvolupament 

de l’edificació en el dic de ponent admet els usos de restauració i per tant s’ofereix la 

possibilitat de traslladar aquests usos a la nova ubicació. 

 

 

Etapa 5. Passarel·la Riera 

 

En base a un dels objectius fonamentals del present Pla, que és donar continuïtat als 

recorreguts per a vianants en paral·lel a la costa, de ponent a llevant del municipi d’Arenys, es 

preveu l’enllaç del passeig de la Primera Platja programat en el Pla amb el futur passeig de la 

Musclera previst per l’Ajuntament i per la Demarcació de Costes. 

 

Aquest enllaç es produiria mitjançant una passarel·la, que caldria construir en coordinació amb 

l’administració que desenvolupes les obres del marge dret esmentades. 

 

Es preveu que la construcció de la passarel·la vagi associada a l’endegament del tram final de 

la Riera d’Arenys, que en l’àmbit portuari consistiria en una recolocació de l’escullera existent. 

La superfície de passarel·la que queda dintre de la futura Zona de Servei del Port és de 294m2 

i la longitud d’escullera a recol·locar és de 112ml. 

Aquestes actuacions estan condicionades a l’aprovació dels projectes del camí de la musclera, 

de l’endegament del tram final de la riera. 

 

 

Etapa 6.Cul-de-sac dic de llevant. 

 

Es proposa una millora en la vialitat del dic de recer consistent en dotar al vial d’un espai de 

maniobra suficient tant per turismes com per grans vehicles. L’estat actual de les edificacions 

impedeix l’eixamplament suficient i es per això que es defineixen unes modificacions dels 

volums edificats. Aquests són, per una banda, retrassar l’alineació de l’edifici de drassanes 

existent, l’enderroc d’una part com a mínim de la cetària i la constitució d’una servitud de pas 

per a trànsit pesat dintre de la concessió del Varador 2000. 

 

En aquesta etapa es preveu la transformació del moll de testa de la dàrsena pesquera per a 

moll de subministres 
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Etapa 7.Integració urbana de Canelies 

 

L’objectiu d’aquesta proposta és millorar la relació entre el port i la ciutat, per una banda 

en l’ampliació de les activitats compartides i per l’altre en la comunicació dels espais 

públics. Per aquesta raó l’ordenació d’aquest sistema d’edificacions es sota espai públic i 

en forma de terrasses. 

 

• Desenvolupament d'un sistema de terrasses que connectin el port amb la cota 

superior de l'Avinguda de Catalunya. Un nivell d'aquestes terrasses permetria 

l'enllaç amb l'ermita de Sant Elm. A sota d'aquest sistema de terrasses es preveu 

la construcció de diferents edificacions. Aquesta actuació requereix d'un estudi 

volumètric previ. Actuació vinculada al desdoblament de la línia ferroviària 

Arenys-Blanes i a la transformació de la N-II d'acord amb el PITC (Pla 

d’Infrastructures de Transports de Catalunya 2006-2026) 

• Es preveu, fins que no es desenvolupi el sistema de terrasses esmentat, la 

millora de l'accés a l'ermita. Es tracta de construir una rampa esgraonada i 

millorar les escales actuals. A més es preveu una ordenació de l'entorn de 

l'ermita de Sant Elm. L’actuació provisional s’inclou dintre de l’Etapa 1. 

• L'actual pas inferior pel rial quedarà en el futur anulat per l'accés a cota per sobre 

el sistema de terrasses. Fins aleshores no s'hi preveu cap actuació. 

 

• Vinculat amb el sistema de terrasses es preveu crear un passeig al costat dret del 

vial d'accés principal i eixamplar la calçada a l'esquerra. 

 

La superfície d’espai públic que millora la permeabilitat entre el port i la ciutat per sobre 

el ferrocarril és de 5068m2 i la superfície màxima de sostre edificat previst és de 

6462m2.  

 

 

Altres 

 

Les actuacions programades no incloses en les diferents etapes s’executaran a mesura que es 

desenvolupi l’edificació i els projectes d’urbanització definits anteriorment per l’administració 

actuant Ports de la Generalitat o pel concessionari autoritzat. 

 

Aquestes actuacions són les següents: 

 

• El port disposa de diversos punts de recollida. Es programa crear diversos punts verds 

específics per a cada sector. 

• Millorar el pas de vianants en el Calvari quan el desenvolupament de l'edificació hagi 

premés l'eixamplament del pas. 

• Al canvi d'alineació del dic de llevant es conserva l'espai de maniobra existent i es 

reserva un espai d'aparcament dels vehicles d'urgència. El vial actual es redueix de 7 a 

6m d'amplada. L'aparcament existent es regula i es redueix. Regular l'aparcament 

general del port a fi i efecte d'evitar trànsit que busqui plaça d'aparcament a l'interior del 

port fora de les grans àrees d'aparcament. 

• Es dóna la possibilitat d'ampliar la plataforma tècnica en direcció a la bocana.  

• Es prohibeixen les activitats amb risc de vessament en els espais que no comptin amb 

una recollida de les aigües superficials. Per tant caldrà construir les àrees humides 

necessàries a tal efecte 

• El Pla programa diferents sectors edificables per acollir futures necessitats del sector 

pesquer. En el moll de riba l’edificació tancada es concentra en un edifici situat al 

l'alçada del Calvari i es programa la reconversió de la resta d'edificacions existents en 

naus d'hivernada. Es proposa un augment de l'edificabilitat a la zona del Calvari per 

potenciar la substitució de l'edificació existent per una més endarrerida, que permeti 

l'ampliació de la vorera a la corba del Calvari. Associat al Tenyidor es preveu la 

construcció d'un museu nàutic. Es preveu un canvi d'ús en l'edifici situat a tocar de 

l'estàtua del mar. A la zona tècnica s'amplia l'edifici del rafal de pintura existent per 

acollir una nau d'hivernada. Es dóna la possibilitat de construir petis magatzems 

adossats al dic i altres locals a la línia de moll. En algun lloc no assignat caldrà instal·lar 

un cobert per a la recollida selectiva de residus dels usos tècnics. 
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3. Increments del sostre edificat per etapes 
 

S-T1 1.850,0 m2

S-T2 1.368,0 m2

total 3.218,0 m2 3.218,00 m2

Sostre estat actual Sostre Pla Especial Increments

ETAPA 2

 

ED-PORTINYOL-01 3.500,0 m2 S-G8 6.000,0 m2 2.500,00 m2

ED-PORTINYOL-06 908,0 m2 S-G7 1.055,0 m2 147,00 m2

ED-PORTINYOL-02 108,0 m2 -108,00 m2

ED-RIBERA-07 117,0 m2 S-IV2 117,0 m2 0,00 m2

S-IV1 459,0 m2 459,00 m2

total 4.633,0 m2 total 7.631,0 m2 2.998,00 m2

Sostre estat actual Sostre Pla Especial

ETAPA 3

Increments

 

ED-PONENT-01 998,0 m2 S-P2 904,0 m2 -94,00 m2

ED-BAREU-01 1.139,0 m2

ED-BAREU-02 718,0 m2

ED-BAREU-05 252,0 m2

S-G1 2.625,0 m2 2.625,00 m2

S-P3 867,0 m2 867,00 m2

total 3.107,0 m2 total 6.253,0 m2 2.279,0 m2

1.857,0 m2

ETAPA 4

-252,0 m2S-G2

Sostre estat actual Sostre Pla Especial Increments

 

ED-ESCAR-01 1.535,0 m2

ED-ESCAR-02 590,0 m2

ED-ESCAR-06 763,0 m2

ED-ESCAR-05 878,0 m2 S-T4 726,0 m2 -152,00 m2

total 3.766,0 m2 total 4.138,0 m2 372,0 m2

Sostre estat actual

ETAPA 6

Sostre Pla Especial Increments

m2S-T3 3.412,0 m2 524,00

 

ED-RIBERA-08 28,0 m2

ED-RIBERA-09 279,0 m2

ED-RIBERA-10 1.144,0 m2

ED-RIBERA-11 510,0 m2 S-G5 624,0 m2 114,00 m2

total 1.961,0 m2 total 7.086,0 m2 5.125,0 m2

Sostre estat actual Sostre Pla Especial Increments

ETAPA 7

m26.462,0 m2 5.011,0S-G4

 
 

 

 

 

ED-CONTRADIC-01 2.600,0 m2 S-P5 2.070,0 m2 -530,00 m2

ED-CONTRADIC-02 753,0 m2

ED-CONTRADIC-03 438,0 m2

ED-CONTRADIC-04 151,0 m2

ED-CONTRADIC-05 194,0 m2 S-P6 1.066,0 m2 872,00 m2

ED-PONENT-02 650,0 m2 S-P1 565,0 m2 -85,00 m2

S-P7 1.035,0 m2 1.035,00 m2

S-P8 443,0 m2 443,00 m2

ED-ESCAR-03 196,0 m2

ED-ESCAR-04 196,0 m2

S-T6 960,0 m2 960,00 m2

ED-DIC-01 828,0 m2

ED-DIC-02 987,0 m2

ED-RIBERA-01 38,0 m2

ED-RIBERA-02 730,0 m2

ED-RIBERA-03 203,0 m2

ED-RIBERA-04 558,0 m2

ED-RIBERA-05 741,0 m2

ED-RIBERA-06 587,0 m2

ED-BAREU-03 121,0 m2

ED-BAREU-04 341,0 m2

ED-PORTINYOL-03 324,0 m2

ED-PORTINYOL-04 128,0 m2

ED-PORTINYOL-05 130,0 m2

total 10.894,0 m2 total 15.624,0 m2 4.730,0 m2

Sostre estat actual Sostre Pla Especial Increments

ALTRES

452,0 m2

196,0 m2

-755,0 m2

749,0 m2

1.138,0

255,0 m2

m2

0,0 m2

S-E1 1.720,0 m2

S-T5 588,0 m2

S-E3 1.060,0 m2

S-E2 3.024,0 m2

S-G3 462,0 m2

S-G6 837,0 m2

m2S-P4 1.794,0

 

ETAPA 2 0,0 m2 3.218,0 m2 3.218,0 m2

ETAPA 3 4.633,0 m2 7.631,0 m2 2.998,0 m2

ETAPA 4 2.759,0 m2 6.253,0 m2 3.494,0 m2

ETAPA 6 3.766,0 m2 4.138,0 m2 372,0 m2

ETAPA 7 1.961,0 m2 7.086,0 m2 5.125,0 m2

ALTRES 10.894,0 m2 15.624,0 m2 4.730,0 m2

24.013,0 m2 43.950,0 m2 19.937,0 m2

Sostre estat actual Sostre Pla Especial Increments

RESUM
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4. Actuacions programades 

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Perllongació palanques existents

2 Instal.lació de noves palanques

3 Remodelació palanques Portinyol

4 Nova zona de treta

4 Moll de transeünts i xàrters

5 Moll Creu Roja

6 Passeig de riba

7 Accés al mont Calvari

ETAPA 1. ORDENACIÓ DEL MIRALL D'AIGUA

Mirall d'aigua sector 
esportiu

Moll de riba 

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Edificació

2 Terraplenat del Portinyol

3 Construcció d'una cubeta de travel lift

ETAPA 2. NOVA PLATAFORMA

Dic de recer

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Edificació

2 Ordenació del viari i l'aparcament.

3 Millores a l'accés a la platja

4 Actuacions en els marges

5 Plaça del tenyidor

6 Vorera

ETAPA 3. TRANSFORMACIÓ DEL PORTINYOL

El Portinyol

Moll de riba 

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Edificació

2 Desmuntage d'una part del contradic.

3 Construcció passeig marítim

4 Ordenació accés riera d'Arenys

5 Ordenació viari

6 Construcció d'una franja verda

7 Endegament rial del bareu

8 Ordenació dels entorns de les edificacions

9 Ordenacció accés rial del Bareu

10 Canvi d'ús d'una plataforma

11 Plataforma i rampa d'avarada

12 Passeig del contradic

Riera d'Arenys-Contradic

ETAPA 4. ORDENACIO DE LA PRIMERA PLATJA

 
 

 

 

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Marge esquerra riera

2 Passarel.la Rera

Riera d'Arenys

ETAPA 5. PASSAREL.LA RIERA

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
Dic de recer 1 Edificació

Dic de recer 2 Espai de maniobra

Dàrsena pesquera 3 Nou moll de subministres

ETAPA 6. CUL-DE-SAC DIC DE LLEVANT

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Edificació

2 Accés al mont Calvari

3 Accés del Rial de Canelies

4 Eixamplament accés principal port

El Calvari i el Rial de 
Canelies

ETAPA 7. INTEGRACIÓ URBANA DE CANELIES

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Edificació

2 Gestió de residus

Calvari 3 Passeig de Riba

4 Ordenació del viari i l'aparcament.

5 Ampliació plataforma

6 Construcció d'una àrea humida

Dic llevant

General

ALTRES
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1. Introducció  

 

1.1. Justificació i objectius 
 

El document que es presenta a tràmit es redacta en el marc de la Llei 9/2006, de 28 

d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el 

medi ambient (publicada en el BOE el dia 29 d’abril de 2006), norma que adapta per a 

l’Estat espanyol les exigències de la Directiva comunitària europea 2001/42/CE, de 27 de 

juny de 2001, sobre avaluació ambiental de plans i programes.  

 

L’article 3.1 de la Llei 9/2006 estableix que han de ser objecte d’avaluació ambiental els 

plans i programes, així com llurs modificacions, que puguin tenir efectes significatius 

sobre el medi ambient. Així mateix, l’article 3.3. descriu que hauran de ser sotmesos al 

tràmit d’avaluació ambiental els plans i programes que estableixin l’ús de zones d’àmbit 

territorial reduït. El Pla Especial del Port d’Arenys de Mar podria incloure’s en aquest 

supòsit. Segons l’article 4.3. de la Llei 9/2006, en els supòsits previstos en l’article 3.3., 

serà l’òrgan ambiental qui determinarà si el Pla ha de ser objecte d’avaluació ambiental. 

A tal efecte, es consultarà a les administracions públiques afectades, segons el 

procediment descrit a l’article 9 de l’esmentada Llei. 

 

A Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

constitueix l’òrgan ambiental en relació a la Llei 9/2006. Per tant, li correspon a aquest 

departament la decisió de sotmetre, o no, un determinat pla o programa a avaluació 

ambiental, en els supòsits que defineix l’article 3.3. de la Llei 9/2006.  

 

Tot i que a Catalunya encara no està aprovada la Llei autonòmica que desenvoluparà la 

Llei 9/2006, es troba pendent d’aprovació l’avantprojecte de llei d’avaluació ambiental 

de plans i programes. Segons l’article 14 d’aquest avantprojecte de Llei, el Pla Especial 

del Port d’Arenys de Mar podria trobar-se en algun dels supòsits definits en l’Annex II, el 

qual inclou els plans o programes que han de ser sotmesos a una decisió prèvia 

d’avaluació ambiental (a analitzar, cas a cas, per part de l’òrgan ambiental). 

 

Pel que fa a l’avaluació ambiental dels instruments del planejament urbanístic, a 

Catalunya, el marc legal vigent el constitueixen la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme) i el 

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

el Reglament de la Llei d’Urbanisme, publicat el dia 24 de juliol de 2006 en el DOGC). 

Concretament, la disposició transitòria Dotzena del Reglament de la Llei d’Urbanisme 

defineix el següent:  

 
“Mentre no s’aprovi la llei autonòmica que desenvolupi la Llei estatal 9/2006. de 28 d’abril, 

sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, han de 

ser objecte d’avaluació ambiental els instruments de planejament que assenyala l’apartat 1 

de la disposició transitòria sisena de la Llei d’urbanisme...”.  

 

El Pla Especial que es presenta a tràmit no es troba en cap dels supòsits que defineix la 

Disposició Transitòria Sisena de la Llei d’Urbanisme, segons el Decret Legislatiu 1/2005, 

de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme. 

 

Així mateix, els projectes que es desenvoluparan en el marc del Pla Especial del Port 

d’Arenys de Mar no es troben en cap dels supòsits establerts en l’Annex 1 ni en l’Annex 

2 de la Llei 6/2001, de 8 de maig, que modifica el Real Decret Legislatiu 1302/1986, 

d’Avaluació d’Impacte Ambiental.   

 

En resum, si bé sembla que el Pla Especial que es sotmet a estudi no s’inclou en cap 

dels supòsits que descriu la vigent llei d’Urbanisme i el Reglament que la desenvolupa 

sobre l’avaluació ambiental dels instruments del planejament d’urbanisme, per tal de 

donar compliment a la Llei 2/2006 d’avaluació ambiental de plans i programes, es 

presenta a tràmit el següent document ambiental preliminar del Pla Especial del Port 

d’Arenys de Mar, amb l’objecte de permetre a l’òrgan ambiental competent a Catalunya 

l’adopció de la Decisió prèvia d’avaluació ambiental del Pla, segons el procediment 

descrit en l’avantprojecte de Llei d’avaluació ambiental, i d’acord amb el que estableix la 

Llei 9/2006.  
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1.2. Continguts 
 

El present document s’ha redactant prenent com a referència els continguts descrits en 

l’avantprojecte de Llei d’avaluació ambiental de plans i programes, pel que fa a la 

documentació que es requerirà per tal que l’òrgan ambiental pugui adoptar la Decisió 

prèvia d’avaluació ambiental. Aquesta informació és la següent: 

 

− Descripció dels trets bàsics del futur Pla, en l’estadi d’elaboració en què es trobi. 

− Sumari d’informació ambiental (amb els continguts descrits en l’article 17 de 

l’avantprojecte de Llei). 

− Proposta d’identificació de les Administracions Públiques amb competències. 

− Proposta de valoració motivada relativa a si el Pla ha de ser sotmès a avaluació 

ambiental. 

− Proposta de l’abast i dels continguts de l’informe ambiental del Pla Especial. 

 

 

2. Trets bàsics del Pla 
 

2.1. Àmbit territorial 
 

L’àmbit on es desenvolupa el Pla Especial és el sistema general portuari d’Arenys de 

Mar, definint com a tal l’espai limitat per la zona de servei del port i el mar territorial, que 

va ser fixat a l’acta de traspassos de serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de 

ports (RD núm. 2876/1980 de 12 de desembre), més l’ampliació proposada de mirall 

d’aigua definida en el plànol de delimitació del Pla Especial.  

 

La superfície adscrita al sistema general portuari és de 396.979m2. L’àmbit del Pla 

Especial correspon exactament a l’àmbit de la zona de servei . 

 

El límit terrestre de la zona de servei de ponent a llevant, comença amb l’eix de la riera 

d’Arenys. Va paral·lel a la tanca del FFCC, exclou el puig Calvari i prossegueix paral·lel a 

l’esmentada tanca. El límit terrestre s’adapta a la delimitació del domini públic marítim i 

terrestre a partir del molló M21-54. En aquest punt descriu una poligonal formada pel 

DPMT fins el molló M15 en que retorna a ponent seguint una paral·lela de l’anterior 

poligonal a 22m. Ressegueix l’edifici del Portinyol a una distància de 6m, fins trobar el 

peu de l’escullera del dic de recer.  

 

El Pla Especial es desenvolupa íntegrament en el Domini Públic Marítim i Terrestre, 

sense afeccions a béns privats. 

 

 

2.2. Objectius del Pla Especial 
 

Els objectius del Pla Especial, en termes generals, es poden resumir en els següents 

punts: 

 

• Ordenar  els usos i serveis del port mitjançant una zonificació i regulació de les 

diferents zones portuàries (pesquera, esportiva, industrial i lúdica) per tal 

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

servei garantint les necessitats futures del funcionament portuari. 

• Integrar el màxim el port i la ciutat millorant la seva accessibilitat al port i la 

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

usuaris portuaris. 

• 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 d’uns paràmetres urbanístics màxims 

que garanteixin una correcta funcionalitat i una integració paisatgística de les 

edificacions. 

 

El Pla Especial no implica una ampliació del port existent, sinó una millora de les 

instal·lacions actuals, així com la ordenació dels diferents espais, tant a l’interior de la 

zona portuària com en relació al front urbà i a la xarxa viària. L’única ampliació prevista 

és la superfície adscrita total de mirall d’aigua, que correspon íntegrament a superfície 

d’aigua dels canals de navegació necessaris. 
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2.3. Estat actual del port 

 
El port d’Arenys de Mar disposa en l’actualitat dels següents elements: dàrsena 

pesquera, zona nàutica esportiva, zona tècnica, zona terciària o d’usos generals, obres 

de defensa, viari i espais lliures, i canals de navegació. La següent taula resumeix les 

superfícies que ocupa cadascuna de les zones i sistemes: 

 

Terra Aigua subtotal Sostre
Zona pesquera 32.463 m2 27.011 m2 59.474 m2 5.901 m2

Zona tècnica 25.584 m2 5.920 m2 31.504 m2 9.473 m2

Zona nàutica esportiva 18.692 m2 41.786 m2 60.478 m2 2.965 m2

Zona terciària (usos generals) 10.470 m2 0 m2 10.470 m2 6.022 m2

Sistema Viari i espais lliures 45.337 m2 0 m2 45.337 m2 0 m2

Sistema de defensa marítima 62.851 m2 0 m2 62.851 m2 0 m2

Sistema d'aigua i navegació 0 m2 126.863 m2 126.863 m2 0 m2

TOTAL 195.397 m2 201.580 m2 396.977 m2 24.361 m2

Principals superfícies de l'estat actual del port

 
 

 

2.4. Justificació del Pla Especial 
 

L’ordenació que proposa el Pla Especial es justifica per la necessitat d’adaptar el port 

actual als nous requeriments de les activitats pesquera i esportiva, així com per 

desenvolupar l’activitat turística en coherència amb l’activitat portuària i millorar la relació 

port i ciutat.  

 

La redacció del Pla Especial desenvolupa el sistema general portuari del Port de 

d’Arenys de Mar, d’acord  a les previsions del Pla de Ports de Catalunya. Determina les 

mesures i les previsions necessàries per garantir el funcionament eficaç de la zona de 

servei portuària, el desenvolupament futur, la seva connexió amb la xarxa de transports 

terrestres i la cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris i mediambientals, 

d’acord amb el que disposa l’article 37.6 de la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya. 

 

2.5. Qualificació i usos del sòl 
 

Un dels objectius bàsic del Pla és efectuar una delimitació específica dels usos i dels 

serveis del port amb una zonificació, regular-los i definir-ne els paràmetres urbanístics.  

 

Els sistemes que es defineixen són els següents: 

 

   Sistema viari i d’espais lliure. 

   Sistema d’aigua i navegació  

   Sistema de defensa marítima i platges 

   Sistema d’equipaments 

 

Els sòls o àrees qualificades com a zones corresponen als terrenys destinats a usos 

concrets. Es defineixen les següents: 

 

 Zona Pesca 

 Zona Esportiva 

 Zona tècnica 

 Zona terciària 

 

L’ordenació proposa vàries modificacions de la zonificació actual amb l’objectiu 

d’agrupar usos i activitats homogènies i millorar el funcionament de la infrastructura 

portuària. La nova distribució del sòl per cada ús es resumeix de la següent manera: 

 

Qualificació

Zona Pesca (clau P) 32.463,0 m2 17% 28.947,0 m2 13% -3.516,00 m2

Zona Tècnica (clau T) 25.584,0 m2 13% 30.749,0 m2 14% 5.165,00 m2

Zona Esportiva (clau E) 18.692,0 m2 10% 14.382,0 m2 7% -4.310,00 m2

Zona Terciària (clau G) 10.470,0 m2 5% 19.840,0 m2 9% 9.370,00 m2

Sistema Equipaments (clau IV) 0,0 m2 0% 2.352,0 m2 1% 2.352,00 m2

Sistema Defensa (clau III) 62.851,0 m2 32% 64.274,0 m2 30% 1.423,00 m2

Sistema Viari i espais lliures (clau I) 45.337,0 m2 23% 56.679,0 m2 26% 11.342,00 m2

Total  superficies de tarra 195.397,0 m2 100% 217.223,0 m2 100% 21.826,00 m2

INCREMENTS

Sup.

PORT ACTUAL PORT FUTUR

Sup. terraSup. terra

 
 

2.6. Les propostes d’ordenació 
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Les propostes bàsiques que defineix el Pla Especial per al Port d’Arenys de Mar són les 

següents: 

 

• Ordenació del mirall d’aigua: una vegada definit el canal de navegació mínim per 

les embarcacions pesqueres en 70 m mesurat des del cantell del moll pesquer, 

es pot dur a terme l’ampliació dels amarratges de la dàrsena esportiva. Associat 

a aquesta actuació s’inclou l’ordenació del moll de riba entre l’estàtua de mar i el 

Calvari consistent en crear un aparcament pels usuaris de la nàutica esportiva. 

• Nova plataforma: la transformació del Portinyol respon a la diversificació d’usos i 

a ampliar les activitats turístiques i terciàries. Abans del seu desenvolupament es 

fa necessari oferir espais alternatius a les activitats tècniques que s’hi 

desenvolupen en l’actualitat. Es per aquesta raó que es proposa el terraplè de la 

dàrsena esportiva del dic de llevant “Portinyol”. La superfície de terra guanyada 

és de 7.392m2 provenint del terraplè i de 1.343m2 provenint de la transformació 

de l’escullera en moll. En total 8.735m2 de superfície de terra guanyada. 

• Transformació del Portinyol: es proposa una transformació dels usos i de l’espai 

lliure de la zona del Portinyol relacionada amb l’activitat turística i terciària. La 

superfície de l’espai públic que cal reurbanitzar és 11.000m2, es preveu la 

restauració i el canvi d’ús del tenyidor amb una superfície de 117m2, i la 

construcció d’un edifici museu de 459m2. El sostre màxim edificable per l’edifici 

d’usos terciaris previst és de 6000m2. 

• Ordenació de la primera platja: aquesta proposta inclou un conjunt d’actuacions 

relacionades amb la relació port-ciutat i la millora de la mobilitat. La superfície a 

reurbanitzar és de 20.473m2. La superfície de l’aparcament actual amb 

actuacions de millora puntual és 3.917m2. La plataforma que passa a usos 

terciaris és de 1743m2. El sostre edificable de nova construcció màxim previst per 

usos terciaris és de 2625m2 i per usos pesquers és de 867m2. L’endegament del 

rial del Bareu té una longitud de 150 m i una secció trapezoïdal de 6 m d’ample i 

1,5 m d’alçada amb talús 1H:1V i del dic submergit de 60m. 

• Passarel·la Riera: en base a un dels objectius fonamentals del present Pla, que 

és donar continuïtat als recorreguts per a vianants en paral·lel a la costa, de 

ponent a llevant del municipi d’Arenys, es preveu l’enllaç del passeig de la 

Primera Platja programat en el Pla amb el futur passeig de la Musclera previst per 

l’Ajuntament i per la Demarcació de Costes mitjançant una passarel·la. 

• Cul-de-sac dic de Llevant: es proposa una millora en la vialitat del dic de recer 

consistent en dotar al vial d’un espai de maniobra suficient tant per turismes com 

per grans vehicles. 

• Integració urbana de Canelies: l’objectiu d’aquesta proposta és millorar la relació 

entre el port i la ciutat. Per aquesta raó l’ordenació d’aquest sistema 

d’edificacions és del tipus sota espai públic i en forma de terrasses. La superfície 

d’espai públic que millora la permeabilitat entre el port i la ciutat per sobre el 

ferrocarril és de 5068m2 i la superfície màxima de sostre edificat previst és de 

6462m2.  

• Altres: es proposa un conjunt d’actuacions generals relacionades amb la recollida 

de residus, la regulació de l’aparcament a l’interior del port i la reserva de sectors 

edificables per acollir futures necessitats del sector pesquer entre d’altres. 

 

 

2.7. Estat de l’elaboració en què es troba 
 

El Pla Especial del Port d’Arenys de Mar es troba en aquests moments en fase de 

redacció. 

 

 

3. Informació ambiental del pla. 

 

3.1. Àmbit territorial general 
 

L’àmbit del Pla Especial afecta al sistema general portuari d’Arenys de Mar. 

 

El terme municipal d’Arenys de Mar està situat dins de la comarca del Maresme. Limita 

amb els termes municipals de Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt a l’oest, Arenys 

de Munt al nord i Canet de Mar a l’est. 

 

El municipi s’inclou dins de l’anomenada Depressió Prelitoral i es caracteritza per 

presentar un relleu suau, que queda envoltat a l’interior per les serres de Montnegre - el 

Corredor. La superfície total del municipi és de 6,75 Km2 i en el extrem SE entra en 

contacte amb el mar al llarg de 3,7 Km de línia de costa. 
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3.2. Relació amb altres plans i programes 
 

El Pla Especial que està en procés de redacció desenvolupa allò que defineix l’Art. 127 

de la secció IV.1 “Sistema Portuari” de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació 

d’Arenys de Mar, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, amb 

data 27 de juny de 1984.  

 

Així mateix, el Pla es redacta d’acord amb les línies d’actuació indicades a l’avanç del 

nou POUM d’Arenys de Mar, que encara no ha estat aprovat. 

 

El present Pla Especial es desenvolupa d’acord a les previsions del Pla de Ports de 

Catalunya. Així mateix, aquest Pla Especial té en compte les conclusions del Diagnòstic 

mediambiental del port d’Arenys de Mar, redactat en Maig de 2004. 

 

El Pla recull els criteris definits en el Pla d’Infrastructures del Transport de Catalunya 

PITC 2006-2026 en referència al desdoblament de la línia de ferrocarril entre Arenys i 

Blanes (amb mesures d’integració urbana de la línia ferroviària), el desplaçament de la 

NII al corredor de la C-32 i la transformació de la NII amb una “nova NII”, més urbana i 

cívica. 

 

En referència a l’implantació de nous establiments comercials, el Pla recull allò que 

determinen la Llei 18/2005, de 27 de desembre d’equipaments comercials i el Pla 

Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials, PTSEC 2006-2009. 

 

 

3.3. Dades ambientals bàsiques 
 

Els principals trets ambientals que caracteritzen l’àmbit territorial objecte d’estudi, i que 

condicionaran la ordenació i les propostes contingudes en el Pla Especial que es 

presenta es resumeixen a la taula següent. 

DADES AMBIENTALS BÀSIQUES DEL PORT D'ARENYS DE MAR 

FACTORS I SUBFACTORS 

AMBIENTALS 

PRINCIPALS ELEMENTS D'INTERÈS PRINCIPALS ÀREES DE RISC 

ACTUAL 

DADES AMBIENTALS BÀSIQUES DEL PORT D'ARENYS DE MAR 

MEDI FÍSIC I NATURAL 

Qualitat atmosfèrica i 

acústica 

Els nivells de soroll i olors són els 

propis d'una zona portuària (segons el 

diagnòstic mediambiental inicial 

realitzat en maig de 2004). 

La zona tècnica, on es pot generar més 

contaminació atmosfèrica i acústica, es 

troba passada la Penya del Mal Temps, 

en el dic d’abric lluny de qualsevol àrea 

residencial. 

No s’identifiquen riscos 

Geologia i Geomorfologia Tram de costa baixa amb grans 

platges. La plataforma continental 

presenta una amplada de 12 km i 

disposa de grans dipòsits sorrencs.  

 No s’identifiquen riscos 

Sòls Materials sedimentaris sorrencs del 

període quaternari. 

No s’identifiquen sòls naturals en 

l’àmbit del Pla. 

 No s’identifiquen riscos 

Hidrologia subterrània Presència de l'aqüífer protegit de l'Alt 

Maresme, inclòs en l'Annex 1 de Decret 

328/88, d'11 d'octubre, pel qual 

s'estableixen normes de protecció i 

addicional en matèria de procediment 

en relació amb diversos aqüífers de 

Catalunya. 

 No s’identifiquen riscos 

Aigües continentals Tres rieres desaigüen dins l'àmbit del 

port: la riera d'Arenys, el rial del Bareu i 

el rial de Canelies. Són cursos d'aigua 

de caràcter intermitent i torrencial. 

Totes estan canalitzades en el tram 

urbà. Dins l’àmbit del port, la Riera 

d’Arenys i el rial d’en Bareu desaigüen 

a la Primera Platja endegades amb 

escullera. 

Els sediments aportats per les rieres 

generen un cert aterrament de la 

bocana del port. 

Aigües marines El port presenta una superfície de mirall 

d’aigua de  201.580 m2.  

La qualitat de les aigües a l’interior 

del port està condicionada per 

possibles vessaments accidentals. 



Pla Especial del Port d’Arenys de Mar   Informe d’avaluació ambiental preliminar 

 

DADES AMBIENTALS BÀSIQUES DEL PORT D'ARENYS DE MAR 

Dinàmica litoral El Maresme és una zona molt activa pel 

que respecta a la dinàmica litoral. 

Aquesta comarca constitueix un 

sistema únic (província sedimentària 

del Maresme), trencada únicament per 

la presència dels ports construïts.  

L’existència del port d’Arenys ha 

causat alteracions en els fluxos de 

sorra, sense que s’hagi pogut definir 

un patró estàndard d’erosió-

sedimentació de materials.. 

Ecosistemes terrestres El port es localitza en una zona 

completament humanitzada on no 

existeixen hàbitats naturals pròpiament 

dits. 

 No s’identifiquen riscos 

Ecosistemes marins En l’àmbit del Pla Especial dominen les 

comunitats de substrat sedimentari 

sorrenc sense cobertura vegetal. 

S’han identificat praderies de 

Cymodocea nodosa al llarg dels fons 

marins de la costa d’Arenys de Mar, 

situades una distància aproximada de 

la costa de 800 m.  

 No s’identifiquen riscos 

Connectivitat biològica Les tres rieres que es localitzen a 

l’interior de l’àmbit estan canalitzades al 

seu pas pel nucli urbà d’Arenys; per 

tant, el seu potencial per a actuar com 

a eixos de connectivitat biològica és 

molt reduït. 

 No s’identifiquen riscos 

MEDI PERCEPTUAL 

Paisatge Paisatge antròpic dominat per l'actual 

port, la N-II, la via del tren i les zones 

urbanitzades. El port i les seves 

activitats representen un paisatge 

singular. 

El front marítim d’Arenys presenta 

episodis variables de qualitat 

paisatgística. A més del front urbà , 

les edificacions del port poden 

suposar, des de determinats punts 

d’observació, un obstacle en la 

percepció del mar. 

Destaca la presència del port com a 

element del paisatge singular.  

ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

DADES AMBIENTALS BÀSIQUES DEL PORT D'ARENYS DE MAR 

Espais naturals protegits i 

figures de protecció 

No existeixen espais protegits a menys 

de 4 km de l’àmbit d’estudi. Als fons 

marins paral·lels a la costa d’Arenys es 

troba l’hàbitat d’interès comunitari 1110 

(Baixos marins sorrencs sempre 

submergits). 

 No s’identifiquen riscos 

Mobilitat Existència de la carretera N-II i la via 

del tren en el límit interior del port. 

Aquestes dues infraestructures lineals 

dificulten la mobilitat entre port i 

ciutat. Mobilitat longitudinal reduïda al 

llarg del front costaner. 

MEDI SÒCIO-ECONÒMIC 

Usos del sòl i activitats Els usos i activitats principals del port 

són el pesquer, el de la nàutica 

d’esbarjo i els de la zona tècnica. 

Existeixen altres activitats relacionades 

amb el turisme i la restauració. 

Distribució del usos i activitats 

discontínua que es podria millorar. 

Habitatges i edificacions El port es situa a redós del front urbà 

amb l’excepció del turó del mal Temps. 

El port té diverses edificacions per 

acollir les activitats portuàries amb un 

total de 24.361m2. 

 No s’identifiquen riscos 

Xarxes de serveis i 

infraestructures 

 Existeixen els serveis necessaris per al 

funcionament del port. 

 No s’identifiquen riscos 

Patrimoni històric i cultural No s'identifiquen restes arqueològiques 

o arquitectòniques inventariades. 

 No s’identifiquen riscos 

 

 

El port d’Arenys de Mar es situa en la part nord de la costa del Maresme, caracteritzada 

per disposar de grans platges que constitueixen un sistema únic pel que respecta a la 

dinàmica litoral. La plataforma continental presenta en la zona d’Arenys una amplada de 

12 km i disposa de grans dipòsits sorrencs. La construcció del port d’Arenys de Mar va 

provocar modificacions en la dinàmica litoral, afavorint l’acumulació de sorra a ponent i 

llevant del port indistintament.  

 

Pel que respecta a les comunitats bentòniques, en l’àmbit del Pla Especial dominen els 

fons sorrencs, en els quals es desenvolupen comunitats de substrat sedimentari sense 
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cobertura vegetal. No obstant, cal destacar la existència de praderies de Cymodocea 

nodosa a una distància d’uns 800 m de la costa, que no s’han vist afectades per 

l’activitat actual del port. L’informe estratègic d’Arenys de Mar del Pla Estratègic per al 

Litoral de la regió Metropolitana de Barcelona indica també la presencia puntual i aïllada 

de praderies de Posidonia oceanica en alguns indrets de la costa d’Arenys. 

 

 La següent figura mostra la localització de les praderies de Cymodocea nodosa. 

 

 

 
 

Figura 1: Comunitats litoral de la zona d’Arenys de Mar. Font: Pla de Ports de Catalunya (2006-2015). 

 

 

Respecte al medi terrestre, l’àmbit d’estudi es troba en un ambient completament 

humanitzat. No s’identifiquen hàbitats d’interès natural o espècies de flora o fauna 

d’interès. Així mateix, el paisatge actual està dominat pel port, les zones urbanitzades, la 

N-II, i la via del tren. Són precisament aquestes dues vies, que delimiten la part interior 

del port, les que dificulten la mobilitat i aïllen el port del nucli urbà d’Arenys de Mar. 

 

L’informe ambiental del Pla Especial desenvoluparà i valorarà amb més profunditat 

cadascun dels aspectes esmentats.   

3.4.  

Efectes ambientals probables 
 

El Pla Especial del Port d’Arenys de Mar inclourà un informe ambiental, el qual 

identificarà i valorarà els principals efectes que tindrà la implementació del Pla en el medi 

ambient.  

 

En el present document ambiental preliminar, tanmateix, s’identifiquen i es valoren 

inicialment els efectes de cadascuna de les actuacions sobre els diferents factors 

ambientals. 

Efectes rellevants durant la fase d’obres 

 

IMPACTES AMBIENTALS RELLEVANTS I EFECTES PROBABLES DURANT LA FASE D’OBRES 

RISC D'IMPACTE FACTORS I 

SUBFACTORS 

AMBIENTALS 

ORIGEN O CAUSA 

DESCRIPCIÓ VALORACIÓ 

MEDI FÍSIC I NATURAL 

Qualitat 

atmosfèrica i 

acústica 

Construcció d’infraestructures i 

edificacions. 

Emissió de partícules 

sòlides a l’atmosfera.  

Augment dels nivells 

habituals de soroll. 

ALTA PROBABILITAT 

REVERSIBLE 

RECUPERABLE 

TEMPORAL                        

Geologia i 

Geomorfologia 

No es preveuen impactes sobre aquest factor 

Sòls No es preveuen impactes sobre aquest factor 

Hidrologia 

subterrània 

Excavacions per a la 

fonamentació d'edificis i 

construcció d’infraestructures. 

Risc de vessament de 

substàncies contaminants 

BAIXA PROBABILITAT 

TEMPORAL                  

  

Aigües 

continentals 

Construcció d’ infraestructures 

i edificacions 

Risc de vessament de 

substàncies contaminants. 

Risc d’Increment de les 

partícules sòlides . 

PROBABILITAT   

MITJANA         

TEMPORAL        

REVERSIBLE            

Aigües marines Construcció de 

infraestructures i edificacions.  

 

Vessament de substàncies 

contaminants. 

Increment de les partícules 

sòlides.  

PROBABILITAT   

MITJANA         

TEMPORAL        

REVERSIBLE           
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IMPACTES AMBIENTALS RELLEVANTS I EFECTES PROBABLES DURANT LA FASE D’OBRES 

RISC D'IMPACTE FACTORS I 

SUBFACTORS 

AMBIENTALS 

ORIGEN O CAUSA 

DESCRIPCIÓ VALORACIÓ 

Dinàmica litoral Localització de maquinaria i 

estructures per a l’endegament 

del rial del Bareu i l’escollera  

de la riera d'Arenys. 

Modificació puntual de la 

dinàmica sedimentaria en 

l’àmbit d’aquestes 

infraestructures. 

PROBABILITAT   

MITJANA                          

TEMPORAL                

LOCALITZAT             

REVERSIBLE              

Ecosistemes 

terrestres 

No es preveuen impactes sobre aquest factor 

 

Biocenosi marines Construcció d’ infraestructures 

i edificacions.  

Endegament rial del Bareu. 

Escollera riera d'Arenys.  

Risc d’increment de la 

terbolesa, que pugui 

afectar a la flora i la fauna 

marines. 

No es descriuen 

comunitats bentòniques 

especialment sensibles o 

d’interès.  

PROBABILITAT   

MITJANA         

TEMPORAL                

RECUPERABLE A MIG 

TERMINI                 

MEDI PERCEPTUAL 

Paisatge Deconstrucció d’edificacions 

Urbanització de l’espai públic 

Construcció d’edificacions 

Alteració del paisatge 

actual i augment de la 

sensació de caos 

PROBABILITAT ALTA 

TEMPORAL    

REVERSIBLE  

 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

Espais naturals 

protegits i figures 

de protecció 

No es preveuen impactes sobre aquest factor 

  

Mobilitat Noves comunicacions i 

passarel·les. 

Afeccions al sistema viari 

per trànsit de maquinaria. 

ALTA PROBABILITAT 

TEMPORAL                     

LOCALITZAT               

ASSUMIBLE PER 

L’ENTORN                    

MEDI SÒCIO-ECONÒMIC 

Usos del sòl i 

activitats 

Localització d’instal·lacions 

d’obra  

Afeccions sobre els usos 

portuaris per instal·lacions 

d’obra i trànsit de 

maquinaria. 

ALTA PROBABILITAT           

TEMPORAL                     

LOCALITZAT                   

IMPACTES AMBIENTALS RELLEVANTS I EFECTES PROBABLES DURANT LA FASE D’OBRES 

RISC D'IMPACTE FACTORS I ORIGEN O CAUSA 

DESCRIPCIÓ VALORACIÓ 

Patrimoni històric i 

cultural 

No es preveuen impactes sobre aquest factor 

RECURSOS NATURALS 

Recursos hídrics No es preveuen impactes sobre aquest factor 

Recursos 

energètics 

No es preveuen impactes sobre aquest factor 

 

 

 

L’anàlisi preliminar realitzat indica que, durant la fase d’obres, els principals impactes 

vindran donats per la construcció d’infraestructures i edificacions, les quals impliquen un 

risc de vessament de substàncies contaminants sobre les aigües continentals i marines. 

Aquest risc es valora com de baixa probabilitat, però caldrà adoptar les mesures 

preventives d’impacte que es defineixin en l’informe ambiental del Pla. Així mateix, les 

obres de l’endegament del rial del Bareu i la construcció de l’escullera de la riera 

d’Arenys poden causar increments puntuals de la terbolesa de les aigües marines, així 

com el vessament accidental de substàncies contaminants al mar, els quals podrien 

afectar temporalment a les comunitats bentòniques existents. Aquest risc es valora com 

de probabilitat mitjana, temporal, i recuperable a mig-llarg termini. 

 

Els efectes ambientals descrits sobre la la hidrologia superficial i subterrània, les 

comunitats bentòniques, i la dinàmica litoral tenen una probabilitat d’ocurrència mitjana, i 

es descriuen com efectes de caràcter temporal, reversibles, recuperables, i localitzats. 

En general, aquests efectes es consideren assumibles per part del medi.  
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Efectes rellevants un cop implantat el Pla Especial 

 

 

IMPACTES AMBIENTALS RELLEVANTS I EFECTES PROBABLES DURANT EL FUNCIONAMENT DEL PORT 

RISC D'IMPACTE FACTORS I 

SUBFACTORS 

AMBIENTALS 

ORIGEN O CAUSA 

DESCRIPCIÓ VALORACIÓ 

MEDI FÍSIC I NATURAL 

Qualitat 

atmosfèrica i 

acústica 

Augment del nombre 

d'amarradors. 

Increment de les emissions 

a l’atmosfera. 

Augment dels nivells 

habituals de soroll. 

PROBABILITAT MITJANA   

BAIXA INTENSITAT 

Geologia i 

Geomorfologia 

Construcció de dics 

submergits. 

Modificació localitzada de 

la geomorfologia 

submarina 

LOCALITZAT               

INTENSITAT MODERADA 

Sòls No es preveuen impactes sobre aquest factor 

Hidrologia 

subterrània 

No es preveuen impactes sobre aquest factor 

Aigües 

continentals 

Millora de l’endegament del 

rial del Bareu i la riera 

d’Arenys. 

Desplaçament de la zona 

d’acumulació de sediments 

a major fondària. 

POSITIU 

Aigües marines Augment del tràfic 

d'embarcacions. 

Increment del risc de 

contaminació de les aigües 

marines. 

PROBABILITAT MITJANA 

PERIÒDIC/ACUMULATIU     

LOCALITZAT    

INTENSITAT MITJANA         

Dinàmica litoral Endegament rial del Bareu. 

Escullera riera d'Arenys. 

Modificació puntual de la 

dinàmica sedimentaria en 

l’àmbit d’aquestes 

infraestructures. 

PROBABILITAT MITJANA 

LOCALITZAT              

ACUMULATIU              

BAIXA INTENSITAT  

Ecosistemes 

terrestres 

No es preveuen impactes sobre aquest factor 

 

Comunitats 

bentòniques 

Increment del nombre 

d'amarradors i del trànsit 

Risc de vessament 

accidental de substàncies 

PROBABILITAT MITJANA 

BAIXA INTENSITAT  

IMPACTES AMBIENTALS RELLEVANTS I EFECTES PROBABLES DURANT EL FUNCIONAMENT DEL PORT 

RISC D'IMPACTE FACTORS I 

SUBFACTORS

ORIGEN O CAUSA 

DESCRIPCIÓ VALORACIÓ 

portuari. contaminants per part 

d’embarcacions, que 

afectaria principalment a 

comunitats bentòniques. 

MEDI PERCEPTUAL 

Paisatge Noves edificacions Modificació de la distribució 

actual de edificacions i 

altures. 

Millora de la permeabilitat 

visual de la zona portuària. 

Millora de les instal·lacions 

existents 

 

POSITIU 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

Espais naturals 

protegits i figures 

de protecció 

No es preveuen impactes sobre aquest factor 

 

Mobilitat Noves comunicacions i 

passarel·les. 

Millora de la mobilitat i 

connectivitat actual. 

POSITIU 

MEDI SÒCIO-ECONÒMIC 

Usos del sòl i 

activitats 

Millora de les instal·lacions i 

serveis. Increment dels 

amarradors de la zona 

esportiva.  

Augment de l'activitat 

econòmica. 

POSITIU 

Patrimoni històric i 

cultural 

No es preveuen impactes sobre aquest factor 

RECURSOS NATURALS 

Recursos hídrics Augment de l'activitat portuària Increment del consum 

d'aigua. Augment de la 

ALTA PROBABILITAT 



Pla Especial del Port d’Arenys de Mar   Informe d’avaluació ambiental preliminar 

 

IMPACTES AMBIENTALS RELLEVANTS I EFECTES PROBABLES DURANT EL FUNCIONAMENT DEL PORT 

RISC D'IMPACTE FACTORS I 

SUBFACTORS 

AMBIENTALS 

ORIGEN O CAUSA 

DESCRIPCIÓ VALORACIÓ 

producció d'aigües 

residuals. 

INTENSITAT MITJANA 

Recursos 

energètics 

Augment de l'activitat portuària Increment del consum 

d'energia. 

ALTA PROBABILITAT 

INTENSITAT MITJANA 

 

 

Durant la fase d’explotació o funcionament del port es preveu un augment de l’activitat 

portuària per l’increment del nombre d’amarradors i les millores proposades. Aquest 

augment de l’activitat es traduirà en un increment del consum d’aigua, de la producció 

d’aigües residuals i del consum d’energia. Aquest impacte es considera d’intensitat 

mitjana, doncs el port actual ja implica uns consum considerable d’aquests recursos. Així 

mateix, el trànsit generat produirà un increment de les emissions a l’atmosfera i 

augmentarà el risc de vessament d’olis i hidrocarburs utilitzats per les embarcacions. 

 

Cal esmentar la possibilitat de causar lleugers canvis en la dinàmica litoral en l’àmbit de 

la primera platja, per la localització de dues esculleres submergides per millorar 

l’endegament del rial del Bareu i la riera d’Arenys. Finalment, l’augment del trànsit 

generat per l’ampliació del port pot suposar un impacte sobre les comunitats bentòniques 

que es valora de forma preliminar com de baixa intensitat, atès que la zona propera al 

port ja sofreix en l’actualitat aquest impacte. 

 

D’altra banda, la implantació del Pla Especial suposaran un impacte positiu sobre 

diversos factors, entre els que destaquen l’augment de l’activitat econòmica, la millora de 

la mobilitat i de la connectivitat entre el port i el front urbà (especialment a efectes del 

trànsit peatonal), i les millores en el paisatge, degudes principalment a l’eliminació 

d’elements constructius de baixa qualitat arquitectònica, a la ordenació de l’edificació, 

etc. 

 

3.5. Principis de sostenibilitat tinguts en compte 
 

Els principis de sostenibilitat tinguts en compte en la redacció del Pla Especial urbanístic 

són els establerts per la Llei 2/2002 d’Urbanisme (i les seves posteriors modificacions, la 

Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, i el Decret Legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme), els quals 

s’enumeren a continuació: 

 

• Procurar una utilització racional del territori.  

• Conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 

naturals i els valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals. 

• Evitar la dispersió de la ocupació en el territori, afavorint la cohesió social, i 

consolidant un model de territori globalment eficient. 

• Assolir, en benefici de la seguretat i de les persones, uns nivells adequats de 

qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació davant els riscs 

naturals i tecnològics. 

• Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola, el 

patrimoni cultural i la identitat dels municipis. 

• Distribuir els àmbits destinats a espais lliures i equipaments de manera que es 

garanteixi la seva funcionalitat en benefici de la col·lectivitat. 

Aquests principis es concreten en les següents estratègies d’actuació establertes en el 

Pla Especial: 

 

Respecte els residus: 

 

• Ampliar els punt verd existent a cada un dels sectors; un per la pesca, un per 

l’àrea tècnica i un pel sector esportiu. 

• Preveure cubetes de retenció d’aigües de neteja d’embarcacions. 

• Mantenir els sistemes actuals de gestió de residus. 

 



Pla Especial del Port d’Arenys de Mar   Informe d’avaluació ambiental preliminar 

 

Respecte la mobilitat: 

 

• Ampliar la xarxa de recorreguts de vianants. Dotar de continuïtat al camí de 

ronda. Mesures de permeabilitat de la línia del ferrocarril. 

• Millores de la seguretat dels vianants. Ampliació de la vorera en el pas inferior de 

la riera d’Arenys. Millores en el pas del mont Calvari i del moll de riba. 

• Creació d’aparcaments dissuassoris en els accessos del port. 

• Creació d’un carril bici.  

• Reducció de l’amplada del vial principal de 7 a 6m per reduir la velocitat. 

• Previsió d’una parada d’autobús permanent. 

• Previsió d’enllaçar l’estació de ferrocarril amb el port amb un passeig. 

 

Respecte al paisatge: 

 

• Mesures correctores en l’impacte dels volums de les edificacions. Definició d’una 

franja transparent de 3m en edificis d’alçada reguladora de 12m. Definició d’un 

factor de transparència en planta baixa per edificis que separen els recorreguts 

de vianants de la visió del mar.  

• Mesures de revegetació i de plantació d’arbrat. Plantació d’arbrat en contacte 

amb els eixos de vianants principals. 

• Ordenació dels volums majors en funció de les visuals des de el municipi. 

• Potenciació dels porxos com elements edificats. 

• Enderroc d’edificacions existents a favor dels espais lliures. 

 

Respecte el model de creixement portuari: 

 

• Ampliar l’oferta d’amarradors amb la reorganització de la làmina d’aigua existent 

sense ampliació de la infrastructura portuària. 

• Ampliació de l’oferta de places d’hivernatge i per tant augment de l’oferta total 

sense la construcció de noves infrastructures portuàries. 

 

 

4. Proposta d’administracions amb competències ambientals i públic 

interessat. 
 

El tràmit urbanístic que descriu la Llei d’Urbanisme contempla la tramesa, en el període 

d’informació pública, dels documents del planejament aprovats inicialment als òrgans de 

les administracions concurrents en el territori, com són la Direcció General de Carreteres 

i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, en el ben entès que aquest, per via 

orgànica, el trametrà a les corresponents Direccions Generals, a l’Agencia catalana de 

l’Aigua i a la resta d’organismes que d’ell depenguin. 

 

Es citen a continuació les administracions públiques que es consideren directament 

afectades per l’execució del Pla Especial:   

 

− Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

 

∗ Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 

∗ Agència Catalana de l’Aigua 

 

− Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

 

∗ Direcció General de Ports i Transports 

∗ Direcció General d’Urbanisme 
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5. Proposta de valoració motivada 
 

Segons l’anàlisi dut a terme per l’equip redactor, el Pla Especial del Port d’Arenys no es 

troba en cap dels supòsits que defineix la Llei d’urbanisme, en la seva disposició 

transitòria sisena (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’urbanisme) sobre els instruments de planejament que s’han de 

sotmetre a avaluació ambiental. En aquest sentit, el Pla no es formula per a la 

implantació en sòl no urbanitzable d’equipaments i serveis comunitaris, sinó que es 

redacta per a la millora d’un equipament ja existent. 

 

D’altra banda, els projectes que es desenvoluparan en el marc del Pla Especial del Port 

d’Arenys de Mar no es troben en cap dels supòsits establerts en l’Annex 1 ni en l’Annex 

2 de la Llei 6/2001, de 8 de maig, que modifica el Real Decret Legislatiu 1302/1986, 

d’Avaluació d’Impacte Ambiental. 

 

Per tant, i a criteri de l’equip redactor del Pla, el Pla Especial del Port d’Arenys de Mar no 

s’hauria de sotmetre al tràmit d’avaluació ambiental, en els termes que defineixen la Llei 

d’Urbanisme i el seu Reglament. 

 

 

6. Proposta de l’abast i el grau d’especificació de l’informe ambiental del pla 

especial. 

 
L’equip redactor del Pla Especial considera que el contingut de l’informe ambiental haurà 

de ser el que estableix l’article 100 del Reglament d’Urbanisme (Decret 305/2006), el 

qual descriu el contingut de l’informe de ambiental dels plans urbanístics derivats, i recull 

els que s’estableixen, amb caràcter general, a l’Annex 1 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, 

sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. 

Aquests continguts són els següents: 

 

• Un esbós del contingut, objectius principals del pla o programa i relacions amb 

d’altres plans i programes pertinents. 

• Els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable 

evolució en cas de no aplicació del pla o programa. 

• Les característiques mediambientals de les zones que es puguin veure afectades 

de manera significativa. 

• Qualsevol problema mediambiental existent que sigui important per al pla o 

programa, incloent en particular els problemes relacionats amb qualsevol zona 

d’especial importància mediambiental, com les zones designades de conformitat 

amb les Directives 79/409/CEE i 92/42/CEE. 

• Els objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacional, 

comunitari o de l’Estat membre que tinguin relació amb el pla o programa i la 

manera en què aquests objectius i qualsevol aspecte mediambiental s’han tingut 

en compte durant la seva elaboració. 

• Els probables efectes (secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg 

termini, permanents i temporals, positius i negatius) significatius en el medi 

ambient, inclosos aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la 

fauna, la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els bens materials, el 

patrimoni cultural incloent-hi el patrimoni arquitectònic i arqueològic, el paisatge i 

la interrelació entre aquests factors. 

• Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura possible, compensar 

qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient de l’aplicació del pla o 

programa. 

• Un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades i una 

descripció de la manera en què es va realitzar l’avaluació, incloses les dificultats 

(com deficiències tècniques o falta de coneixements i experiència) que poguessin 

haver-se trobat a l’hora de recollir la informació requerida. 

• Una descripció de les mesures previstes per a la supervisió, de conformitat amb 

l’article 10. 

• Un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels epígrafs 

precedents. 
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1. Introducció 
 

En aplicació del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació 

de la mobilitat generada, es redacta com a document independent l’Estudi d’avaluació de la 

Mobilitat Generada del Pla Especial del port d’Arenys de Mar. 

 

L’objecte d’aquest estudi és fer un anàlisi de la mobilitat generada produïda per les 

actuacions previstes al Pla Especial.  

 

Inicialment s’analitza la situació actual, tant física com de les activitats existents, per a la 

mobilitat en les seves diferents variants: vianants, bicicletes, transport públic, vehicles. 

Sobre aquesta situació es superposa la mobilitat generada per les diferents activitats 

previstes de forma teòrica ja que es tracta d’una previsió futura. 

 

Per l’anàlisi de l’estat actual s’ha disposat de l’Estudi d’ordenament d’accessos i 

d’estacionament en l’àrea portuària d’Arenys de Mar a l’empresa Mediam, SL encarregat 

per Ports de la Generalitat. 

 

 

1.1. Pla Especial 

 
La redacció d’aquest Pla Especial desenvolupa el sistema general portuari del Port de 

d’Arenys de Mar, d’acord  a les previsions del Pla de Ports de Catalunya. Determina les 

mesures i les previsions necessàries per garantir el funcionament eficaç de la zona de 

servei portuària, el desenvolupament futur, la seva connexió amb la xarxa de transports 

terrestres i la cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris i mediambientals, 

d’acord amb el que disposa l’article 37.6 de la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya. 

 

Els objectius del Pla Especial, en termes generals, es poden resumir en els següents punts: 

• Donar resposta a les demandes de més i millor servei de les instal·lacions 

portuàries, garantint les necessitats futures del funcionament portuari i millorant 

simultàniament la integració del port a la població. 

• Coordinar les infrastructures del port i de la població, i aconseguir els vials adequats, 

tant d’accessibilitat al port com de circulació interior. 

• Protegir el medi ambient d’actuacions amb incidències negatives. 

• Efectuar una delimitació especifica dels usos i dels serveis del port mitjançant una 

zonificació, i regular-los. Definir els paràmetres urbanístics. 

 
La documentació que ha d’incloure aquest pla és la que indica l’article 66 del Text refós de 

la Llei d’urbanisme aprovada pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

 

 

1.2. Descripció del port actual 
 

El port consta d’un dic a llevant a la zona del Portinyol i d’un contradic a ponent més enllà 

de la zona del puig Calvari. A l’arrencament de la costa estan separats 780 m i són 

convergents formant un angle entre si de 68º 30’. 

 

El dic de recer o llevant s’inicia amb un rumb SW 29º 15’ i la primera alineació té una 

longitud de 325 m. Un acord circular de 108 m enllaça amb la segona i tercera alineació 

amb una longitud total de 935m. La cota de coronació de l’espatller és aproximadament de 

6.7 m. El contradic, a ponent, s’inicia amb un rumb S 29º 15’ amb una llargada de 175 m i 

continua després d’un acord circular amb un tram de 280 m. La seva amplada és de 47 m a 

la primera alineació i de 38 m a la segona. El nou contradic comença a continuació de la 

primera alineació de l’antic contradic amb un rumb NW 6º 25’. Té una primera alineació de 

17 m d’amplada i 99 m de longitud, una segona alineació de 12 m d’amplada i 219 m de 

longitud. La cota de coronació de l’espatller és aproximadament de 5.7 m. 683 ml. de molls 

del port tenen un calat de 6 a 4 m i en 1631 ml són menors de 4m. En total té 2314 ml de 

molls. 

 

El front urbà del port és d’uns 800 metres però a causa de l’accidentalitat del terreny, de la 

presència de la carretera NII i de la línia del ferrocarril, queda relativament aïllat de la 

població, des d’on es pot accedir en vehicle únicament per la Riera d’Arenys i per l’enllaç 

amb la carretera NII. La resta del port té al seu redós el massís format la Penya del mal 

Temps. A més de la riera d’Arenys, dos cursos d’aigua desemboquen al port; El rial de del 

Bareu i el rial de Canelies. 

 

1.3. Activitats actuals 
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Les principals activitats del port són la pesquera, l’esportiva i les activitats de l’àrea tècnica. 

A més a més de les activitats esmentades en el port es desenvolupen altres activitats de les 

que cal destacar les activitats relacionades amb el turisme i la restauració situades a 

diferents zones del port. 

 
Les activitats principals del port d’Arenys es distribueixen de la següent manera: 

Pesquera:      Dic de ponent 

Nàutica esportiva:     Moll de ribera i llevant 

Indústria de conservació de peix:   Moll de ribera 

Comerç al major de crustacis:   Moll de llevant 

Restauració:      Moll de ribera sobretot 

Drassanes:      Portinyol i moll de llevant 

 

 

1.3.1. Activitat pesquera. 
 

La flota de pesca del port d’Arenys la composen 87 embarcacions, amb un total de 1657 

TRB (Tones de Registre Brut). La distribució de la flota és la següent: 

 

Arrossegament:     21 ut. 

Encerclament:      7 ut. 

Arts menors: 

  Tresmall:    37 ut. 

  Petxinaires:    9 ut. 

  Palangre:    8 ut. 

  Sonso:     5 ut. 

 

De les 87 embarcacions que tenen com a port base Arenys, 20 estan matriculades a altres 

ports catalans.  

 

La distribució de la flota s’organitza a la dàrsena pesquera amb un total de 795ml.  

La confraria de pescadors compta amb 82 armadors i 205 mariners. Actualment la confraria 

de pescadors de Sant Elm gestiona i controla totes les instal·lacions destinades a l’activitat 

pesquera: les dues naus de venda de peix, la venda de peix, el subministrament de gel, 

aigua i energia a les embarcacions de pesca, els pallols, els magatzems, les caixes de PVC 

pel peix blanc i la màquina per rentar-les, la cafeteria i restaurant, i també assessora als 

pescadors en afers laborals i empresarials.  

 

El peix blanc que se subhasta a la tarda, es ven i transporta en caixes blaves de PVC 

reutilitzables, propietat de la confraria. El peix blau que se subhasta al matí. 

 

La confraria de pescadors va construir 40 pallols de pesca de 24 m2 cadascun amb una 

superfície total de 1.750 m2 adossats a l’espatller al dic de ponent. Aquests pallols són 

gestionats per la confraria i es lloguen als pescadors per desar-hi estris de pesca, xarxes, 

neveres per esquers, etc. A l’edifici de la llotja hi ha una botiga d’efectes navals de 83 m2 

per als pescadors. A part dels 40 pallols i del magatzem de pesca que gestiona la confraria, 

Ports de la Generalitat gestiona 40 magatzems més distribuïts pel moll de Ribera i que 

utilitzen, prèvia concessió o autorització, empreses i tallers o pescadors. 

 

La fàbrica de gel és una instal·lació de 194 m2. Està instal·lada en un edifici apart situat a la 

ribera esquerra del moll pesquer. Diàriament pot produir 30 tones de gel i té una capacitat 

d’emmagatzematge de 100 m3, per una producció anual d’entre 3.000 i 3.500 tones de gel.  

 

Hi ha un estenedor de xarxes de 4.400 m2 situat fora de la zona pesquera, entre les 

instal·lacions de la Creu Roja i les del Centre de Pesca Mar Esport, pròxim al Tenyidor.  

 

Existeix una producció industrial de peix a càrrec de Cultimar, que ven directament a 

industrials i majoristes. 

 

Repsol disposa d’una concessió de 457 m2 destinada a estació de subministrament de 

combustible al moll pesquer. Aquesta estació té dues debanadores a la Ribera esquerra i 

dues a la Ribera dreta. Tot el combustible és gas-oil. N’hi ha de dos tipus, de pesca i per 

embarcacions de lleure. 

 

Edificacions actuals dedicades a usos pesquers: 
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Sector Plant.

ED-CONTRADIC-01 1.069,0 m2 PB+3 2.600,0 m2

ED-CONTRADIC-02 459,0 m2 PB+2 753,0 m2

ED-CONTRADIC-03 219,0 m2 PB+1 438,0 m2

ED-CONTRADIC-04 151,0 m2 PB 151,0 m2

ED-CONTRADIC-05 194,0 m2 PB 194,0 m2

ED-PONENT-01 998,0 m2 PB 998,0 m2

ED-PONENT-02 650,0 m2 PB 650,0 m2

ED-RIBERA-07 117,0 m2 PB 117,0 m2

total 3.857,0 m2 5.901,0 m2

Zona Pesca  32.463m2
Superfície planta SET

m2/m2
Ed. Bruta

0,18

Paràmetres de l'edificació

 
 

 

1.3.2. Activitat esportiva. 
 

L’activitat de la nàutica d’esbarjo es gestiona des de dos clubs; el Club Nàutic Arenys de 

Mar (CNAM) i el Club Pesca Mar Sport (CPMS). El primer es situa en el moll de ribera fins 

l’esplanada de la Creu Roja i gestiona la dàrsena del Portinyol i les palanques 1-5. El segon 

es situa a ponent de l’edifici de drassanes d’Arenys en un petit edifici de 108m2, els 

amarradors que gestiona són els que es situen a la palanca A i B. L’eslora màxima per a 

embarcacions esportives que poden admetre és de 20 metres. Fou fundat l’any 1952 i a 

l’any 2003 comptava amb 644 socis. El CNAM disposa d’una concessió del 14/07/2000 fins 

al 2018 de 15.883 m2 de terra i 32.786 m2 de mirall d’aigua 

 

Activitats que realitza el CNAM  

Amarradors entre 6 i 20m d'eslora Escola de vela reconeguda per la Federació 
de Vela

Armaris trasters

Dues zones d’avarada amb rampes d’accés 
per embarcacions de petit calat.

Cursos de submarinisme Pallols per accessoris nàutics

Pàrking propi Cursos de natació infantil Ràdio i telefonia per VHF continua (canal 9

Amplia explanada per l’allotjament 
d’embarcacions petites

Activitats de pesca esportiva Serveis de telefonia 24h 

Carreta hidràulica per l’avarada 
d’embarcacions fins a 6 m. d’eslora

Gimnàs i sauna Internet

Dues piscines, una de 20x80 m. i l’altre infantil Cursos de titulacions nàutiques Servei meteorològic diari 

Terrassa solàrium Xerrades i seminaris sobre temes nàutics Salvament marítim

Organització de regates socials cada setmana 
i altres activitats nàutiques

Ampli calendari de festes socials Remolc d’embarcacions

Còmode safareig de tot tipus de veles Servei de bus professional Correspondència i franquícies amb altres 
Clubs Nàutics

Cuba per dessalar per a motors fora borda Bugaderia El Club Nàutic d’Arenys de Mar està dins de 
les Federacions de Vela, Motonàutica, etc

Activitats del CNAM

 

 

 

Edificacions actuals dedicades a usos de la nàutica esportiva 

Sector Plant.

ED-RIBERA-01 29,0 m2 PB+1 38,0 m2

ED-RIBERA-02 365,0 m2 PB+1 730,0 m2

ED-RIBERA-03 203,0 m2 PB 203,0 m2

ED-RIBERA-04 558,0 m2 PB 558,0 m2

ED-RIBERA-05 741,0 m2 PB 741,0 m2

ED-RIBERA-06 587,0 m2 PB 587,0 m2

ED-PORTINYOL-02 41,0 m2 PB 108,0 m2

total 2.524,0 m2 2.965,0 m2

Zona Esportiva 
18.692m2

SETSuperfícieEd. Bruta
m2/m2

Paràmetres de l'edificació

0,16
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Distribució dels amarradors per eslores i ens gestor. 

ut. ut.

L<6 A06 6 2,5 12 180 m2 117 1.755 m2 129

6m<L<8m A08 8,5 3 144 3.672 m2 48 1.224 m2 192

8m<L<10m A10 10 3,5 38 1.330 m2 0 0 m2 38

10m<L<12m A12 12 4 126 6.048 m2 0 0 m2 126

12m<L<15m A14 14 4,5 35 2.205 m2 0 0 m2 35

A16 16 5 17 1.360 m2 0 0 m2 17

A18 18 5,5 22 2.178 m2 0 0 m2 22

20m<L 0 0 m2 0 0 m2 0

Total 394 16.973 m2 165 2.979 m2 559

total ut.

Superficie Superficie

15m<L<20m

Tipus eslora mànega CNAM CPMS

 
 

 

Comparació de la distribució dels amarradors d’Arenys i de Catalunya 

oferta any 2000 oferta de disseny

L<6 16,0% 2,9% 23,1% 129

6m<L<8m 37,0% 32,0% 34,3% 192

8m<L<10m 23,1% 29,2% 6,8% 38

10m<L<12m 13,2% 18,6% 22,5% 126

12m<L<15m 6,5% 9,8% 6,3% 35

15m<L<20m 2,9% 4,4% 7,0% 39

20m<L 1,3% 3,2% 0,0% 0

100,0% 100,0% 100,0% 559

Eslores
oferta actual

Oferta amarradors
Arenys de MarCatalunya

 
 

 

1.3.3. Activitats de la zona tècnica. 
 

Les àrees tècniques es concentren en el dic de llevant i de ribera. Les activitats que s’hi 

desenvolupen són les de construcció i reparació de vaixells, tallers de mecànica d’aixa, 

electrònica, pintura i desballestament de vaixells entre altres. Aquestes activitats les porten 

a terme a diferents els següents tallers especialitzats: 

 

Drassanes d’Arenys, SA.: 

Disposa d’una concessió de 5.583 m2 localitzada a l’inici del moll de llevant. La seva 

activitat principal és la construcció de vaixells per encàrrec.  

 

Drassanes Dalmau, SA.: 

Disposa d’una concessió de 1.572 m2 de terra i de 2.000 m2 d’aigua. Les instal·lacions són 

noves, acabades el 2003, i modernes. També disposen d’una altre nau en un polígon 

industrial d’Arenys de Mar. Aquestes drassanes, juntament amb les Drassanes d’Arenys, 

són les úniques dedicades a la construcció de vaixells. 

 

Varador 2000 SA.: 

Les seves instal·lacions estan situades a l’extrem del moll de llevant. Disposa d’una 

concessió de 887 m2 per l’edifici i de 5.818 m2 pel varador. Realitza tasques de reparació i 

manteniment de vaixells.  

 

Altres tallers: 

Existeixen petits tallers de mecànica, d’electrònica – electricitat i de pintura, localitzats en 

diferents punts del port, preferentment al moll de llevant. Tots aquests tallers estan dedicats 

a la reparació i/o manteniment de vaixells. 
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1.3.4. Altres activitats. 
 

Creuers turístics: 

Al port d’Arenys opera un embarcació de creuers turístics per 20 places. 

 

 

Indústria conservació de peix: 

Marisc i Peixos Gironès, SA (MARGEPISA) s’ubica en una nau industrial situada al passeig 

de circumval·lació del port.  

 

Comerç a l’engròs de crustacis: 

Al moll de llevant, entre dos tallers de la indústria naval, hi ha una concessió atorgada per 

l’antic Ministerio de Comercio de 2.400 m2 del 29/03/1961 fins al 2018 per una cetària de 

llagostes a Marisc i Peixos Gironès, SA.  

 

Restauració: 

Nom Edificació Plant.

Pòsit de Pescadors ED-BAREU-02 237,0 m2 PB+2 718,0 m2

Portinyol ED-PORTINYOL-06 376,0 m2 PB 908,0 m2

La Llotja ED-CONTRADIC-03 219,0 m2 PB+1 438,0 m2

Bar del port ED-BAREU-03 121,0 m2 PB 121,0 m2

Mar d'Arenys (antic can Marínez) ED-BAREU-05 252,0 m2 PB 252,0 m2

Restaurant ISM ED-BAREU-01

Restaurant Club Nàutic ED-RIBERA-02

Restaurant Els Mariners ED-RIBERA-04

RESTAURACIÓ
Superfície planta SET

 

 

Edificis oficials: 

 

Nom Edificació Plant.

Institut Social de la Marina ED-BAREU-01 462,0 m2 PB+2 1.139,0 m2

Oficines de Ports de la Generalitat ED-PORTINYOL-05 130,0 m2 PB 130,0 m2

Capitania Maritima ED-RIBERA-01 29,0 m2 PB+1 38,0 m2

Creu Roja Mòduls desmuntables 625,0 m2

EDIFICIS OFICIALS
Superfície planta SET

 

 

 

1.4. Principals actuacions programades 

 
A continuació s’adjunten les principals característiques de l’ordenació proposada i les 

principals actuacions programades. 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Perllongació palanques existents

2 Instal.lació de noves palanques

3 Remodelació palanques Portinyol

4 Nova zona de treta

4 Moll de transeünts i xàrters

5 Moll Creu Roja

6 Passeig de riba

7 Accés al mont Calvari

ETAPA 1. ORDENACIÓ DEL MIRALL D'AIGUA

Mirall d'aigua sector 
esportiu

Moll de riba 

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Edificació

2 Terraplenat del Portinyol

3 Construcció d'una cubeta de travel lift

ETAPA 2. NOVA PLATAFORMA

Dic de recer
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SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Edificació

2 Ordenació del viari i l'aparcament.

3 Millores a l'accés a la platja

4 Actuacions en els marges

5 Plaça del tenyidor

6 Vorera

ETAPA 3. TRANSFORMACIÓ DEL PORTINYOL

El Portinyol

Moll de riba 

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Edificació

2 Desmuntage d'una part del contradic.

3 Construcció passeig marítim

4 Ordenació accés riera d'Arenys

5 Ordenació viari

6 Construcció d'una franja verda

7 Endegament rial del bareu

8 Ordenació dels entorns de les edificacions

9 Ordenacció accés rial del Bareu

10 Canvi d'ús d'una plataforma

11 Plataforma i rampa d'avarada

12 Passeig del contradic

Riera d'Arenys-Contradic

ETAPA 4. ORDENACIO DE LA PRIMERA PLATJA

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Marge esquerra riera

2 Passarel.la Rera

Riera d'Arenys

ETAPA 5. PASSAREL.LA RIERA

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
Dic de recer 1 Edificació

Dic de recer 2 Espai de maniobra

Dàrsena pesquera 3 Nou moll de subministres

ETAPA 6. CUL-DE-SAC DIC DE LLEVANT

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Edificació

2 Accés al mont Calvari

3 Accés del Rial de Canelies

4 Eixamplament accés principal port

El Calvari i el Rial de 
Canelies

ETAPA 7. INTEGRACIÓ URBANA DE CANELIES

 

SITUACIÓ ACTUACIONS PROGRAMADES
1 Edificació

2 Gestió de residus

Calvari 3 Passeig de Riba

4 Ordenació del viari i l'aparcament.

5 Ampliació plataforma

6 Construcció d'una àrea humida

Dic llevant

General

ALTRES

 

 

 

1.5. Descripció dels usos i activitats previstes. 
 

El Pla qualifica el sòl amb els següents Sistemes i Zones i defineix els usos admesos a 

cada àrea de la següent manera: 

 

Sistema viari i espais lliures. (clau I) 
Comprèn l’espai reservat per a la xarxa viària de distribució entre les diferents zones del 

Port, sigui de vehicles o de persones, inclòs els espais destinats a l’aparcament. Els espais 

inclosos en aquest sistema que no s’utilitzin com a vial de comunicació o aparcament 

només s’hi permetran els usos i activitats de caràcter públic de vianants o d’enjardinament.  

 

Sistema de defensa marítima (clau II) 
Les infrastructures marítimes destinades a protegir dels temporals marítims als espais 

interiors del Port i l’espai de sorra existent a ponent del port, es qualifiquen dins del sistema 

de defensa marítima. En els espais de sorra del port, a més a més de les activitats de bany 

i passeig s’admet l’avarada d’embarcacions d’eslora menor de 6 m. També s’admet la 

instal·lació d’elements de serveis de platja amb les condicions determinades per la Llei de 

Costes. 

 

Sistema d’aigua i navegació (clau III) 
Els canals de navegació no 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 manteniment. 
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Sistema d’equipaments (clau IV) 
El present Pla Especial destina un espai al moll de ribera per situar un equipament 

comunitari cultural, docent, esportiu, assistencial, de serveis tècnics o qualsevol altra 

equipament que sigui d’interès públic o d’interès social. 

 

Zona pesquera (clau P) 
Zona del port destinada exclusivament a les operacions derivades de l’activitat pesquera i a 

les operacions íntimament relacionades. A més de les activitats directament relacionades 

amb la pesca i l’aqüicultura, fins i tot magatzems, la comercialització dels productes, la 

fabricació i emmagatzematge de gel i tallers de fusteria de reparació de caixes i l’estesa i 

reparació de xarxes. S’admet l’ús administratiu relatiu a l’activitat pesquera. S’admet l’ús de 

restauració en un únic punt. S’admet la venda al detall del peix.  

 

Zona Tècnica (clau T) 
És la zona de Port destinada a acollir els serveis de manteniment, reparació 

d’embarcacions i de la indústria nàutica. Els usos admesos són aquells relacionats amb la 

reparació, neteja, manteniment i construcció d’embarcacions.  

 

Zona nàutica esportiva (clau E) 
És la zona de Port destinada a acollir les operacions derivades de la pràctica esportiva, 

incloent les activitats complementàries. Els usos admesos en aquesta zona són els derivats 

de l’activitat nàutica esportiva. S’admeten els usos comercials, de lleure, administratius i 

altres relacionats a la funció de serveis als navegants. Queden exclosos els usos de 

residència i de lleure musical nocturn. S’admeten, també, els usos de emmagatzematge i 

manteniment d’embarcacions menors de 8 m. 

 

Zona Terciària (clau G) 
És la zona de Port destinada a acollir els usos derivats de l’activitat turística i de serveis 

relacionada amb el port i la ciutat. Els usos admesos en aquesta zona són els turístics, de 

restauració, comercial, esportius, lleure, emmagatzematge i d’administració. S’admeten els 

usos portuaris d’emmagatzematge i els de comercialització i distribució de productes 

pesquers. 

 
 

2. Mobilitat actual 
 

2.1. Vianants 

 

2.1.1. Principals desplaçaments a peu 
 

L’eix principal i d’Arenys de Mar és la Riera. Aquest concentra les principals activitats 

comercial i de lleure del Municipi. Vertebra el nucli urbà de nord a sud fins arribar a les 

platges i al port. En el front litoral es situa el port, les platges i l’estació de ferrocarril. Els 

recorreguts en la línia costanera representen un segon itinerari per els recorreguts a peu. 

 

Les activitats de la Riera 
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Enllaços a peu entre el port i la ciutat 

La connexió a peu entre el port i l’eix de vianants de la Riera es realitza pe r un pas inferior. 

Existeixen els següents enllaços per a vianants entre el port i la ciutat: 

 

Accés Riera d’Arenys 

Al cantó ciutat no és accessible per a persones amb la mobilitat reduïda, disposa en el 

marge dret de la riera d’un ascensor que permet accedir a l’estació de ferrocarril. En 

l’actualitat moltes persones circulen pel vial de vehicles degut, probablement, a la seva 

alineació a la vorera del passeig de la Riera i a la major comoditat que ofereix la rampa. És 

l’accés més utilitzat degut a la proximitat al centre. 

 

Accés Plaça Lloveres (Rial del Bareu) 

Accés relacionat amb la plaça Lloveras que desemboca a l’alçada de l’estàtua del Mar al 

port. Disposa de dos escales a cada extrem i per tant no és accessible. L’accés des del port 

presenta una certa obstrucció de l’espai lliure per l’ocupació de l’espai per la terrassa d’un 

bar. 

 

Accés Rial de Canelies 

Accés que habilita l’obra de drenatge per el pas de vianants. No és accessible per a PMR. 

És l’accés menys utilitzat per la manca d’activitats a la banda urbana.  

 

 

2.1.2. Mesures per evitar accidents 
 

Dintre de l’àmbit del port existeixen un seguit de mesures de regulació del trànsit per evitar 

accidents. Es grafien en l’Annex corresponent 

 

El vial del port és l’itinerari obligatori per al trànsit pesat i està limitada la velocitat a 30 

Km/h. També s’han instal·lat plataformes en forma d’esquena d’ase amb la funció de reduir 

la velocitat de la circulació. 

Els passos per a vianants s’adeqüen a la normativa de supressió de barreres 

arquitectòniques i estan degudament senyalitzats tant horitzontalment com verticalment. 

 

 

2.2. Transport col·lectiu 
 

Ferrocarril 

Arenys de Mar està connectat a Barcelona i a Blanes per la línia C1 de rodalies de RENFE. 

En direcció Barcelona circulen uns 37 trens diaris de les 5.45 fins a les 28.28 hores. En 

direcció Blanes circulen uns 33 trens de les 7.08 fins a les 23.25 hores. 

 

 

Connexió d’Arenys amb la xarxa de ferrocarril. 
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Autobusos interurbans 

 

Arenys de Mar-Arenys de Munt-Sant Iscle de Vallalta 

Diari excepte dissabtes, diumenges i festius. 

Parada a Arenys: Zona comercial MUVISA 

 

Arenys de Mar-Arenys de Munt-Vallgorguina-Sant Celoni 

Sant Celoni- Arenys de Mar 

Parades a Arenys de Mar: 

Pl. Francesc Moragas, Pl. Mercat, Estació d’Arenys, Port d’Arenys (només a l’estiu) 

Arenys de mar- Sant Celoni 

Parades a Arenys de Mar: 

Port d’Arenys (només a l’estiu), Estació d’Arenys, Pl. Mercat, Pl. Francesc Moragas. 

 

Barcelona-Arenys de Mar-Maçanet 

Parades a Arenys de Mar: 

Estació de FFCC i NII (Càmping T:Azul) 

 

Barcelona-Arenys de Mar-Pineda (nocturn) 

Parades a Arenys de Mar: 

Estació de FFCC  

 

Autobusos urbans 

No existeix cap línia d’autobús de recorregut urbà 

 

Compartir cotxe 

El projecte COMPARTIR COTXE neix de la voluntat d'incidir en la població.  

L'objectiu és fer un ús racional del cotxe o transport privat, facilitar als ciutadans una 

alternativa en els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la 

mobilitat, disminuir la contaminació produïda pels vehicles privats i millorar la utilització de 

l'espai. El servei consisteix en facilitar la trobada de persones que estan interessades en 

compartir vehicle privat a l'hora de fer un viatge, com pot ser: per anar a treballar, a la 

universitat o bé altres llocs.  

Amb aquest objectiu, l'entitat Arenys Sostenible i la regidoria de Medi Ambient recomanem 

els vilatans que visitin aquest web a internet: compartir.org. Ofereix la possibilitat d'oferir i/o 

sol·licitar places en vehicles que es desplacen fora d'Arenys de Mar per qüestions laborals 

o d'estudis. Només cal que us doneu d'alta en cas que disposeu de lloc al vostre vehicle o 

que demaneu afegir-vos en algun cotxe que disposi de places lliures. 

 

 

2.3. Bicicletes 
 

A la part alta de la Riera d’Arenys de Mar s’ha implantat un carril bici.  

 

 

2.4. Vehicles 

 

2.4.1. Situació actual de la xarxa viària 
 

Xarxa general 

 

Arenys de Mar té registrat un parc de 7.334 vehicles privats el 73% dels quals són turismes, 

segons dades de l'any 2000; una xifra que els últims anys no ha deixat de créixer. Pel tram 

de la N-II que travessa el municipi, hi circula cada dia una mitjana de 27.000 vehicles i per 

la Riera, una de les xarxes de comunicació més importants de la vila, hi passen uns 17.000 

vehicles. La tendència, quant a la mobilitat, és l'increment del vehicle privat en detriment del 

transport públic. Cada dia hi ha 2.647 desplaçaments amb origen a Arenys de Mar que es 

dirigeixen a altres localitats per qüestions de feina o d'estudis. Les principals destinacions 

són Barcelona, amb un 36% dels viatges, Mataró (17%), Arenys de Munt (12%), Canet de 

Mar (7%) i Calella (5%). En un 64,5% dels casos aquests desplaçaments es fan en vehicle 

privat.  

 

Arenys de mar s’ha desenvolupat segons l’eix sud i nord de Riera d’Arenys de Mar que 

connecta el mar amb el municipi d’Arenys de Munt. Aquest eix representa el vial bàsic de 

distribució interior del municipi. La Riera es connecta amb la NII a sud i amb l’Autopista C-

32 a nord. 
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   Xarxa viària actual 

 

La proposta de la xarxa viària de l’Avanç del Pla inclou el desdoblament de l’Autopista C-32, 

amb previsió que absorbeixi el trànsit de la NII i permetre la transformació d’aquesta en un 

vial urbà. També destaca la previsió de desenvolupar dos vials a manera de rondes que 

connectaran el front costaner amb l’eix de la Autopista. Aquests es situen el l’eix de la 

Valldegata i el del rial de Canelies o Avinguda de Catalunya. El primer eix està força 

desenvolupat en l’actualitat. El Pla Especial del port caldrà que contempli les implicacions 

que poden suposar el desenvolupament del segon eix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa viària prevista  

 

 

Accessos al port 

El port té dos accessos diferenciats per l’ús que se’n fa. Un accés amb un pas inferior amb 

el gàlib reduït, accés riera, per a grans vehicles utilitzat normalment pels usuaris de 

l’aparcament de la primera platja. Un segon, accés de la NII, directe i per sobre la línia fèrria 

que permet accedir al port sense entrar a la xarxa bàsica del municipi. 

 

 

Vials del port 

Els vials del port El port disposa d’un vial que segueix el moll de riba des de la riera 

d’Arenys fins a la platja del Cabaió. D’aquest vial arranca l’accés a la dàrsena pesquera a 

l’alçada de l’estàtua del mar i l’accés a la zona tècnica a la zona del Portinyol.  

 

La secció dels vials del port és de 3.5+3.5 per la calçada. Les amplades de les voreres 

tenen una amplada mínima 1m i en el vial del moll de Ribera existeix una vorera, que s’ha 
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ampliat recentment de 2m. La velocitat màxima de tots els vials del port és de 30Km/h. 

Existeixen plataformes per reduir la velocitat. 

 

El trànsit actual 

 

El conjunt del municipi presenta una distribució de trànsit següent: 

 

 

 

 

Per l’anàlisi del trànsit actual es disposa de l’”Estudi d’ordenament d’accessos i 

d’estacionament en l’àrea portuària d’Arenys de Mar”, en el que és varen realitzar 

aforaments automàtics i enquestes d’origen que s’adjunten en l’annex corresponent. Les 

conclusions principals d’aquest estudi són les següents: 

 

Aforaments 

En l’accés de la Riera es comptabilitza un IMD de 1000 (1+1) No existeix cap línia 

d’autobús de recorregut urbà. En l’accés de la NII es comptabilitza un IMD de 1800 (1+1). 

Enquestes origen i destinació 

 

El nombre d’ocupants és el següent: 

  Ocupació mitjana:  1.4 

  1 passatger.   65% 

  2 passatgers:   27% 

  >2 passatgers:  8% 

 

El tipus de vehicle és el següent: 

  Turismes:    86% 

  Furgonetes:    13% 

  Caminois:    1.4% 

 

Motiu desplaçament: 

  Destinació treball:   44% 

  Destinació lleure:    25% 

 

Origen desplaçament: 

  Residents a Arenys:   64% 

  Altres:      36% 

 

  Àrea nord:    30% 

  Àrea Arenys de Munt:  17% 

  Nucli Arenys de Mar:   29% 

  Àrea sud:    24% 
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2.4.2. Aparcament 
 

Aparcament reservat 

 

Les activitats principals del port disposen d’aparcament reservat, així la dàrsena pesquera 

disposa de diferents àrees d’aparcament a la seva dàrsena i el Club Nàutic d’Arenys 

disposa de diferents superfícies d’aparcament reservat.  

 

 

Aparcament general 

 

Es comptabilitzen les següents places d’aparcament: 

 

  Primera platja (aparcament regulat per zona blava). 

  En bateria en el vial:    151 places 

  Aparcament platja:    225 places 

 

  El Calvari:      14 places 

  El Portinyol:      56 places 

      TOTAL 446 places 
 

3. Mobilitat generada 
 

3.1. Viatges generats 

 
El càlcul dels viatges generats en l’ampliació de les activitats planejada en el Pla Especial 

es base en l’Annex 1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 

d'avaluació de la mobilitat generada.  

 

Ús d'habitatge El valor més gran dels dos següents:

  7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 

Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre  

Ús d'oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 

Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 

Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl  

Franja costanera 5 viatges/m de platja  

 

 

La diversitat d’usos i activitats del port s’han assimilat als usos de la taula. S’han agrupat en 

8 àrees i s’ha comptabilitzat el sostre edificable màxim per a cada una d’elles. En el plànols 

corresponent es situen les àrees i es relacionen amb el sistema viari i els itineraris a peu. 

 

Àrea Nom Usos
1 Zona verda Primera Platja Zona verda 3200 m2/sup. 160 viatges/dia 160 viatges/dia
2 Franja costanera Primera Platja Franja costenera 280 ml/platja 1400 viatges/dia 1400 viatges/dia
3 Àrea estàtua del mar Oficines 370 m2/sostre 56 viatges/dia

Industrial 92 m2/sostre 5 viatges/dia
Comercial 2427 m2/sostre 1214 viatges/dia
Equipament 2055 m2/sostre 411 viatges/dia 1686 viatges/dia

4 Àrea moll de ribera Industrial 6340 m2/sostre 317 viatges/dia
Equipament 2296 m2/sostre 460 viatges/dia 777 viatges/dia

5 Àrea de Canelies (cota urbana) Oficines 2100 m2/sostre 315 viatges/dia
Comercial 1670 m2/sostre 835 viatges/dia 1150 viatges/dia

6 Àrea del Portinyol Oficines 168 m2/sostre 26 viatges/dia
Comercial 5324 m2/sostre 2662 viatges/dia
Equipament 2400 m2/sostre 480 viatges/dia
Industrial 1060 m2/sostre 53 viatges/dia 3221 viatges/dia

7 Àrea Zona Pesca Industrial 8744 m2/sostre 438 viatges/dia 438 viatges/dia
8 Àrea Zona Tècnica Industrial 8316 m2/sostre 416 viatges/dia 416 viatges/dia

Sostre edificable Viatges generats
Viatges generats

Totals

 
 

El total de viatges dia previst és de 9248viatges/diaPla Especial assumeix com un dels 

objectius principals millorar la relació port i ciutat. En aquest sentit planteja una ordenació 

de l’espai lliure que garanteix uns recorreguts atractius i adequats d’accés a les principals 

àrees d’activitat. 
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3.2. Vianants 

 

3.2.1. Principals desplaçaments a peu 
 

El Pla Especial assumeix com un dels objectius principals millorar la relació port i ciutat. En 

aquest sentit planteja una ordenació de l’espai lliure que garanteix uns recorreguts atractius 

i adequats d’accés a les principals àrees d’activitat. 

 

Els itineraris que el Pla defineix són els següents: 

 

Passeig de la Primera Platja 
Creació d’un passeig que connecta amb el pas inferior de la Riera amb el Port. Aquesta 

actuació es complementa amb el desmuntatge parcial del dic de llevant per obrir un accés 

més directe al port. Amb la construcció d’una passarel·la sobre la riera que dóna continuïtat 

d’aquest passeig a ponent i el connecta amb l’estació de FFCC i el futur corriol de la 

Musclera. 

 

Passeig del moll de ponent 
Per sobre els pallols i les edificacions del dic de ponent es defineix un passeig que acaba 

amb un mirador a la dàrsena pesquera i a la Primera Platja. 

 

Passeig del moll de ribera 
Perllongació del passeig de la Primera Platja a l’interior del port fins arribar a la zona del 

Portinyol. Aquest passeig passarà a ran de mar i en els trams edificats el Pla defineix un 

Factor de Transparència que permetrà la visió a través de les edificacions, assegurant el 

caràcter lúdic del passeig. 

 

Passeig del Portinyol 
A la zona del Portinyol es preveu el desmuntatge parcial del dic de llevant per oferir un nou 

accés a la platja del Cabaió directe des de l’aparcament soterrat i com a destí principal del 

passeig de vora de mar. Es preveu una passarel·la de fusta que permetrà vorejar l’Edifici 

del Portinyol fins enllaçar amb el camí de ronda de llevant. 

 

Passeig façana urbana. 
Es preveu que el desenvolupament de l’àrea de Canelies permeti la continuació del passeig 

de la façana urbana fins a l’Avinguda de Catalunya. Aquest passeig permetria un accés a 

peu a la zona d’oficines i comercial de l’esmentada àrea i un accés al port per sobre el 

FFCC. 

 

Adaptació dels accessos 
El Pla preveu una millora en els accessos que permeti una major seguretat viària i 

l’accessibilitat a les persones amb la mobilitat reduïda. Aquestes millores s’exposen a 

continuació: 

 

Accés de la Riera 
Remodelació del pas inferior actual amb l'objectiu de prioritzar el pas de vianants i millorar-

ne el caràcter urbà. Creació d'un únic carril d'accés de dos direccions semaforitzades i 

ampliació de l'espai de vianants. Millora dels pendents i de la pavimentació.  

 

Accés Rial del Bareu 
Construcció d'una rampa per a PMR en l'accés actual. Desocupació de la terrassa d'us del 

restaurant existent i ampliació de l'espai lliure. Remodelació de la rasant dels jardinets 

existents per fer-la paral·lela a la rasant de la calçada amb l'objectiu d'eliminar les escales 

existents. 

 

Accés Rial de Canelies 
Desenvolupament d'un sistema de terrasses que connectin el port amb la cota superior de 

l'Avinguda de Catalunya. Un nivell d'aquestes terrasses permetria l'enllaç amb l'ermita de 

Sant Elm. A sota d'aquest sistema de terrasses es preveu la construcció de diferents 

edificacions. Aquesta actuació requereix d'un estudi volumètric previ. Actuació vinculada al 

desdoblament de la línia ferroviària Arenys-Blanes i a la transformació de la N-II d'acord 

amb el PITC. 

 

Accés NII 
Derivat de l’integració urbana de Canelies es preveu l’eixamplament de la rampa que va de 

la NII al Portinyol. Aquest eixamplament permetrà la creació d’un passeig que enllaçarà la 

zona urbana de l’Av. De Catalunya amb la zona del Portinyol. 
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Característiques generals dels itineraris 
L’amplada mínima prevista dels recorreguts és de 3m, es preveuen passos de vianants a 

cada accés a la ciutat i a cada creuament com a mínim cada 150m. Ports de la Generalitat 

adopta els criteris del “Codi d’Accessibilitat de Catalunya de supressió de barreres 

arquitectòniques” en les obres noves, per tant el desenvolupament del Pla seguirà els 

criteris de l’esmentat Codi. 

 

Distàncies dels principals desplaçaments a peu. 
Les distàncies que connecten el nucli urbà amb les àrees d’activitat del port i les parades 

d’autobús i de ferrocarril poden ser adequades per realitzar-les a peu i són les següents: 

 

1 Zona verda Primera Platja 300 350 950
2 Franja costanera Primera Platja 350 400 850
3 Àrea estàtua del mar 500 550 700
4 Àrea moll de ribera 900 950 300
5 Àrea de Canelies (cota urbana) 950/620 1000 250
6 Àrea del Portinyol 1200/920 1250 0

Distàncies dels principals recorreguts al centre urbà i al transport col.lectiu
Centre urbàÀrea Estació de FFCC Parada Bus 

Portinyol

 
 

El passeig del front urbà situat a la futura transformació de la NII permetrà reduir les 

distàncies de l’àrea de Canelies i del Portinyol del centre urbà a unes distàncies de 620m i 

920m respectivament enfront de 950m i 1200m de l’itinerari pel passeig marítim. 

 

3.2.2. Mesures per evitar accidents. 
 

En l’actualitat la velocitat màxima en el port és de 30Km/h i existeixen vàries plataformes o 

esquenes d’ase que obliguen a reduir la velocitat dels vehicles infractors. 

 

El Pla a més a més proposa la reducció de l’ampla mig dels vials del port de 7 a 6m. 

Aquesta mesura es suma a les anteriors en la reducció de les velocitats. 

 

En el tram del moll de ribera en el que el passeig passa al costat del moll esportiu situat a 

una cota inferior es preveu la instal·lació d’una barana.  

 

El Pla preveu l’ordenació dels nusos viaris de l’estàtua del mar i del Portinyol i transformar-

los en rotondes, segons es grafia en els plànols corresponents. Aquesta ordenació millorarà 

la seguretat vial en aquestes interseccions.  

 

Amb l’objectiu de reduir el trànsit a l’interior del port i millorar la seguretat i qualitat dels 

itineraris a peu s’implanten dos grans aparcaments dissuassoris a cada un dels accessos i 

s’eliminen els aparcaments generals a l’interior. 

 

 

3.3. Transport col·lectiu 
 

La proximitat del Port amb el nucli urbà permet assegurar una bona conductivitat a peu 

sense necessitat d’implantar cap línia de transport col·lectiu específic. Les millores en la 

xarxa d’itineraris a peu previstes en el Pla milloren la connexió del port amb l’estació del 

ferrocarril i amb les parades d’autobús existents. Es recomana, tot i així, ampliar el servei 

de la línia d’autobús Sant Celoni i Arenys de Mar amb parada a l’àrea del Portinyol a tot 

l’any. En l’actualitat aquest servei até a la demanda generada sobretot per la platja del 

Cabió durant l’estiu. És previsible que a mesura que es desenvolupi el Pla, les noves 

activitats generaran una oferta suficient per fer la línia operativa tot l’any. 

 

 

3.4. Bicicletes 
 

El Pla preveu la creació d’un carril bici segregat del vial principal en els trams de la Primera 

Platja i del Portinyol. En el tram del moll de ribera es preveu que les bicicletes circulin per la 

calçada. La velocitat màxima dels vials del port és de 30km/h. Caldrà senyalitzar els trams 

de convivència adequadament. 

 

En funció de les activitats previstes el nombre de places de bicicleta mínimes que caldrà 

anar instal·lant es resumeix en la següent taula: 
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Àrea Nom Usos Places
1 Zona verda Primera Platja Zona verda 3200 m2/sup. 32
2 Franja costanera Primera Platja Franja costenera 280 ml/platja 3
3 Àrea estàtua del mar Oficines 370 m2/sostre

Industrial 92 m2/sostre
Comercial 2427 m2/sostre
Equipament 2055 m2/sostre 51

4 Àrea moll de ribera Industrial 6340 m2/sostre
Equipament 2296 m2/sostre 87

5 Àrea de Canelies (cota urbana) Oficines 2100 m2/sostre
Comercial 1670 m2/sostre 38

6 Àrea del Portinyol Oficines 168 m2/sostre
Comercial 5324 m2/sostre
Equipament 2400 m2/sostre
Industrial 1060 m2/sostre 91

7 Àrea Zona Pesca Industrial 8744 m2/sostre 88
8 Àrea Zona Tècnica Industrial 8316 m2/sostre 84

Sostre edificable
Places mínimes d'aparcament de bicicletes

 
 

 

3.5. Vehicles 

 

3.5.1. Xarxa viària 

 
Les previsions del Pla Especial en referència a la xarxa viària es resumeixen en els 

següents punt: 

 

• Remodelació del pas inferior actual a la riera d’Arenys amb l'objectiu de prioritzar el 

pas de vianants i millorar-ne el caràcter urbà. Creació d'un únic carril d'accés de dos 

direccions semaforitzades i ampliació de l'espai de vianants. Millora dels pendents i 

de la pavimentació. Actuació vinculada a l'ordenació urbana del final de la Riera 

d'Arenys, fora de l'àmbit del present Pla Especial 

• Millora del trànsit i la seguretat d'accés a l'aparcament de la Primera Platja 

mitjançant la construcció d'una rotonda. Remodelació de l'aparcament existent.  

• Ampliació illeta giratori de l’estàtua del mar i reducció dels carrils (de 2+2 a 1+1). 

Ampliació de l'espai de vianants i millora de la configuració de la intersecció. 

Plantació d'arbrat en les voreres. 

• Reducció de l’ample del vial del moll de ribera de 3.5+3.5 a 3+3 

• Millorar l’accés al port des de la NII mitjançant un rotonda que distribueixi el trànsit 

del port, de l’avinguda de Catalunya i de la NII (Actuació fora de l’àmbit del Pla 

Especial) 

• Construcció d'una rotonda i la millora del traçat de l'accés a la platja del Cabaió. 

Sota l'esplanada existent es preveu la construcció d'un aparcament soterrat de 

4000m2 i 200 places aproximadament. 

• Es proposa una millora en la vialitat del dic de recer consistent en dotar al vial d’un 

espai de maniobra suficient tant per turismes com per grans vehicles. 

• L'aparcament existent es regula i es redueix. Regular l'aparcament general del port a 

fi i efecte d'evitar trànsit que busqui plaça d'aparcament a l'interior del port fora de 

les grans àrees d'aparcament. 

• Previsió d’una àrea de càrrega i descàrrega a la zona del Portinyol i en el vial del 

moll de Ribera.  

• L'aparcament existent es regula i es redueix. Regular l'aparcament general del port a 

fi i efecte d'evitar trànsit que busqui plaça d'aparcament a l'interior del port fora de 

les grans àrees d'aparcament. 

 

 

3.5.2. Aparcament 

 
Ampliació i creació de les dos bosses d’aparcament situades als extrems i als accessos del 

port (aparcament Primera Platja i Portinyol), a més de millorar l’oferta per activitats extra 

portuàries acullen la demanda que puguin generar les activitats terciàries. L’objectiu és 

reduir l’aparcament general a l’interior del port i promoure els desplaçaments a peu, 

d’aquesta manera els aparcaments dels extrems, tenen la vocació de ser aparcaments 

dissuassoris. 

 

El Pla preveu que el futur desenvolupament de l’integració urbana de Canelies disposi 

l’aparcament de la demanda que generi i l’Estudi Volumètric haurà de valorar la possibilitat 

que l’accés es realitzi des de la cota de la NII sense augmentar el trànsit dels vials del port. 

 

Les places situades a l’interior del port estan reservades als usuaris de la nàutica esportiva, 

a la càrrega descàrrega i al personal. Fora de la jornada laboral algunes d’aquestes places 

podran ser ocupades pels visitants del port oferint una certa flexibilitat als usuaris del sector 

de la restauració. 

 

L’oferta d’aparcaments del port sense comptar els aparcaments interiors de les zones es 

resumeix de la següent manera: 
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Aparcament general 

En superfície     338 places 

Soterrat.     310places 

   Total.    648 places 

 

Aparcament reservat 

Estàtua del Mar.      20 places 

Usuaris Club Nàutic      34 places 

Càrrega/descàrrega i personal  140 places 

Vehicles salvament.       6 places 

   Total.    200 places 

 

 

3.5.3. Evolució esperada 

 
Comparant l’edificabilitat actual i la futura (que passa de 23580m2 a 42302m2) i aplicant un 

factor en funció a la generació de viatges estimat en funció del tipus d’activitat es troba el 

següent: 

 

els factors de viatges generats corresponents a l’activitat es troba que l’ampliació teòrica de 

l’IMD és del Ampliació i creació de les dos bosses d’aparcament situades als extrems i als 

accessos del port (aparcament Primera Platja i Portinyol), a més de millorar l’oferta per 

activitats extra portuàries acullen la demanda que puguin generar les activitats terciàries. 

L’objectiu és reduir l’aparcament general a l’interior 

 

sostre factor k sostre factor k
Oficines 130 0,15 19,5 0,81% 2638 0,15 395,7 5,19%
Comercial 2022 0,5 1011 41,80% 9421 0,5 4710,5 61,73%
Equipament 2110 0,2 422 17,45% 6751 0,2 1350,2 17,69%
Industrial 19318 0,05 965,9 39,94% 23492 0,05 1174,6 15,39%
total 23580 2418,4 100,00% 42302 7631 100,00%

Estat actual Estat futur

 
 

La relació de 2.418,4 de l’estat actual i 7.631 de l’estat futur ens permet estimar que 

l’increment teòric del volum de trànsit seria del 215.54%. Tenint en compte que els 

aforaments realitzats sobre el trànsit actual ens dóna que el volum de trànsit és de 2.800 

vehicles/dia, es pot estimar que el volum de trànsit futur podria ser de 8.836 vehicles/dia. 

 

Es pot estimar que un alt percentatge dels viatges previstos es realitzaran a peu en base al 

següent: 

 

• La millora i creació dels recorreguts a peu i la creació de carrils de bicicletes. 

• La proximitat del nucli urbà amb el port. 

• L’increment del tipus d’activitat relacionada amb el lleure i el turisme en relació a les 

activitats de treball. 

• La millora de la relació del port i la ciutat i de la permeabilitat de les infrastructures 

fèrria i vial. 

• La disponibilitat del transport col·lectiu i la seva connexió a la xarxa d’itineraris a peu 

del port amb la construcció d’una passarel·la per sobre la riera. 

• La regulació de l’aparcament disponible i l’eliminació de l’aparcament lliure. 

3.5.4. Durant les obres 

 
El creixement del trànsit de camions durant les obres tindrà una incidència negativa sobre 

l’entorn que caldrà mitigar amb les mesures correctores que s’exposen en el següent punt 

 

 

4. Millores i mesures correctores 
 

La redacció del Pla Especial ha tingut en compte aspectes pel desenvolupament de la 

mobilitat sostenible i de millora de la mobilitat en general tal com s’ha exposa més a munt. 

Tot i així es defineixen les següents millores i mesures correctores: 

 

De l’anàlisi tant de la mobilitat actual com de la generada per les actuacions previstes al Pla 

Especial es proposen les següents millores i mesures correctores:  

 

• Implantació d’aparcaments de bicicletes amb el nombre mínim que estableix el 

Decret 344/2006, de 19 de setembre. 

• Ampliació de la temporada de servei de la línia d’autobús amb parada a la zona del 

Portinyol a partir del moment que es desenvolupi la zona del Portinyol. 
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• Les noves autoritzacions hauran de contemplar la superfície destinada a places 

d’aparcament, en funció de l’activitat que realitzin, places d’aparcament per a PMR, 

zones de càrrega i descàrrega i espais per bicis. 

 

Durant les obres 

• Coordinar, durant la construcció de les ampliacions i millores del Port, amb els 

Serveis Viaris de l’Ajuntament d’Arenys de Mar l’execució de les obres i minimitzar 

les afectacions a l’estiu. 

• Establir un Pla d’Itineraris de camions que no interfereixin amb el trànsit urbà 

• Regular la franja horària de trànsit de camions en les de mínim volum de trànsit 

general. 

• Senyalitzar el trànsit de vehicles pesats per evitar accidents. 

• Aplicar mesures correctores necessàries sobre l’impacte a la qualitat de l’atmosfera 

 

 

5. Conclusions 
 

 

El Pla preveu un desenvolupament de les activitats actuals i la creació de noves activitats 

terciàries que incrementaran substancialment els viatges. També es defineixen una sèrie de 

mesures per integrar el port i la ciutat a través d’una xarxa d’espais lliures continua fins la 

Riera d’Arenys i el nucli urbà. 

 

Malgrat aquest increment de la mobilitat es pot estimar que un alt percentatge dels viatges 

previstos es realitzaran a peu en base al següent: 

 

• La millora i creació dels recorreguts a peu i la creació de carrils de bicicletes. 

 

• La proximitat del nucli urbà amb el port. 

 

• L’increment del tipus d’activitat relacionada amb el lleure i el turisme en relació a les 

activitats de treball. 

 

• La millora de la relació del port i la ciutat i de la permeabilitat de les infrastructures 

fèrria i vial. 

 

• La disponibilitat del transport col·lectiu i la seva connexió a la xarxa d’itineraris a peu 

del port amb la construcció d’una passarel·la per sobre la riera. 

 

• La regulació de l’aparcament disponible i l’eliminació de l’aparcament lliure. 

 

Finalment, es pot concloure que les actuacions urbanístiques del Pla Especial inclouen les 

mesures i actuacions necessàries per tal d'assegurar que la nova mobilitat generada en 

l'àmbit del Port i la seva connexió terrestre segueix unes pautes caracteritzades per la 

preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acompleix amb el canvi de 

model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
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1/3000USOS I ACTIVITATS 1/1

3

Aparcament autocars

Aparcament general

Aparcament  n. esportiva

Aparcament regulat

Magatzematge

Nau d'hivernatge

Avarada a la platja

Neteja d'embarcacions

Manteniment d'embarcacions

Creuers turísitcs, xàrters i altres

Comercial nàutic

Serveis als navegants

Restauració

Bar

Museus

Estació marítima

Platja

Serveis de platja

Acolliment d'entitats

Escoles

Centre de negocis

Centre comercial

Usos administratius

Piscina

Thalasoterapia

Gimnàs

Mirador

Parada d'autobús

Punt verd

Accés port

ACTIVITATS TURÍSTIQUES, DE LLEURE I TERCIARIES

Magatzems

Nau de drassanes

Nau de pintura

ACTIVITATS DE  DRASSANES

Àrea humida

Oficines

Aparcament drassanes

Hivernatge 

Creu roja

Tallers de reparació

Deixalleria del port

ACTIVITATS DE SERVEIS TÈCNICS

Hivernatge grans embarcacions

Àrea humida

ACTIVITATS PESCA

Pallols de pesca

Cobert de xarxes

Llotja i serveis pesca

Punt verd

Fàbrica de gel

Magatzems

Manipulació de peix

Subministres

Moll de subministres

Moll d'arts menors

Aqüicultura

Aparcament soterrat



APARCAMENT 1/3000
4

1/1

APARCAMENTS ZONES

M 6ut

Q 8ut

P 16ut

O 24ut

N 10ut

27utC

10/30utD

L

34utE

F

total 210ut

16ut

24utG

APARCAMENT RESERVAT

15ut

total 648ut

200ut

110ut

K

H

B

A

APARCAMENT GENERAL

112ut

226ut
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MEMÒRIA 

 

1. Introducció 

 
L’article 9.15 de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la 

competència exclusiva en matèria de ports, sense perjudici d’allò que disposa l’article 

149.1.20 de la Constitució en referència als ports d’interès general (DOGC núm.38, de 

31 de desembre de 1979 i BOE núm.306 de 22 de desembre de 1979). 

 

El Port d’Arenys de Mar és un dels ports traspassats a la Generalitat de Catalunya 

mitjançant el Reial Decret 2.876/1980, de 12 de desembre (DOGC núm.108, de 21 de 

gener de 1981), essent Ports de la Generalitat l’entitat de dret públic que exerceix les 

competències que en matèria de ports correspon a la Generalitat de Catalunya (art. 5 de 

la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya). 

 

 

2. Objecte i contingut del Pla Especial. 

 
La redacció d’aquest Pla Especial desenvolupa el sistema general portuari del Port de 

d’Arenys de Mar, d’acord  a les previsions del Pla de Ports de Catalunya. Determina les 

mesures i les previsions necessàries per garantir el funcionament eficaç de les diferents 

zones de servei portuari (pesquera, esportiva industrial i lúdica), el desenvolupament 

futur, la seva connexió amb la xarxa de transports terrestres i la cobertura adequada de 

la demanda de serveis portuaris i mediambientals, d’acord amb el que disposa l’article 

37.6 de la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya. 

 

Els objectius del Pla Especial, en termes generals, es poden resumir en els següents 

punts: 

 

• Ordenar  els usos i serveis del port mitjançant una zonificació i regulació de les 

diferents zones portuàries (pesquera, esportiva, industrial i lúdica) per tal 

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

servei garantint les necessitats futures del funcionament portuari. 

• Integrar el màxim el port i la ciutat millorant la seva accessibilitat al port i la 

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

usuaris portuaris. 

• 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 d’uns paràmetres urbanístics màxims 

que garanteixin una correcta funcionalitat i una integració paisatgística de les 

edificacions 

 

 

3. Relació amb altres plans i legislació bàsica d’aplicació  
 

El contingut del Pla Especial s’adaptà a la documentació que requereix el Text refós de 

la Llei d’urbanisme aprovada pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

 

El present Pla es desenvolupa de conformitat amb el que disposa l’Art. 127 de la secció 

IV.1 “Sistema Portuari” de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació 

d’Arenys de Mar, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, amb 

data 27 de juny de 1984 (D.O.G. 457 d’1 d’agost 1984).  

 

En l’art. 128 el Pla General d’Ordenació d’Arenys de Mar regula l’edifcabilitat neta i 

l’ocupació neta màxima del Sistema General Portuari de la següent manera: 

 

  Edificabilitat màxima neta:    0.70m2/m2 

  Ocupació neta màxima neta:   70% 

 

El Pla especial preveu una edificabilitat i ocupació de zona màximes següents: 

 

  Edificabilitat màxima neta:    0.50m2/m2 

  Ocupació neta màxima neta:   37% 
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El Pla es redacta d’acord amb les línies d’actuació indicades a l’avanç del nou POUM 

d’Arenys de Mar, que encara no ha estat aprovat. 

 

En la fase de redacció es va sol·licitar informe a l’òrgan ambiental mitjançant un 

“Document ambiental preliminar d’avaluació ambiental del port d’Arenys de Mar” en el 

marc de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats 

plans i programes sobre el medi ambient (publicada en el BOE el dia 29 d’abril de 

2006), norma que adapta per a l’Estat espanyol les exigències de la Directiva 

comunitària europea 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, sobre avaluació ambiental de 

plans i programes. 

 

El present Pla Especial es desenvolupa d’acord a les previsions del Pla de Ports de 

Catalunya. Així mateix, aquest Pla Especial té en compte les conclusions del Diagnòstic 

mediambiental del port d’Arenys de Mar, redactat en Maig de 2004. 

 

El Pla recull els criteris definits en el Pla d’Infrastructures del Transport de Catalunya 

PITC 2006-2026 en referència al desdoblament de la línia de ferrocarril entre Arenys i 

Blanes (amb mesures d’integració urbana de la línia ferroviària), el desplaçament de la 

NII al corredor de la C-32 i la transformació de la NII amb una “nova NII”, més urbana i 

cívica. 

 

En referència a l’implantació de nous establiments comercials, el Pla recull allò que 

determinen la Llei 18/2005, de 27 de desembre d’equipaments comercials i el Pla 

Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials, PTSEC 2006-2009.  

 

 

4. Port i ciutat. 

 

Dades socioeconòmiques. 

Arenys de Mar té una població de 14.860 habitants (2005), i una població estacional que 

l’incrementa un 19’19%. El creixement de la població d’Arenys de Mar ha estat en els 

darrers anys un dels més baixos del Maresme, amb increments anuals mitjos de l’1,9% 

des del 1998. La xifra d’habitants a la qual s’ha previst arribar al 2015 és de 18.500, amb 

un parc d’habitatges de10.244 (76,6% principals i un 23,4% els secundaris, quan abans 

eren el 38%). Un 19% de la població té 65 anys o més. En els darrers anys, la quantitat 

de naixements d’arenyencs ha estat menor que el nombre de defuncions; aquest fet s’ha 

vist compensat per la gent nou vinguda per canvi de residència. Tot i així, el percentatge 

de nascuts en el mateix municipi (32,75%) continua sent força elevat si el comparem 

amb altres municipis. 

 

L’economia i els llocs de treball d’Arenys de Mar es concentren en el sector serveis (un 

66% de la producció econòmica en què hi treballa un 60% de la població). Destaca la 

importància del sector primari al municipi, a causa de la rellevant activitat pesquera. La 

meitat dels arenyencs ocupats treballa fora del municipi, per la manca d’oferta de llocs 

de treball a dins. L’atur a Arenys de Mar és baix i tendeix a disminuir (5,8%). Els sectors 

de la població més desocupats són les dones i els habitants majors de 40 anys. 

 

Pel que fa a l’agricultura, una part important dels camps de conreu i d’hivernacles han 

estat abandonats per diverses causes com són la divisió d’explotacions per l’autopista, el 

creixement de les urbanitzacions i la falta de relleu generacional.  

 

El municipi compta amb dos polígons industrials escassament ocupats; la major part 

d’activitats industrials (tallers de confecció tèxtil, magatzems i fusteries) es troben dins el 

casc urbà. Tot i que l’economia d’Arenys de Mar es concentra en el sector serveis, tres 

indústries de les 92 existents representen el 51% dels llocs de treball oferts pel sector 

industrial del municipi.  

 

La pesca ha estat, històricament, vinculada a l’economia del municipi. Actualment 

l’activitat econòmica principal d’Arenys de Mar es concentra en el sector serveis, un 60% 

de la població s’hi dedica. Tot i així el sector pesquer segueix tenint un pes important i 

destaca en comparació a altres poblacions. El port pesquer manté un pes específic en 

l’economia local. Ocupa el 3.4% de la població enfront del 0.3% de la resta del Maresme. 

La nàutica d’esbarjo, les activitats de drassanes i de serveis a les embarcacions, les 

activitats turístiques i de restauració són altres activitats portuàries amb un important pes 

a l’economia del municipi. El Port d’Arenys compta amb activitats pesqueres, industrials, 

comercials, de lleure i esportives. 
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El turisme: 

L’oferta d’equipaments turístics, és avui dia quasi inexistent. Dels 20 hotels familiars que 

havien arribat a existir no en queda cap. Amb tot, es manté una certa base turística 

centrada en la zona del port. 

 

L’Ajuntament vol donar un impuls a les activitats de lleure i comercials, tot integrant-les 

en la ciutat. 

 

Mediambient: 

El terme, té set hàbitats d'interès comunitari, tres terrestres i quatre en zona d'influència 

marítima d’acord amb la identificació feta pel Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat, d’entre els que destaquen els alguers de posidònia. 

 

L’Ajuntament es planteja definir quatre corredors biològics que relliguin el mar i la 

muntanya. El primer comença al penya-segat on es troba la Torre dels Encantats i la 

Riera de Canyadell, tot resseguint el límit amb Caldes d’Estrac; el segon, comença en el 

promontori de Les Viles; el tercer, ressegueix el rial de la Serp; i, el quart, el de 

Valldemaria, en el límit amb Canet.  

 

El sistema de drenatge i col·lectors existents s’han mostrat clarament insuficients per 

absorbir satisfactòriament l’aigua. La pavimentació de camins adjacents als rials també 

incrementa la força erosiva de l’aigua. 

 

Segons l’ACA, els rials de Sa Clavella i del Bareu presenten un alt risc mentre el de 

Canelies té un perill mig per avingudes. La Riera d’Arenys i els diversos rials es veuen 

afectats per la circulació de vehicles, per l’abocament de deixalles al marge, per 

cobriments i pel pas de l’autopista, la N-II i la via del tren que disminueixen l’àrea de 

desguàs. Actualment s’està executant un projecte per restaurar la vegetació pròpia dels 

rials del Sapí del Bareu i de la Serp 
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La continuïtat longitudinal del front marítim: 

L’espai costaner és una unitat paisatgística de la qual el port en forma part. Conté un alt 

valor d’ús en l’actual societat del lleure que cal compaginar amb la preservació dels seus 

valors naturals. L’accessibilitat a les platges i el passeig a la vora del mar i per tant la 

continuïtat longitudinal són condicions que han d’assegurar els valors esmentats 

anteriorment.  

 

En aquest aspecte, el front marítim d’Arenys, presenta les següents mancances: 

• Actualment està en redacció un projecte de camí de ronda a la platja de la 

Musclera així com un projecte per l’estabilització de les platges, que permetrà la 

millora del front marítim a ponent. 

• Cal una passarel·la per sobre de la riera que connecti la costa de ponent amb el 

port (la zona de servei acaba a l’eix de la riera) per donar continuïtat al vianant i 

connectar el port amb l’estació de ferrocarril. 

• El tram de l’interior del port que enllaça la primera platja amb la platja del Cabaió 

s’ha de millorar per potenciar els itineraris a peu d’accés a les principals àrees 

d’activitat . 

 

 
Vista del front marítim d’Arenys des del cementiri. 

L’accessibilitat al front marítim: 

La línia del ferrocarril i la carretera NII suposen una barrera per accedir a la costa:  

Ha calgut adaptar les obres de drenatge transversal per facilitar l’accés. Aquests 

accessos són els següents: 

• Pas inferior de la riera d’Arenys per vehicles i vianants. No adaptat per persones 

amb la mobilitat reduïda, ja que la rampa del cantó urbà no disposa d’espai per a 

vianants. 

• Pas inferior del rial del Bareu per vianants no adaptat. 

• Pas inferior del rial de Canelies no adaptat 

• Pont d’accés al port sense accessibilitat per a vianants. 

 

El viari i la mobilitat: 

L’autopista C-32, la NII i la via del tren són importants barreres territorials. L’autopista C-

32 travessa camps de conreu i boscos d’Arenys de Mar reduint la connexió entre 

aquests espais naturals i els d’Arenys de Munt; la NII i la via del tren dificulten la relació 

entre el nucli urbà, la platja i el port. Tanmateix, la NII és actualment, l’única via de lliure 

circulació que estructura el trànsit transversalment en el municipi.  
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Els principals problemes en relació a la mobilitat d’Arenys de Mar són: el trànsit del 

centre urbà, les poques connexions entre els sectors de ponent i de llevant i la manca 

d’aparcaments.  

 

L’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística preveu abordar aquests problemes construint 

unes noves rambles per descongestionar el nucli urbà i comunicar millor les diferents 

parts del municipi, així com la creació de més aparcaments. No preveuen cap canvi en el 

Ferrocarril, en tot cas doblar la Via segons el PDI i el PITC., i definir mesures de 

permeabilització amb passos soterrats i altres. 

 

La proposta de la xarxa viària de l’Avanç del Pla inclou el desdoblament de l’Autopista C-

32, amb previsió que absorbeixi el trànsit de la NII i permetre la transformació d’aquesta 

en un vial urbà. També destaca la previsió de desenvolupar dos vials a manera de 

rondes que connectaran el front costaner amb l’eix de la Autopista. Aquests es situen el 

l’eix de la Valldegata i el del rial de Canelies o Avinguda de Catalunya. El primer eix està 

força desenvolupat en l’actualitat. El Pla Especial del port caldrà que contempli les 

implicacions que poden suposar el desenvolupament del segon eix. 

 

 

 
 

El desdoblament de la línia de ferrocarril entre Arenys i Blanes (amb mesures 

d’integració urbana de la línia ferroviària), el desplaçament de la NII al corredor de la C-

32 i la transformació de la NII amb una “nova NII”, més urbana i cívica són actuacions 

programades pel Pla d’Infrastructures del Transport de Catalunya PITC 2006-2026. 

 

El transport col·lectiu d’Arenys compta amb tres línies d’autobús diürn i una de nocturn: 

Arenys de Mar- Arenys de Munt- Sant Iscle de Vallalta, Arenys de Mar- Arenys de Munt- 

Vallgorguina- Sant Celoni (amb una parada al port en temporada d’estiu), Barcelona- 

Arenys de Mar- Calella- Blanes- Tordera- Maçanet i nocturn Barcelona- Arenys de Mar- 

Pineda. L’estació de ferrocarril es situa en el front marítim amb la línia C-1 Aeroport- 

l’Hospitalet- Mataró- Arenys de Mar- Maçanet. 

 

 

5. Objectius de l’ordenació. 

 
A més a més dels objectius sectorials definits anteriorment, el present Pla Especial 

defineix uns objectius específics d’ordenació en base a l’anàlisi de les necessitats 

actuals i futures descrites en la diagnosi que es resumeixen en els següents punts: 

 

• Agrupar al màxim les activitats homogènies i resoldre les discontinuïtats actuals. 

 

• Definir un marc adequat per la progressiva substitució de les edificacions actuals 

més antigues. Modernitzar i ampliar les instal·lacions portuàries. 

• Millorar la relació port i ciutat, en especial definir les actuacions que assegurin un 

passeig marítim adequat sense interferències negatives amb l’activitat portuària. 

Assegurar la continuïtat del passeig de ponent a llevant. 

• Millorar la mobilitat. Potenciar els mitjans de transport col·lectius, la bicicleta i els 

desplaçaments a peu com a mesura per rebaixar la pressió de la demanda 

d’aparcament en el port. Dotar el port de les places d’aparcament que generi la 

pròpia activitat.  

• Reordenar la dàrsena pesquera, garantir i millorar la seva funcionalitat, ajustar la 

relació entre l’activitat i els molls disponibles a fi i efecte d’aconseguir un millor 

aprofitament de la infrastructura existent pel desenvolupament dels serveis. 

Preveure mesures que afavoreixin el desenvolupament de l’activitat pesquera. 
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• Ampliar les instal·lacions portuàries esportives, d’acord amb els criteris sectorials 

i ambientals que pertoquin, de manera que s’asseguri un desenvolupament de 

l’activitat nàutica. Diversificar l’estructura dels amarradors en eslores. 

• Dotar al port dels serveis i instal·lacions complementàries pel manteniment i 

reparació d’embarcacions, zona d’hivernada, i consolidar la tradicional indústria 

de drassanes arenyenca.  

• Desenvolupar l’activitat turística en paral·lel a la resta d’activitats, definir el 

desenvolupament d’aquesta activitat en coherència amb l’activitat portuària i amb 

una adequada integració en la xarxa d’espais públics del nucli urbà i del port. 

• Assegurar una xarxa de serveis amb capacitat per a tots els usuaris i d’acord 

amb la previsió d’infrastructures. 

 

 

6. Propostes d’ordenació. 
 

6.1. Descripció general. 

 

Ordenació del mirall d’aigua 

D’acord amb l’estudi del Centre de logística i serveis marítims de la UPC, es defineix 

l’amplada mínima del canal de navegació en 50m i 20m d’amarrament per la pesca 

mesurat des del cantell del moll pesquer, l’ampliació dels amarratges de la dàrsena 

esportiva es pot fer fins al llindar del canal de navegació.  

 

Associat a aquesta actuació s’inclou l’ordenació del moll de riba entre l’estàtua de mar i 

el Calvari. El passeig passa a tocar del cantell del moll massís separada de la passarel·la 

d’accés a les palanques per una barana. S’inclou la millora dels accessos al mirador de 

l’ermita de Sant Elm com a ruta paral·lela al passeig mentre no es desenvolupin les 

noves edificacions del moll de ribera que han de permetre un pas adequat per la corba 

del puig Calvari. 

 

Nova plataforma: 

La transformació del Portinyol respon a un dels objectius bàsics del present Pla Especial 

és la diversificació d’usos i ampliar les activitats turístiques i terciàries. Abans del seu 

desenvolupament es fa necessari oferir espais alternatius a les activitats tècniques que 

si desenvolupen en l’actualitat. És per aquesta raó que es proposa el terraplè de la 

dàrsena esportiva del dic de llevant “Portinyol”.  

 

Transformació de la zona del Portinyol: 

Es proposa una transformació dels usos i de l’espai lliure de la zona del Portinyol 

relacionada amb l’activitat turística i terciària. Les actuacions previstes són les següents: 

 

• Substitució de l'edifici de drassanes per un nou edifici plurifuncional d'activitats 

turístiques i terciàries. 

• Construcció d'una rotonda i la millora del traçat de l'accés a la platja del Cabaió. 

Sota l'esplanada existent es preveu la construcció d'un aparcament soterrat de 

4000m2 i 200 places aproximadament. 

• Revegetació dels marges del ferrocarril amb espècies de la Mediterrània 

occidental 

• Creació d'una plaça a l'àmbit de l'edifici del tenyidor. El tenyidor i un nou edifici es 

converteixen en un equipament museístic. 

• Ampliació de la vorera i plantació d’alineacions d'arbres. 

 

Amb l’objectiu d’ordenar l’espai lliure i de millorar el conjunt edificat de l’entorn es preveu 

el possible trasllat de l’edifici de la seu social del Club de Pesca Mar Sport que 

únicament es podrà dur a terme quan es disposi del mateix sostre com a mínim per 

acollir les activitats desplaçades.  

 

Ordenació de la primera platja: 

L’ordenació de la Primera platja conté les següents actuacions: 

 

• Enderroc de l'edificació Ed-Bareu-05, actualment Restaurant Martínez, dedicada 

a la restauració. L'espai desocupat es destinarà al Sistema de vials i espais 

lliures.  Construcció d'una franja edificada adossada a la cara de ponent de 

l'espatller. Implica el desmuntatge de l'escullera existent a la primera alineació. A 



Pla Especial del Port d’Arenys de Mar   Document de síntesi 

 

la segona alineació es preveu, sota la rasant del passeig, la construcció d'uns 

pallols de pesca. Es manté la resta del volum edificat. 

• Desmuntatge parcial del dic de destinat a obrir un nou accés al port des de la 

línia de vora de la platja. 

• Construcció d'un passeig de vora, que connecti el futur corriol de la Musclera i 

l'accés de la Riera d'Arenys amb el port 

• Remodelació del pas inferior actual amb l'objectiu de prioritzar el pas de vianants 

i millorar-ne el caràcter urbà. Creació d'un únic carril d'accés de dos direccions 

regulades i ampliació de l'espai de vianants. Millora dels pendents i de la 

pavimentació. Actuació vinculada a l'ordenació urbana del final de la Riera 

d'Arenys, fora de l'àmbit del present Pla Especial 

• Millora del trànsit i la seguretat d'accés a l'aparcament del port mitjançant la 

construcció d'una rotonda. Remodelació de l'aparcament existent. Ampliació illeta 

giratori i reducció dels carrils (de 2+2 a 1+1). Ampliació de l'espai de vianants i 

millora de la configuració de la intersecció. Plantació d'arbrat en les voreres. 

• Separació de l'aparcament i el passeig mitjançant la construcció d'un sistema de 

motes amb plantacions d'espècies de platja mediterrània. L'objectiu és reduir la 

visió de l'aparcament des del passeig sense obstruir la visió del mar des de la 

façana urbana. 

• Reforç dels marges del rial a la platja mitjançant la col·locació d'una escullera 

enterrada i construcció d'un dic submergit en el marge esquerra per aminorar el 

procés d'aterrament de la bocana del port. 

• Ordenació dels jardins i espais privatius. Ampliació i ordenació de les voreres en 

el contacte amb les edificacions existents. Ens referim als espais que voregen les 

edificacions del restaurant del Pòsit i de la seu social de la Marina. 

• Construcció d'una rampa per a PMR en l'accés actual. Desocupació de la 

terrassa d'us del restaurant existent i ampliació de l'espai lliure. Remodelació de 

la rasant dels jardinets existents per fer-la paral·lela a la rasant de la calçada amb 

l'objectiu d'eliminar les escales existents. 

• Construcció d'una plataforma d'accés a les edificacions adossades al dic de 

ponent. Construcció d'una rampa d'avarada per a la vela lleugera. 

• Construcció d'un passeig sobre les edificacions futures. 

• Es proposa la convocatòria d’un concurs per a la concessió de la gestió de 

l’aparcament de la Primera Platja i del seu soterrament. 

 

Passarel·la Riera: 

En base a un dels objectius fonamentals del present Pla, que és donar continuïtat als 

recorreguts per a vianants en paral·lel a la costa, de ponent a llevant del municipi 

d’Arenys, es preveu l’enllaç del passeig de la Primera Platja programat en el Pla amb el 

futur passeig de la Musclera previst per l’Ajuntament i per la Demarcació de Costes. 

Aquest enllaç es produiria mitjançant una passarel·la, que caldria construir en 

coordinació amb l’administració que desenvolupes les obres del marge dret esmentades. 

Es preveu que la construcció de la passarel·la vagi associada a l’endegament del tram 

final de la Riera d’Arenys, que en l’àmbit portuari consistiria en una recol.locació de 

l’escullera existent. Aquestes actuacions estan condicionades a l’aprovació dels 

projectes del camí de la musclera, de l’endegament del tram final de la riera. 

 

Cul-de-sac dic de llevant: 

Es proposa una millora en la vialitat del dic de recer consistent en dotar al vial d’un espai 

de maniobra suficient tant per turismes com per grans vehicles.  

 

Integració urbana de Canelies: 

L’objectiu d’aquesta proposta és millorar la relació entre el port i la ciutat. Des de 

l’ampliació de les activitats compartides a la comunicació dels espais públics. Per 

aquesta raó l’ordenació d’aquest sistema d’edificacions és del tipus sota espai públic i en 

forma de terrasses.  

 

• Connectar el port amb la cota superior de l'Avinguda de Catalunya i l’itinerari 

davant de. l'ermita de Sant Elm. Aquesta actuació requereix d'un estudi 

volumètric previ i està vinculada al desdoblament de la línia ferroviària Arenys- 

Blanes i a la transformació de la N-II  que d'acord amb el PITC s’haurà de 

permeabilitzar. 

• Per emfatitzar l’entorn de l’ermita es millorarà la circulació de vianants per darrere 

de Mont-Calvari. Es tracta de construir una rampa esgraonada i millorar les 

escales actuals. A més es preveu una ordenació de l'entorn de l'ermita de Sant 

Elm. 

• L'actual pas inferior pel rial quedarà en el futur anul·lat per l'accés a cota per 

sobre el sistema de terrasses. Fins aleshores no s'hi preveu cap actuació. 

• Vinculat amb el sistema de terrasses es preveu crear un passeig al costat dret 

del vial d'accés principal i eixamplar la calçada a l'esquerra. 
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Altres: 

 

Altres actuacions previstes són les següents: 

 

• El port disposa de diversos punts de recollida. Es programa crear diversos punts 

verds específics per a cada sector. 

• Millorar el pas de vianants en el Calvari quan el desenvolupament de l'edificació 

hagi premés l'eixamplament del pas. 

• Al canvi d'alineació del dic de llevant es conserva l'espai de maniobra existent i 

es reserva un espai d'aparcament dels vehicles d'urgència. El vial actual es 

redueix de 7 a 6m d'amplada. L'aparcament existent es regula i es redueix. 

Regular l'aparcament general del port a fi i efecte d'evitar trànsit que busqui plaça 

d'aparcament a l'interior del port fora de les grans àrees d'aparcament. 

 

• Es dóna la possibilitat d'ampliar la plataforma tècnica en direcció a la bocana.  

• El Pla programa diferents sectors edificables per acollir futures necessitats del 

sector pesquer. En el moll de riba l’edificabilitat tancada es concentra en un edifici 

situat al l'alçada del Calvari i es programa la reconversió de la resta d'edificacions 

existents en naus d'hivernatge. Es proposa un augment de l'edificabilitat a la zona 

del Calvari per potenciar la substitució de l'edificació existent en una més 

endarrerida, que permeti l'ampliació de la vorera a la corba del Calvari. Associat 

al Tenyidor es preveu la construcció d'un museu nàutic. Es preveu un canvi d'ús 

en l'edifici situat a tocar de l'estàtua del mar. A la zona tècnica s'amplia l'edifici del 

rafal de pintura existent per acollir una nau d'hivernatge. Es dóna la possibilitat de 

construir petis magatzems adossats al dic i altres locals a la línia de moll. En 

algun lloc no assignat caldrà instal·lar un cobert per a la recollida selectiva de 

residus dels usos tècnics. 

 

 

5.2 Qualificació i usos del sòl 
 

Un dels objectius bàsic del Pla és efectuar una delimitació específica dels usos i dels 

serveis del port amb una zonificació, regular-los i definir-ne els paràmetres urbanístics.  

 

Els sòls o àrees qualificades com a sistemes corresponen als terrenys destinats a 

infrastructures de protecció marítima, espais de comunicació interior o altres elements o 

àrees d’ús comú. Es defineixen els següents sistemes: 

 

   Sistema viari i d’espais lliure. 

   Sistema d’aigua i navegació  

   Sistema de defensa marítima i platges 

   Sistema d’equipaments 

 

Els sòls o àrees qualificades com a zones corresponen als terrenys destinats a usos 

concrets, sotmesos a un règim uniforme condicionat per l’ús característic sobre el seu 

àmbit particular. Es defineixen les següents zones: 

 

 Zona Pesca 

 Zona Esportiva 

 Zona tècnica 

 Zona terciària 

 

L’ordenació proposa vàries modificacions de la zonificació actual amb l’objectiu 

d’agrupar usos i activitats homogènies i millorar el funcionament de la infrastructura 

portuària.  
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7. Principis de sostenibilitat tinguts en compte 
 

Els principis de sostenibilitat tinguts en compte en la redacció del Pla Especial urbanístic 

són els establerts per la Llei 2/2002 d’Urbanisme (i les seves posteriors modificacions, la 

Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, i el Decret Legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme), els quals 

s’enumeren a continuació: 

 

• Procurar una utilització racional del territori.  

• Conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 

naturals i els valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals. 

• Evitar la dispersió de la ocupació en el territori, afavorint la cohesió social, i 

consolidant un model de territori globalment eficient. 

• Assolir, en benefici de la seguretat i de les persones, uns nivells adequats de 

qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació davant els riscs 

naturals i tecnològics. 

• Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola, el 

patrimoni cultural i la identitat dels municipis. 

• Distribuir els àmbits destinats a espais lliures i equipaments de manera que es 

garanteixi la seva funcionalitat en benefici de la col·lectivitat. 

 

Aquests principis es concreten en les següents estratègies d’actuació establertes en el 

Pla Especial: 

 

Respecte els residus: 

 

• Ampliar els punt verd existent a cada un dels sectors; un per la pesca, un per 

l’àrea tècnica i un pel sector esportiu. 

• Preveure cubetes de retenció d’aigües de neteja d’embarcacions. 

• Mantenir els sistemes actuals de gestió de residus. 

 

Respecte la mobilitat: 

 

• Ampliar la xarxa de recorreguts de vianants. Dotar de continuïtat al camí de 

ronda. Mesures de permeabilitat de la línia del ferrocarril. 

• Millores de la seguretat dels vianants. Ampliació de la vorera en el pas inferior de 

la riera d’Arenys. Millores en el pas del mont Calvari i del moll de riba. 

• Creació d’aparcaments dissuassoris en els accessos del port. 

• Creació d’un carril bici.. 

• Reducció de l’amplada del vial principal de 7 a 6m per reduir la velocitat. 

• Previsió d’una parada d’autobús permanent. 

• Previsió d’enllaçar l’estació de ferrocarril amb el port amb un passeig. 

 

Respecte al paisatge: 

 

• Mesures correctores en l’impacte dels volums de les edificacions. Definició d’una 

franja transparent de 3m en edificis d’alçada reguladora de 12m. Definició d’un 

factor de transparència en planta baixa per edificis que separen els recorreguts 

de vianants de la visió del mar.  

• Mesures de revegetació i de plantació d’arbrat. Plantació d’arbrat en contacte 

amb els eixos de vianants principals. 

• Ordenació dels volums majors en funció de les visuals des de el municipi. 

• Potenciació dels porxos com elements edificats. 

• Enderroc d’edificacions existents a favor dels espais lliures. 

 

Respecte el model de creixement portuari: 

 

• Ampliar l’oferta d’amarradors amb la reorganització de la làmina d’aigua existent 

sense ampliació de la infrastructura portuària. 

• Ampliació de l’oferta de places d’hivernatge i per tant augment de l’oferta total 

sense la construcció de noves infrastructures portuàries. 
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8. Principals dades del Pla Especial 

 

Superfícies de terra 

 

Qualificació

Zona Pesca (clau P) 32.463,0 m2 37% 28.947,0 m2 31% -3.516,00 m2

Zona Tècnica (clau T) 25.584,0 m2 29% 30.749,0 m2 33% 5.165,00 m2

Zona Esportiva (clau E) 18.692,0 m2 21% 14.382,0 m2 15% -4.310,00 m2

Zona Terciària (clau G) 10.470,0 m2 12% 19.840,0 m2 21% 9.370,00 m2

Total zones 87.209,0 m2 100% 93.918,0 m2 100% 6.709,00 m2

Sistema Equipaments (clau IV) 0,0 m2 0% 2.352,0 m2 2% 2.352,00 m2

Sistema Defensa (clau III) 62.851,0 m2 58% 59.664,0 m2 50% -3.187,00 m2

Sistema Viari i espais lliures (clau I) 45.337,0 m2 42% 56.679,0 m2 48% 11.342,00 m2

Total sistemes 108.188,0 m2 100% 118.695,0 m2 100% 10.507,00 m2

Total  superficies de terra 195.397,0 m2 212.613,0 m2 17.216,00 m2

INCREMENTS

Sup.

PORT ACTUAL PORT FUTUR

Sup. terraSup. terra

 
 

Edificabilitat 

 

Qualificació

Zona Pesca (clau P) 0,18 m2/m2 5.901,0 m2 0,30 m2/m2 8.744,0 m2

Zona Tècnica (clau T) 0,30 m2/m2 9.473,0 m2 0,30 m2/m2 8.904,0 m2

Zona Esportiva (clau E) 0,40 m2/m2 2.965,0 m2 0,40 m2/m2 5.804,0 m2

Zona Terciària (clau G) 1,00 m2/m2 6.022,0 m2 1,10 m2/m2 21.000,0 m2

Edificabilitat neta

Sistema Equipaments (clau IV) 0,00 m2/m2 0,0 m2 0,24 m2/m2 576,0 m2

Sistema Defensa (clau III) 0,00 m2/m2 0,0 m2 0,00 m2/m2 0,0 m2

Sistema Viari  (clau I) 0,00 m2/m2 0,0 m2 0,00 m2/m2 0,0 m2

Edificabilitat bruta

0,70m2/m2 (segons planejament) 0,50m/m2

0,32m2/m2 0,22m2/m2

Ed. Zona SET

PORT FUTURPORT ACTUAL

Ed. Zona SET

 
 

Amarradors 

 
Increment d'amarradors GLOBAL

Tipus eslora mànega ut. Superficie
A06 6 2,5 21 315
A08 8,5 3 85 2.168
A10 10 3,5 19 665
A12 12 4 5 240
A14 14 4,5 2 126
A16 16 5 17 1.360
A18 18 5,5 1 99

Total 150 4.973  
 

Hivernatge 

 
Places d'hivernatge futur

Situació Superfície alçada Volum m3 Núm. places aprox.
S-E2 3024m2 6m 18144 363
S-E3 1060 6m 6360 127

S-ET3 950m2 12m 11400 228
S-G1 1000m2 3,5m 3500 70
total 39404 788  

 
 



PLÀNOLS DEL DOCUMENT DE SÍNTESI 
 
 
 



1/3000PLANTA GENERAL 1/1

1

Aparcament general regulat 112ut.
Aparcament general regulat 226ut.

V1
V2

V1

V2

Accés amb prioritat del vianantV3
Futura passarel.la sobre la RieraV4
Nou passeig de la Primera PlatjaV5

V3

V4

V5

Espai verd de separació passeig/aparcamentV6

V6

Conservació del triangle V7

V7

Enderroc d'edificació i ampliació de l'espai lliureV8

V8

Nou accés del bareu adaptat a PMRV9

V9

Supressió de barreres arquitectòniques a l'àmbit de l'estàtua del marV10

V10

Millores de la rotonda de l'estàtua del marV11

V11

Eixamplament de la vorera aV12

V12

Nova esplanada polivalent d'usos generalsV13

V13

Conservació dels pallols de pescaV14

V14

Nova entrada al port per a vianantsV15

V15

Ordenació de l'espai lliure dels entorns de l'edificació existentV16

V16

Ampliació i millora dels accessos al passeig del dic de ponentV17

V17

Perllongació del passeig del dic i construcció d'un miradorV18

V18

Creació d'un passeig de vora mar al moll de riberaV19

V19

Millores en l'accés a l'ermita de Sant ElmV30
Millores en el vial del CalvariV31

V30

V31

Creació d'una plaça a l'entrada del ClubV20

V20

Eixamplament de la vorera i plantació d'arbratV21
Futur nou accés superior al portV22

V21

V22

Futur eixamplament de l'accés i construcció d'una voreraV23
V24

INTERVENCIONS EN EL VIARI I L'ESPAI LLIURE

Ordenació de l'enllaçV25
Ordenació de la plaça del Tenyidor

V23

V24

V25

Nou aparcament soterrat per a 200 placesV26

V26

Transformació de l'espai del PortinyolV27

V28

Passeig d'enllaç amb el Cabaió i serveis de platjaV29

V29

Restauració
Institut Social de la Marina

U1
U2

Oficines de serveis turísitcs i magatzemsU3
Serveis a la nàutica popularU4
Pallols de pescaU5
Comercial pesquerU6
Cobert de xarxesU7
Llotja i serveis pesquersU8
Punt verd pescaU9
Magatzems pescaU10
Fàbrica de gel i magatzemsU11
SubministresU12
Instal.lacions aqüiculturaU13
Futures noves instal.lacions del Club NàuticU14
Futurs coberts d'hivernatge U15
Futura transformació de la zona del Rial de Canelies:U16
PB. Usos portuàris, P1. Usos comercials, Bloc. Centre de negocis

Canvi d'ús del Tenyidor com a museuU18
ComercialU19
Serveis administratius del portU20
Futura transformació del Portinyol:U21

Instal.lacions Club al nivell del port
Cobert d'hivernatge
Instal.lacions salvament marítim

U22

Drassanes

U23
U24

PROPOSTA D'USOS I ACTIVITATS  DEL PORT

Oficines i magatzems

U25
Tallers

Magatzems

U26
U27
U28

U1

U2

U3

U4

U1

U4

U5

U5

U7

U8

U8

U9

U10

U11 U12

U13

U6

U14

U15

U15

Nou espai de museu nàuticU17

U16

U18

U17

U19 U1

U1

U20

Serveis nàutics, lleure i salut, comercial, hotel, centre esportiu

U22

U21

U23

U24

U25

U26

U25

U25

U25

U27

U28

Parada d'autobúsV32

V32

Rampa d'avarada vela lleugera
Moll d'embarcacions turístiques. Creuers i xàrters
Molls nàutica esportiva

U29
U30

Molls salvament marítim

U31
Molls transeünts i xàrters (gestió directa).

Molls drassanes

U32
U33
U34

Molls pescaU35
Molls subministresU36
Moll d'esperaU37
Moll aqüiculturaU38

U37

U29

U39

U30

U31

U31

Avarada a la platja vela lleugeraU39
Moll d'espera hivernatgeU40

U40

U38

U35

U35

U35

U35

U36

U36

U34

U34

U33

U32

Canal de navegació de 50mU41

U41

Zona de Servei del Port 



ZONIFICACIÓ 1/3000
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Zona tècnica

Zona pequera

Zona nàutica esportiva

Zona terciària

ZONES

aigua

SUBZONES

Zona

Superfície

Subzona

terra 

(clau P)

(clau T)

(clau E)

(clau G)

(clau a)(clau t)

28947m2

30749m2

14382m2

19840m2

Coeficient d'edificabilitat net

0.30 m2/m2
0.30 m2/m2
0.40 m2/m2
1.06 m2/m2

28529m2

3109m2

66939m2

1253m2

TOTALS 0.50m2/m2 93918m2 99830m2

Ocupació Màxima

0.25 m2/m2
0.30 m2/m2
0.40 m2/m2
0.60 m2/m2

0.37 m2/m2
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SECCIÓ 4. MOLL DE RIBERA

Places reservades de 5x3.4m

Façana urbana

S4

Façana urbana

SECCIÓ 5. LA PRIMERA PLATJA
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S5

S6

6.30

2.30

5.80

2.50

Pallols pesca Serveis a la nàutica popular
Dàrsena pesquera

Aparcament A
226 places

Aparcament B
112 places

Plaça triangular existentNou passeig marítim

SECCIÓ 6. DIC DE PONENT

Avarada a la platja

Passeig del contradic

1/500
4

2/2SECCIONS TIPUS

Transformació de la NII en passeig
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