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1. INTRODUCCIÓ
1.1. ANTECEDENTS
A la comarca del Maresme, davant les costes de Mataró, Sant Andreu de Llavaneres i Sant
Vicenç de Montalt, hi trobem un espai marí de gran interès de conservació, que acull hàbitats
que generen ecosistemes d'elevat valor per la biodiversitat. Aquest espai marí de 2.906,36
hectàrees, anomenat Costes del Maresme, va ser inclòs dins la Xarxa Natura 2000 i va ser
declarat Zona d'Especial Conservació (ZEC), l'any 2014, per la presència de dos Hàbitats
d'Interès Comunitari, inclosos en l'Annex I de la Directiva europea Hàbitats (92/43/CEE):
•

1120. Alguers de posidònia. Hàbitat prioritari de conservació, format per praderies de la
fanerògama marina Posidonia oceanica de densitat variable segons la fondària, el nivell
d'afectació antròpica i la morfologia del fons. Normalment colonitza fons sorrencs o
grapissars, però també es pot assentar en substrats rocosos. D'aquest hàbitat es
destaca el poblament d'epífits a les fulles i rizomes.

•

1170. Fons marins rocosos i concrecions biogèniques. Substrat rocós i concrecions
biogèniques, submarines o exposades durant la marea baixa, distribuïts
majoritàriament a les zones sublitorals, però també es poden trobar a la zona litoral.
Aquests esculls donen suport a les comunitats bentòniques d'algues i a gran varietat
d'animals, incloses les incrustacions i concrecions coral·lígenes.
Imatge 1. Àmbit de la ZEC Costes del Maresme

Font: Elaboració pròpia a partir de Google Earth

Malauradament aquests hàbitats són molt sensibles a l'activitat humana i existeixen nombrosos
impactes que amenacen la seva conservació i la de les espècies que hi habiten. Alguns
d'aquests impactes són: l'abocament de contaminants al mar, l'ancoratge d'embarcacions que
impacten sobre el fons marí, les males pràctiques en l'activitat pesquera, les obres a primera
línia de costa que alteren la dinàmica sedimentària, la introducció d'espècies invasores que
acaben desplaçant les autòctones i, finalment, el canvi climàtic, que produeix variacions en les
condicions del medi marí que acaben afectant a les espècies més sensibles.
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La conservació d’aquest espai és de gran importància, ja que els herbassars de fanerògames
marines com la posidònia, són un dels ecosistemes més productius del planeta, alhora que
contribueixen enormement en la fixació del carboni, essent considerades un gran embornal de
CO2 a escala global. Els herbassars també juguen un paper actiu en la dinàmica del sediment,
protegint en molts casos les nostres platges, fixant els sediments amb les seves arrels. A més,
tant la posidònia, com el coral·ligen ofereixen una funció estructural d’hàbitat amb una gran
biodiversitat associada i, per tant, són bàsics pel manteniment dels recursos marins vius.
Davant la fragilitat d’aquests ecosistemes, el 21 de juliol de 2017, el Departament de Territori i
sostenibilitat, l’Ajuntament de Mataró i l’Associació Posidònia 2021, varen signar un conveni
d’acord de custòdia de l’espai marí protegit, amb l’objectiu d’assegurar la col·laboració entre les
administracions i els usuaris de l’espai a l’hora de dura terme una bona gestió de la zona,
contribuint a garantir el manteniment o rebliment d’un bon estat de conservació dels hàbitats
naturals i de les espècies de fauna i flora d’interès comunitari que alberga i que són el motiu
d’inclusió de l’espai dins la Xarxa Natura 2000.

1.2. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIU GENERAL DEL PLA D’ACCIÓ
Una vegada s’ha designat l’espai com a Zona d’Especial Conservació, cal anar un pas més
endavant i avançar en la protecció i divulgació dels ecosistemes presents en aquest espai marí
protegit. Amb aquest propòsit, des de l'Ajuntament de Mataró, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya, s’ha promogut la redacció d’un Pla d'Acció, amb l’objectiu de definir
mesures que garanteixin la conservació dels valors naturals de la ZEC. La implicació de la
ciutadania i els agents locals en la definició de les actuacions de conservació de l'espai marí és
fonamental per garantir el seu futur. És per això, que el Pla d'Acció s’ha redactat en base a les
aportacions rebudes en aquest procés participatiu, que ha permès fomentar un debat entre els
diferents agents i concretar les actuacions de conservació de manera conjunta i consensuada.

2. OBJECTIUS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
General
Elaborar un Pla d’Acció de la Zona d’Especial Conservació Costes del Maresme, mitjançant la
participació de tots els agents implicats o interessats en la gestió de l’espai marí protegit.
Específics
•

Revisió de la Diagnosi ambiental i socioeconòmica de l'espai, elaborada prèviament a
partir de la recopilació de tota la informació disponible sobre la ZEC Costes del
Maresme.

•

Donar a conèixer i convidar els diferents sectors i actors usuaris de la ZEC Costes del
Maresme a participar en la redacció del Pla d’Acció.

•

Definir actuacions per millorar la conservació i la divulgació dels valors naturals de la
Zona d’Especial Conservació Costes del Maresme, de forma consensuada amb els
diferents agents implicats.

•

Donar a conèixer l’existència de l’espai marí protegit i els valors naturals que acull.
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3. METODOLOGIA
3.1. ETAPES DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
1. Fase prèvia
En aquesta primera etapa s’ha organitzat el procés de participació i s’ha elaborat els
materials i la documentació base del procés. Aquesta fase ha constat dels següents passos:
•

•

Creació de la Comissió de seguiment de la redacció del Pla d’Acció elaborat a través
del Procés participatiu. La Comissió és l’encarregada de vetllar per la qualitat del
procés, pluralitat, accessibilitat, inclusió i no discriminació i està formada per membres
de les següents entitats:
-

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de
Catalunya.

-

Ajuntament de Mataró

-

Associació POSIDONIA 2021.

-

Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

-

Empresa redactora: SERPA, Enginyeria i Consultoria Ambiental.

Consens, per part de la Comissió de seguiment, del Mapa d'Actors implicats en la
gestió de l'espai marí, format tant per a ciutadans individuals com per les diverses
entitats que els poden aplegar i organitzar.
Imatge 2. Mapa d'actors implicats en la gestió de la ZEC Costes del Maresme

•

Recopilació de tota la informació disponible de l'àmbit d'estudi, anàlisi d'aquesta i
elaboració d'una Diagnosi ambiental i socioeconòmica de l'espai, on hi consta l'estat
actual del medi i les interaccions de l'activitat antròpica amb l'espai.
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•

•

Definició dels objectius de conservació de la ZEC Costes del Maresme, a partir de la
prèvia diagnosi de l'espai marí protegit, que serviran per estructurar el debat en el
moment que els participants del procés facin les seves aportacions. Aquest objectius
son:
-

Objectiu 1: Augmentar el coneixement i el seguiment de la ZEC.

-

Objectiu 2: Conservació i millora de l'estat dels hàbitats i les espècies presents
a l'espai

-

Objectiu 3: Compatibilitzar l'activitat antròpica amb la conservació de la ZEC
Costes del maresme.

-

Objectiu 4: Mitigar els efectes del Canvi Global a la ZEC Costes del Maresme.

-

Objectiu 5: Establir mecanismes d'aplicació i actualització del Pla d'Acció i de
governança de la ZEC.

Creació d’un apartat web sobre el procés de participació del Pla d’acció a la Plataforma
de participació Ciutadana Decidim i Fem Mataró, amb l’objectiu de donar l’opció als
agents de participar en el procés sense haver d’assistir a les trobades presencials.
Imatge 3. Apartat web del Pla d'Acció de la ZEC Costes del Maresme a la Plataforma Decidim i
Fem Mataró

•

Creació de diversos materials per difondre el procés participatiu del Pla d’Acció:
-

Elaboració d’un vídeo promocional on s’exposa la situació de l’espai marí
protegit, els seus valors naturals i els impactes que els poden afectar.
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Imatge 4. Caràtula del vídeo promocional del procés participatiu

-

Elaboració de diferents posts per a les xarxes socials amb diverses imatges de
l’espai marí protegit.
Imatge 5. Diversos posts creats per la difusió del Pla d'Acció

2. Fase d’informació
En aquesta etapa s’ha realitzat la difusió del procés participatiu, la seva documentació base i
les dates dels diversos tallers de participació, a través de diferents canals:
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-

Xarxes socials

-

Butlletins informatius

-

Mailings als actors implicats en l’espai

-

Nota de premsa

3. Fase de desenvolupament
Etapa en la qual els agents implicats en l'espai marí protegit han pogut fer les seves
aportacions i debatre amb la resta de participants sobre la gestió de l'espai ZEC. Aquesta fase
ha constat dels següents passos:
•

Primera fase de participació on s’organitzen tres tallers participatius; un per
l'administració pública, l'altre pels agents econòmics i, l'últim, per la ciutadania i la
comunitat científica. En aquests tallers, primerament, es presenta als participants la
diagnosi ambiental i socioeconòmica de l'espai i els objectius de conservació de la ZEC
i, seguidament, es du a terme conjuntament la discussió i debat sobre les propostes a
incorporar al Pla d'Acció dins dels diferents objectius de conservació. El primer dels tres
tallers, específic per a agents de l’administració pública, s’ha pogut realitzar de manera
presencial, seguint les recomanacions de prevenció de la COVID-19 establertes per la
Generalitat de Catalunya, mentre que la resta de tallers s’han fet mitjançant
videoconferència, a causa de l’evolució de la pandèmia. Paral·lelament, s’obre la
participació a través de la plataforma web Decidim i fem Mataró, on els agents tenen
l’opció de seguir el procés, consultar la informació base, fer les aportacions en línia,
consultar les propostes realitzades per altres agents i comentar-les.
Imatge 6. Taller de participació del dia 15 d’abril amb els agents del sector econòmic via
videoconferència

•

Anàlisi de la viabilitat de les diferents propostes recollides durant els tallers
participatius, segons criteris consensuats amb la Comissió de seguiment.

•

Redacció i difusió d'una primera versió del Pla d'Acció amb les propostes viables.
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•

Segona fase de participació amb l’organització de quatre tallers participatius, per tal
d'arribar al màxim consens entre els agents dels tres grans blocs (administració
pública, sectors econòmics i societat civil i comunitat científica). Donat l’elevat nombre
d’aportacions realitzades en la primera fase de participació, en cada un dels tallers
d’aquesta segona fase es tracta un objectiu diferent, de manera que en cada una de les
sessions es debaten únicament les aportacions agrupades en aquell objectiu concret.
Així doncs, durant les sessions es presenten les actuacions proposades en la primera
versió del Pla d'Acció i es dona pas a la discussió i debat per concretar i complementar
les propostes presentades. Tots els tallers s’han pogut realitzar de manera presencial,
seguint les recomanacions de prevenció de la COVID-19 establertes per la Generalitat
de Catalunya. Paral·lelament s’obre la participació a través de la plataforma web
Decidim i fem Mataró, on els agents poden consultar la primera versió del Pla d’Acció,
fer les seves aportacions al respecte en línia, consultar les propostes realitzades per
altres agents, valorar-les i comentar-les.
Imatge 7. Fotografia del taller de participació del dia 6 de juliol al Consorci del Port de Mataró

•

Redacció del document final del Pla d'Acció, a partir de les aportacions, matisos i
consensos viables assolits en el procés de participació.

4. Fase de retorn
Etapa en la que es realitza el trasllat als agents participants del procés del resultat final del Pla
d'Acció, així com al públic general a través de la web Decidim i fem Mataró.

3.2. PLA DE TREBALL
1. Fase prèvia de preparació: del 15 de febrer al 12 de març.
2. Fase d’informació: del 15 de març al 2 d’abril.
3. Fase de desenvolupament: del 5 d’abril al 17 de setembre.
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-

Primera ronda de participació, del 5 d’abril al 30 d’abril.
o
o
o

Taller per l’administració, 9 d’abril.
Taller per als agents del sector econòmic, 15 d’abril.
Taller per a la ciutadania i la comunitat científica, 22 d’abril.

-

Primera versió del Pla d’Acció, del 3 de maig al 21 de maig.

-

Difusió de la primera versió del Pla d’Acció, del 24 de maig al 4 de juny.

-

Segona ronda de participació, del 7 de juny al 6 de juliol.
o
o
o
o

-

Taller per debatre sobre les actuacions incloses en els objectius de
conservació 1 i 2, 10 de juny.
Taller per debatre sobre les actuacions incloses en l’objectiu de conservació 3,
16 de juny.
Tall per acabar de debatre les actuacions incloses en l’objectiu de conservació
3, 22 de juny.
Taller per debatre sobre les actuacions incloses en els objectius de
conservació 4 i 5, 6 de juliol.

Redacció del document final del Pla d’Acció, del 7 de juliol al 31 d’agost.

4. Fase de retorn: de l’1 de setembre al 8 d’octubre.
Imatge 8. Calendari de les diferents etapes del procés de participació
15/2/2021

7/3/2021

27/3/2021

16/4/2021

6/5/2021

Fase prèvia

Fase d'informació

Primera ronda de participació

Redacció 1a versió Pla d'Acció

24/5/2021

13/6/2021

3/7/2021

23/7/2021

12/8/2021

1/9/2021

21/9/2021

Difusió Pla d'Acció

Segona ronda de participació

Redacció Pla d'Acció definitiu

Fase de retorn
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4. DADES DE PARTICIPACIÓ
Durant tot el procés de participació s’han realitzat un total de 7 tallers, en els quals els agents
interessats han pogut transmetre la seva opinió sobre la gestió de la Zona d'Especial
Conservació Costes del Maresme. La participació també s’ha pogut dur a terme a través de la
Plataforma web Decidim Mataró, adreçada als agents que no ha pogut assistir a les trobades
presencials o virtuals.
En total han participat 54 agents en el procés, la gran majoria dels quals han fet les seves
aportacions a través dels tallers de participació. Així, tal com es mostra en el següent gràfic
(Imatge 9), el 93% dels participants han assistit als tallers, mentre que el tant per cent restant
han preferit participar a través de la plataforma web. La participació a través de la plataforma
web s’ha dut a terme únicament durant la primera ronda de participació i, per tant, el 100% de
la participació durant la segona fase ha estat íntegrament a través dels tallers de participació.
Imatge 9. Gràfic sobre la participació al procés segons via

7%

Tallers de participació
Plataforma web

93%

Font: Elaboració pròpia

Si ens fixem en el sector el qual pertany cada agent que ha participat en el procés, podem
observar que el sector més representat ha sigut el de l’administració pública (43%), on han
participat representants d’administracions de diferents àmbits territorials: administració estatal,
administració autonòmica i diverses administracions locals. En segona posició s’ha situat el
sector econòmic (26%), la participació del qual ha estat representada sobretot pels clubs de
submarinisme, clubs nàutics i, en menor proporció, els pescadors i les empreses de serveis.
Seguidament s’han situat les associacions (17%), amb la participació de diverses associacions
de tipus ambiental, a més d’associacions i federacions de pesca i activitats subaquàtiques. En
penúltima posició, trobem la comunitat científica (9%), sobretot agents de centres d’investigació
en l’àmbit aquàtic i, en última posició, se situen les persones que han participat de manera
individual, és a dir, com a ciutadania (5%).
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Imatge 10. Gràfic sobre la participació al procés per sectors

5%
Administració

26%

Associacions

43%

Comunitat científica
Sector econòmic
9%

Ciutadania
17%

Font: Elaboració pròpia

Tal com s’observa en el següent gràfic (Imatge 11), durant la 1a ronda de participació, s’han
organitzat 3 trobades on han participat un total de 43 persones, amb una mitjana de 17
assistents a cada trobada, mentre que durant la 2a ronda de participació s’han organitzat unes
4 trobades on han participat un total de 20 agents, amb una mitjana de 14 assistents per cada
trobada. Així doncs, es podria dir que la primera ronda de tallers ha rebut força més participació
respecte la 2a ronda, on el nombre de participants s’ha reduït un 57,45%, tanmateix, cal tenir
en compte que, donat que en cada taller de la 2a ronda es tractaven objectius i actuacions
diferents, la major part dels participants van assistir a gairebé tots els tallers d’aquesta 2a fase.
Imatge 11. Gràfic sobre la participació en els tallers per fases de participació del procés

50
45

43

Núm. Participants

40
35
Sector econòmic

30
25

20

20

Comunitat científica
Associacions
Administració

15
10
5
0

1a Ronda de participació

2a Ronda de participació
Font: Elaboració pròpia

D’altra banda, a través de la Plataforma Decidim i Fem Mataró, tal com s’ha comentat amb
anterioritat, la participació ha sigut molt reduïda, amb un total de 5 participants. Aquests han fet
les seves aportacions únicament durant la primera ronda de participació, mentre que en la
segona ronda la participació ha sigut nul·la. Cal destacar que els agents que han participat a
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títol individual, és a dir, com a ciutadà, no han assistit a les trobades presencials i han preferit
fer les seves aportacions a través de la plataforma de participació ciutadana.
Imatge 12. Gràfic sobre la participació a la Plataforma Decidim i Fem Mataró per fases de participació

6

Núm. Participants

5
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4

Ciutadania
Sector econòmic
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Administració
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Font: Elaboració pròpia

5. APORTACIONS REALITZADES
En total s’han realitzat 140 aportacions durant la primera fase de participació, el 93% de les
quals s’han fet a través dels tallers de participació, mentre que només el 7% s’han fet a través
de la plataforma web (vegeu Imatge 13).
Imatge 13. Aportacions realitzades segons via de participació

7%
Tallers de participació
Plataforma Decidim
Mataró
93%
Font: Elaboració pròpia

En el següent gràfic (Imatge 14) es pot observar que la major part de les aportacions fetes pels
participants, concretament un 46,43%, han sigut en relació a l’objectiu 3, centrat en la
comptabilització de l’activitat antròpica amb la conservació dels valors naturals de la ZEC. El
29,29% de les aportacions han sigut en relació a l’augment del coneixement dels valors de la
ZEC i, per tant, relacionades amb l’objectiu 1. En tercera posició se situa l’objectiu 5, amb el
14,29% de les aportacions realitzades, referent a l’establiment de mecanismes d’aplicació del
Pla d’Acció i de millora de la governança de la ZEC. L’objectiu 2 ha rebut el 7,14% de les
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aportacions, relacionades amb la conservació dels hàbitats i de les espècies que habiten en
l’espai marí, i, finalment, el 2,86% de les aportacions s’han realitzat en relació a la mitigació
dels efectes del canvi global en la ZEC i, per tant, incloses en l’objectiu 4.
Imatge 14. Aportacions realitzades segons objectius de conservació
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En l’Annex final del present document s’adjunten les 140 aportacions realitzades durant la
primera fase de participació.

6. RETORN DE LA PARTICIPACIÓ AL PLA D’ACCIÓ
De les 140 aportacions, s'han acceptat un total de 122 que s'han agrupat en 44 accions del Pla
d'Acció. Les aportacions no incloses en el Pla, les quals suposen només el 13%, han sigut
rebutjades per no seguir un criteri legal, un criteri científic o, bé, per falta de consens entre els
agents en la segona ronda de participació. Algunes de les aportacions tampoc s'han inclòs dins
del Pla d'Acció donat el seu elevat nivell de detall, ja que seran els responsables de cada acció,
juntament amb l’Òrgan de cogestió de la ZEC, els qui concretin les característiques
específiques de cada actuació.
Imatge 15. Aportacions acceptades o rebutjades per incloure al Pla d'Acció
13%
Aportacions acceptades
Aportacions rebutjades
87%
Font: Elaboració pròpia
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7. ANNEX: RECULL D’APORTACIONS REALITZADES EN LA PRIMERA
FASE DE PARTICIPACIÓ

OBJECTIU 1: Augmentar el coneixement i el seguiment de la ZEC
Avaluació i seguiment de les comunitats marines
Potenciació del coneixement de l’ecosistema
•

Estendre els estudis realitzats actualment als herbassars de Posidonia oceanica a les
comunitats coral·lígenes i a altres espècies i hàbitats d’interès presents a la ZEC.

•

Determinar les espècies claus i les espècies que formen hàbitats a la ZEC.

•

Determinar les àrees de prioritat que cal cobrir a l’hora de dur a terme estudis per
estipular un ordre.

•

Valorar la idoneïtat d’establir, entre tots els agents implicats en la gestió de la ZEC,
una xarxa de punts de mostreig pels estudis que es realitzin a la zona.

Ampliació del seguiment de la praderia de posidònia
•

Incrementar el nombre d’estacions de mostreig de l’herbassar de posidònia, sobretot
en els herbassars situats a més profunditat, ja que són més vulnerables.

•

Incrementar el nombre d’estacions de mostreig de l’herbassar de posidònia,
especialment fora del front municipal de Mataró.

•

Incrementar el nombre d’estacions de mostreig de l’herbassar de posidònia per
incloure aquells herbassars situats fora dels límits de la ZEC.

•

Incrementar la freqüència de mostreig dels herbassars de posidònia

•

Ampliar el seguiment de l’herbassar de posidònia de manera coordinada amb el
seguiment ja existent.

Cartografiar els diversos hàbitats presents a la ZEC
•

Realitzar una cartografia actualitzada de tots els hàbitats presents a la ZEC i ampliarla fins a la costa.
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Estudis de les interrelacions entre els diferents elements que afecten l’ecosistema de la ZEC i
els seus impactes
Estudis dels impactes produïts en els valors naturals de la ZEC
•

Realitzar una diagnosi acurada de cada ús desenvolupat en l’espai, incloent-hi les
àrees on es du a terme cadascun, i identificar els impactes específics de cada ús
desenvolupat sobre la ZEC, així com les interrelacions entre ells. Determinar els
impactes més rellevants i establir un ordre de prioritats a l’hora d’actuar.

•

Crear una xarxa de registre de paràmetres oceanogràfics per preveure com
evoluciona el canvi global.

Estudis sobre els paràmetres de qualitat de l’aigua de la ZEC
•

Realitzar un seguiment de la qualitat de l’aigua de la ZEC, a nivell físic, químic i
biològic.

•

Realitzar el seguiment de la qualitat de l’aigua a diverses profunditats a partir dels 10
m.

•

Analitzar la transparència de l’aigua a través de la mesura anomenada Disc de Secchi
o a través de sensors de llum.

•

Mesurar els nivells de contaminació de les aigües de la ZEC i comparar els resultats
amb dades de dècades anteriors.

•

Ampliar la freqüència i els paràmetres de les analítiques realitzades actualment per
la Generalitat.

•

Estudiar els nivells de matèria orgànica i sediments de l’aigua de la ZEC.

•

Dur a terme un estudi per conèixer els nivells de fitoplàncton de l’aigua de la ZEC i
comparar els resultats amb dades de dècades anteriors.

Estudis de la dinàmica sedimentària de la ZEC
•

Realitzar un estudi sobre els efectes de la regeneració de les platges sobre la ZEC.

•

Estudiar l’origen dels sediments en suspensió presents a les aigües de la ZEC.

•

Dur a terme un estudi de l’alteració de les dinàmiques de sorra (transport de
sediments, dragatges, ports, etc.) i la seva afectació sobre la praderia de posidònia.
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Estudis de l’afectació de les dinàmiques terrestres als elements naturals de la ZEC
•

Dur a terme un estudi de l’afectació dels escorrentius, procedents de la zona de les
Cinc Sènies, sobre la qualitat de l’aigua de la ZEC.

•

Realitzar un estudi de l’afectació de les dinàmiques terrestres sobre el front marí, a
través dels rius i rieres que aboquen a la zona, tals com la riera d’Argentona, el
Besòs, la Tordera, etc.

•

Realització de calats a la Platja de Pekín de Mataró per determinar la presència
d’abocaments o runes al subsòl.

Estudis de l’afectació del sistema de sanejament als elements naturals de la ZEC
•

Dur a terme un estudi de l’impacte del sistema de sanejament sobre la qualitat de
l’aigua de la ZEC i el desenvolupament de la praderia.

•

Realitzar un estudi de l’afectació dels sobreeixidors de clavegueram i de la
depuradora sobre la ZEC en moments d’avingudes.

•

Reavaluar, en base a les tecnologies actuals, la necessitat de l’existència i el
funcionament dels emissaris submarins.

Estudis de l’afectació de la pesca sobre els elements naturals de la ZEC
•

Realitzar un anàlisi de les repercussions que causa cada art de pesca sobre els
diferents elements naturals de la ZEC.

•

Dur a terme un estudi per conèixer la quantitat d’arts de pesca abandonats en el
fons de la ZEC i determinar la seva afectació sobre els hàbitats i espècies presents.

•

Estudiar l’impacte que produeix la pesca sobre la població de peixos de la ZEC.

•

Quantificar la producció en biomassa que s’extreu de l’ecosistema de la ZEC, a través
de la pesca professional i la pesca recreativa.

Seguiment d’espècies invasores presents a la ZEC
•

Realitzar un llistat de les espècies exòtiques, de les quals s’ha de fer un seguiment
per tenir un potencial invasor, encara que no estiguin catalogades.

•

Realitzar un control de les espècies invasores presents dins els límits de la ZEC i al seu
entorn immediat.

•

Realitzar un control de les espècies invasores a través de plataformes de ciència
ciutadana com Observadores del Mar, coordinada pel CSIC, el CEAB i l’Institut de
Ciències del Mar.

19

Avaluar els serveis ecosistèmics de la ZEC
•

Establir els criteris a seguir per identificar els serveis ecosistèmics en l’àmbit marí.

•

Realitzar estudis sociològics sobre com afecta la ZEC a la població local i com aquesta
sent que la ZEC els beneficia o els perjudica.

Potenciar la ciència ciutadana per ampliar el coneixement de la ZEC
•

Utilitzar les plataformes de ciència ciutadana a l’hora d’impulsar voluntariats per
iniciatives com la neteja de les platges.

•

Aplicar el protocol existent de la IUCN Reef Check Med (protocol originat a zones
tropicals, adaptat a zones mediterrànies) que permet la recollida de dades a través
de plataformes de ciència ciutadana.

•

Fer difusió de la plataforma Observadores del Mar com a eina per realitzar el control
de les espècies invasores presents a la ZEC.

•

Potenciar la recollida de dades obtingudes per la ciutadania de forma unificada.

OBJECTIU 2: Conservació i millora de l’estat dels hàbitats i les espècies presents a l’espai
Potenciar la recuperació i expansió dels hàbitats i espècies presents a la ZEC
Potenciar la recuperació i expansió de la praderia de posidònia
•

Fer proves pilot per replantar feixos de posidònia a la ZEC i augmentar la superfície
de l’herbassar. Extreure els feixos replantats de les zones més denses i utilitzar
Cymodocea nodosa com a precursora per crear una estabilitat en el substrat abans
d’implantar posidònia. Implicar en el procés diverses associacions de submarinistes.

•

Realitzar proves pilot per replantar posidònia a partir de fruits germinats.

Potenciar la recuperació i expansió dels hàbitats coral·lígens
•

Estudiar la viabilitat de les plantacions de gorgònies en àrees de la ZEC on aquestes
han sigut malmeses, aprofitant els resultats obtinguts en projectes realitzats en
altres zones de Catalunya.

Augmentar la biodiversitat de la ZEC
•

Reduir les captures de peixos.

•

Analitzar la viabilitat i la idoneïtat a reintroduir certes espècies autòctones
vulnerables.
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•

Instal·lació de biòtops marins al fons del mar per a cada boia de marcació col·locada
durant la temporada d’estiu. Mantenir els biòtops instal·lats al fons marí durant tot
l’any.

Ampliar l’àmbit de la ZEC i els elements de protecció
•

Incloure com a element protegit l’hàbitat d’interès comunitari 1110. Bancs de sorra
coberts permanentment per aigua marina poc profunda, present a l’Annex I de la Llei
42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

•

Incloure com a element protegit l’hàbitat 11.331. Alguers de Cymodocea nodosa
mediterranis.

•

Modificar els límits de la ZEC per incorporar els herbassars de Posidonia oceanica i
Cymodocea nodosa, que es troben propers a la ZEC però exclosos del seu àmbit, com
per exemple l’herbassar de Posidonia oceanica present a la zona de Pins Mar.

•

Fer la delimitació més rectangular per evitar el problema de no saber si estàs fora o
dins la zona.

OBJECTIU 3: Compatibilitzar l’activitat antròpica amb la conservació de la ZEC
Regulació dels usos desenvolupats en l’espai
•

Redacció d’un Pla d’Usos de la ZEC, on es caracteritzin i es regulin els usos
desenvolupats en l’espai, tant a nivell espacial com temporal, prioritzant la
compatibilització enfront la regulació. Es proposa que els Pla d’Usos inclogui els
següents aspectes:
Estudis previs
-

Elaborar un estudi de sensibilitat ambiental i determinar els indicadors de
capacitat de càrrega.

-

Establir els punts de major interès ecològic i els elements claus que cal protegir,
per tal de poder determinar quines activitats específiques tenen un impacte i
zonificar posteriorment els usos que es desenvolupen a l’espai.

Activitat de submarinisme
- Estipular una àrea de protecció integral perquè es pugui donar el bon
desenvolupament de les comunitats de roca.
- Determinar les zones on cal concentrar l’activitat de submarinisme i les zones que
cal preservar.
- Concentrar la freqüentació regulada de l’activitat de submarinisme en zones
concretes i deixar sense freqüentar la resta. Senyalitzar aquesta zonificació.
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-

Zonificar i organitzar l'espai perquè la pesca i el submarinisme no es
desenvolupin en la mateixa àrea i al mateix temps.

Activitat pesquera professional i recreativa
- Establir zones amb períodes de veda en el que es prohibeixi la pesca.
- Regular, limitar o prohibir els arts de pesca dins de la ZEC, segons el perjudici que
ocasiona cadascun.
- Estudiar la possibilitat de compensar les pràctiques molt nocives i amb pocs
pescadors que encara les realitzen, com el marisqueig, i promoure la seva
reubicació fora la ZEC o proporcionar una compensació per la pèrdua de
l’activitat. Valorar el tipus de captures que es fan, on es ven i a quin preu per
determinar aquestes compensacions. Realitzar el procés a través de
l’Administració.
- Establir una zona de pesca sense mort, d’acord amb l’article 44 de la Llei 2/2010
de pesca i acció marítimes
- Establir la pesca sense mort dins la ZEC.
- Regular la pesca professional.
- Regular la pesca recreativa.
Activitat de navegació
- Regular els punts de fondeig permesos
Activitat extractiva costanera
- Regular l’activitat extractiva en l’espai.
Senyalització
- Delimitar la ZEC en funció dels seus usos amb abalisaments perquè sigui més fàcil
detectar les infraccions.
•

Trasllat de la regulació dels usos a les cartes nàutiques.

Compatibilitzar els usos desenvolupats en l’espai amb la preservació dels elements naturals
de la ZEC.
Compatibilitzar la pesca professional amb la conservació de l’espai.
•

Establir un sistema per informar si es perd alguna xarxa sense haver de pagar una
multa, per tal que es faciliti la feina de la seva posterior recuperació.
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•

Coordinar confraries per a la creació d'un grup que permeti alliberar xarxes abans
de 24 hores de la seva pèrdua, ja que és molt més fàcil quan es proven de treure al
moment. Habilitar un telèfon o generar una aplicació on s'indiqui l'art de pesca
perdut amb coordenades perquè el grup ho pugui treure amb màxim 24 hores.

Compatibilitzar els usos desenvolupats en l’espai amb la preservació del fons marí de la
ZEC
•

Determinar, marcar i difondre amb waypoints les zones on es pot fondejar i quan es
pot fondejar a la ZEC.

•

Instal·lar un fondeig ecològic i restringir les hores en què els usuaris poden
fondejar.

•

Procurar variar el punt d’ancoratge per evitar malmetre intensament el fons, en lloc
d’establir un fondeig ecològic, ja que pot tenir un efecte crida.

•

En cas d’instal·lar un fondeig ecològic, utilitzar algun sistema d’organització com l’ús
de tiquets.

•

Estudiar i potenciar l’ús d’àncores no nocives pel fons marí.

•

Determinar i dur a terme difusió de les pràctiques de fondeig responsable.

Compatibilitzar l’activitat de submarinisme amb la conservació de l’espai
•

Crear una passarel·la on la gent pot gaudir de l’ecosistema a les zones adjacents a
aquesta.

Compatibilitzar els moviments de terres costaners amb la conservació de l’espai
•

Evitar la regeneració de platges sistèmica. Si cal fer la regeneració, establir
mecanismes que estabilitzin la sorra i li donin una certa durada.

•

Evitar realitzar accions que puguin augmentar la suspensió dels sediments i, en cas
que s’hagin de realitzar, fer-ho durant els mesos de tardor i hivern, ja que la
posidònia és menys vulnerable.

•

Aplicar la normativa que determina que els ports són els responsables del
moviment de sediments retinguts pel transport de sediments natural a la costa.
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Controlar les espècies invasores presents a la ZEC i al seu entorn
•

Establir mecanismes pel canvi d’aigües d’embarcacions en el lloc on s’han recollit per
evitar el translocament d’espècies invasores.

•

Establir un protocol de netejar d’embarcacions que venen amb remolc.

•

Dur a terme inspeccions al port de canvis d’aigua i neteja de barques que venen de
fora.

•

Difusió, a través dels centres de submarinisme i ports, de les bones pràctiques de la
neteja d’aparells de submarinisme.

Millorar la qualitat de l’aigua a la ZEC
•

Realitzar un control dels abocaments incontrolats, sobretot els que es produeixen a
la zona de les Cinc Sènies.

•

Modificar l’EDAR de Sant Andreu de Llavaneres, ja que l’actual està sobrepassada.

•

Recuperar el cabal de les rieres i mantenir-les netes.

•

Controlar els bombaments quan plou, ja que és quan arriben tots els contaminants al
mar.

•

Potenciar i estendre les proves pilot realitzades actualment de la instal·lació de
sistemes per evitar l’aportació de residus sòlids al mar en moments d’avingudes.

•

Instal·lar tamisos per retenir els sòlids o tancs de tempesta per recollir les primeres
aigües de pluja que són les més contaminades.

•

Realitzar una valoració de la funció i capacitat de la depuradora i resoldre els
problemes que es detectin.

•

Establir un control sobre l’obertura de les depuradores i realitzar una gestió que eviti
la seva obertura fora de l’estrictament necessari.

•

Instal·lar dins el port sistemes de captació de residus sòlids flotants per la seva
posterior eliminació.

24

Mecanismes de vigilància, control i aplicació de la legislació
•

Fer un recull de la normativa ja existent i establir una graella d’infraccions
perfectament identificables i quantificables, així com un règim sancionador.

•

Utilitzar els diners recollits amb les sancions per la gestió de la ZEC i fer públic on van
a parar aquests diners per fer el procés transparent.

•

Realitzar sensibilització positiva en el sentit de protecció, per tal que el ciutadà no
vegi les actuacions com una restricció.

•

Establir protocols per millorar l’intercanvi d’informació entre administracions i la
tramitació d’expedients i sancions (Informar de com acaba aquella sanció per poder
millorar el procés si s’escau).

•

Crear una figura que permeti la inspecció de documentació i la denúncia a persones
que treballen a la ZEC i que troben infractors freqüentment. Donar la capacitat a tota
la gent que treballa (club de vela, submarinistes, nàutica, pescadors, etc.) de
denunciar de forma immediata i de parar les persones que estiguin fent infraccions.

•

Augmentar el nombre d’inspeccions de les llicències de pesca esportiva.

•

Retornar al medi els diners obtinguts amb les llicències dels usuaris que pesquen a la
ZEC.
Diferenciar les llicències de pesca des de la barca i des de la costa i recollir les dades
de captures per separat.

•

•

Controlar que les regeneracions de platges compleixen la normativa.

•

Mitjançant mètodes de vigilància, aplicar la normativa vigent en les infraccions que
es realitzen en l'actualitat, com per exemple els pescadors recreatius que
comercialitzen amb les seves preses de manera il·legal.

Sensibilitzar, educar i difondre els valors, impactes i regulacions de la ZEC
•

Fer difusió i sensibilització
-

Contingut: valors naturals de la ZEC i del litoral, els diversos hàbitats i
espècies, impactes i amenaces incloent usos i residus, impactes generats a
mar i des de terra, bones pràctiques, importància dels permisos i llicències, i
activitats/suport a accions incloses al Pla d'acció.
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-

Ampliant col·lectius objectiu: escoles, empreses i col·lectius de lleure, usuaris
dels ports, associacions culturals i esportives, pescadors, submarinistes, etc.,
utilitzant un llenguatges específic per a cada col·lectiu.

-

Ampliant mitjans de difusió: punt d’informació al port de Mataró, incloure en
el circuit marí existent al passeig, televisió i premsa escrita, cartells,
activitats, xerrades, no només al port sinó també dins la ciutat, federació de
pesca, administracions locals i Generalitat, empreses de submarinisme i
navegació, i xarxes socials de tots els anteriors.

-

Creant materials de difusió per edats, que incloguin activitats per a nens i
joves, i específics per a col·lectius.

-

Implicant els usuaris de la ZEC en la difusió i en la promoció de la implicació
en la presa d’accions per a l’execució del Pla d’Acció.

-

Organitzant activitats d’educació ambiental: recollides de residus en l’àmbit
terrestre, recollida de residus en l’àmbit marí, etc.

-

Acollint a nivell municipal i comarcal l’exposició “Mar Viva” de l’ARC, i afegir
materials de la ZEC a l’exposició.

-

Fer difusió dins la mateixa administració, promovent la cooperació i agilitat
entre administracions.

• Dur a terme campanyes informatives sobre els usos permesos i normativa: crear
materials i fer difusió de les bones pràctiques ambientals i de seguretat específics
segons usuaris: pescadors (xarxes, arts de pesca, fondeig, residus), navegants
(fondeig, pesca recreativa, residus), submarinistes (fondeig, residus) als usuaris de la
ZEC, a partir dels ports presents a la comarca del Maresme.
• Creació d'eines per realitzar difusió de la situació de la ZEC
-

-

Crear un apartat a la web o aplicació específica on es pugui penjar tota la
informació que es generi de la zona (delimitació de l'espai, normativa
aplicable, cartografies, estudis, etc.), perquè qualsevol persona la pugui
consultar.
Utilitzar les xarxes socials per a fer accessible i consultable la informació.
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OBJECTIU 4: Mitigar els efectes del Canvi Global a la ZEC Costes del Maresme
Implementar actuacions per minimitzar els impactes del canvi global
•

Potenciar la ZEC com a àrea protegida per afrontar els efectes del canvi global.

•

Renaturalització de les platges, augmentant la superfície del cordó dunar, per tal de
millorar la fixació dels sediments terrestres i disminuir la terbolesa de l’aigua de la
ZEC.

•

Potenciar el coneixement de la funció de la posidònia i el seu efecte de millora del
canvi global (fixació de carboni i reducció de l’acidificació de l’aigua, etc.)

•

Organitzar xerrades per difondre i sensibilitzar a la ciutadania dels efectes del canvi
global sobre l’ecosistema de la ZEC.

OBJECTIU 5: Establir mecanismes d’aplicació i actualització del Pal d’Acció i de governança
de la ZEC
Establiment de mecanismes d’aplicació del pla
•

Redactar un document on es recullin els mecanismes per implantar cada actuació
proposada.

•

Revisar els objectius de la fitxa de la Zona d’Especial Conservació derivada de
l’Instrument de Gestió aprovat en l’Acord de Govern 150/2014, de 4 de novembre.

•

Establir uns objectius de conservació de la ZEC concrets i quantificables mitjançant
l’organització d’una taula rodona.

•

Realitzar una caracterització de l’espai en el passat, extraient dades de fons
documentals, per poder establir els objectius concrets.

•

Definir la responsabilitat de cada una de les actuacions proposades.

•

Establir indicadors d'evolució de la conservació de la ZEC.

•

Ampliar l'acord de custòdia amb els Ajuntaments de Sant Andreu de Llavaneres i
Sant Vicenç de Montalt.

•

Estudiar la possibilitat d'augmentar el grau de protecció a la totalitat de la ZEC o
només en algunes àrees.
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•

Establir una taula de cogestió de l’espai, com l’existent en el litoral del Baix Empordà,
on es debatin i es concretin propostes per millorar la gestió i ordenació dels usos i
activitats dins la ZEC.

•

Crear una flota de col·laboradors per tirar endavant les actuacions del Pla d’Acció.

•

Determinar el termini de validesa del Pla, fer-lo flexible i adaptat.

•

Crear un òrgan per fer el seguiment del pla.

Establir eines de comunicació entre tots els agents implicats en la gestió de la ZEC
•

Organitzar una reunió anual, dels agents implicats en la ZEC, per posar-se al dia sobre
com evoluciona el coneixement i seguiment de la ZEC.

•

Crear un fòrum que permeti estar en contacte tots els agents implicats en la gestió
de la ZEC.

•

Crear una xarxa entre tots els participants del territori, perquè hi hagi un
coneixement profund del que fan els diferents agents implicats i sigui més fàcil
arribar a un consens i millorar la governança de la zona i els usos que s’hi
desenvolupen.

•

Crear unes jornades on la gent pugui explicar les seves experiències i exposar la seva
feina. Portar convidats a les jornades que actuïn en altres zones similars a la ZEC
Costes del Maresme.

Línies de finançament de les actuacions proposades
•

Establir les línies de finançament per a cada actuació del Pla d’Acció.

•

Realitzar un recull dels possibles recursos disponibles per aprofundir en l’estudi de la
ZEC, com per exemple el programa de finançament LIFE de la Unió Europea.

•

Tirar endavant línies estratègiques a través del voluntariat.

•

Buscar finançament a través de patrocinadors privats.
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