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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS  

La posidònia (Posidonia oceanica) és una planta endèmica del mar Mediterrani que creix formant 
extenses praderies subaquàtiques, constituint ecosistemes d’elevat valor ecològic. La importància 
d’aquesta espècie rau en el fet que alberga una gran biodiversitat, ja que suposa un lloc de posta, 
aliment i refugi per nombroses espècies. També contribueix en l’oxigenació de l’aigua, en la fixació 
del carboni i actua com a filtre biològic, a més de jugar un paper important en la dinàmica 
sedimentària, ajudant a fixar el substrat amb les seves arrels.    

Malauradament, les praderies de posidònia són uns ecosistemes molt fràgils davant l’acció humana i 
en moltes zones es troben en retrocés. Per aquesta raó, la Generalitat de Catalunya va aprovar 
l’Ordre de 31 de juliol de 1991 (DOGC núm. 1479 pàg. 4395 de 12/8/91), on es declaraven protegides 
les espècies de fanerògames marines presents al litoral. Arran d’aquesta ordre i a fi de conèixer 
l’extensió d’aquests alguers, l’any 1992, el Departament d’Agricultura i Ramaderia i Pesca va 
encarregar una cartografia de tota la costa catalana que, tot i les imprecisions, va suposar un pas 
important pel coneixement d’aquests ecosistemes.  

Les costes del Maresme acullen una important praderia de posidònia, que ocupa una extensió 
d’aproximadament 600 ha i que ha sigut objecte de nombrosos estudis al llarg de les dues últimes 
dècades.  

L’any 1997 va néixer l’anomenat “Projecte alguer de Mataró”, amb el que diverses entitats i 
institucions municipals i supramunicipals es van posar d’acord per dur a terme el seguiment de l’estat 
de conservació de l’alguer de Mataró i donar a conèixer el seu alt valor ecològic.  Inicialment, Mataró 
es va fixar com un punt de control més, dins  la “Xarxa de vigilància de la qualitat biològica dels 
herbassars de fanerògames marines”, projecte promogut per la Direcció General de Pesca Marítima 
de la Generalitat. A diferència d’altres punts de la Xarxa i gràcies a la complicitat de les entitats 
implicades a Mataró, les campanyes de seguiment de l’alguer de Mataró s’han dut a terme 
anualment, sense interrupció fins a l’actualitat, seguint sempre la mateixa metodologia, gràcies a 
l’equip de submarinistes voluntaris de la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques, la coordinació 
de l’Escola del Mar de Badalona, l’assessorament científic del Departament d’Ecologia de la 
Universitat de Barcelona i el suport de l’Ajuntament de Mataró, la Confraria de Pescadors de Mataró i 
Blaumar. Avui dia es compta amb quatre estacions d’estudi des d’on es recullen les dades, per tal de 
controlar l’estat de l’alguer. La sèrie de dades acumulades fins ara és la segona més llarga de tota la 
costa catalana i una de les més importants de tot el Mediterrani. Les tasques de difusió (exposicions, 
tallers, maleta didàctica, publicacions, etc.) es van iniciar gràcies al voluntariat de la Secció de 
Ciències Naturals del Museu de Mataró i l’Ajuntament de Mataró que han incorporat aquest 
compromís de difusió a la seva despesa anual de programació amb noves exposicions i mitjans de 
difusió (Fòrum 2004, DVD, web, jornades, etc.). Així doncs, el projecte també incorpora un vessant de 
participació municipal i social que promou la sensibilització cap a aquest hàbitat, tant per als 
submarinistes com a la població local. 

Pel que fa la Xarxa de vigilància dels herbassars de fanerògames marines, actualment està formada 
per 37 estacions distribuïdes per tot el litoral català, des d’on es duen a terme estudis corresponents 
al seguiment de la qualitat biològica dels herbassars seguint una metodologia de mostreig, la filmació 
i l’obtenció d’imatges de les praderies. Els resultats derivats de la xarxa de seguiment, obtinguts de 
l’últim informe disponible (any 2013), mostren que 7 de les estacions amb presència d’herbassars de 
Posidonia oceanica disposen de valors de densitat amb una desviació superior al 50% del valor 
òptim, 19 estacions mostren densitats amb una desviació entre el 25% i el 50% i, finalment, 4 
estacions disposen de valors amb una desviació de fins al 25%, entre elles les dues primeres 
estacions de Mataró.  

En el transcurs dels anys, també s’ha anat realitzant cartografies del fons marí, per tal de conèixer la 
distribució i tendència de les praderies de fanerògames marines específiques d’aquesta zona, que 
han permès obtenir un millor coneixement d’aquests espai. La més actualitzada correspon a la 
“Cartografia de les comunitats de fanerògames dels fons litorals del Maresme”, elaborada l’any 2018, 
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pel Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines i el Departament d’Ecologia de 
la Universitat de Barcelona i promoguda per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. 

En el marc de la Directiva Hàbitats (92/43/CEE), relativa a conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i flora silvestre, la posidònia constitueix un Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC), la conservació del 
qual requereix la designació de Zones Especials de Conservació (ZEC). Així, per la presència de 
l’extensa praderia de posidònia, juntament amb els fons marins rocosos constituïts també com a HIC, 
l’any 2006, l’espai “Costes del Maresme” va ser declarat com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i va 
passar a formar part de la Xarxa Natura 2000, mitjançant l’Acord del Govern 112/2006, de 5 de 
setembre, que va aprovar la xarxa Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735, de 6-10-2006). L’any 2014, 
a través de l’Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, l’espai marí va ser catalogat com a Zona 
d’Especial Conservació. 

Paral·lelament, l’espai Costes del Maresme també va ser incorporat al Pla Especial d’Interès Natural 
(PEIN), d’acord amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, la qual determina que 
la inclusió d’un espai a la Xarxa Natura 2000 implica la seva integració al PEIN. 

Finalment, en data 21 de juliol de l’any 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, 
amb l’objectiu d’assegurar la col·laboració entre administracions i usuaris de l’espai protegit a l’hora 
de dur a terme una bona gestió i la protecció dels valors naturals, contribuint a garantir el 
manteniment o restabliment d’un bon estat de conservació dels hàbitats naturals i les espècies de 
fauna i flora d’interès comunitari que alberga i que són el motiu de la inclusió de l’espai en la Xarxa 
Natura 2000. 

 
1.1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIU GENERAL DEL PLA D’ACCIÓ 

Una vegada s’ha designat un espai com a Zona d’Especial Conservació i s’ha inclòs en la xarxa 
Natura 2000, cal anar un pas més endavant i avançar en la protecció i divulgació dels ecosistemes 
presents en aquest espai.  

D’acord amb l’article 6 de la Directiva Hàbitats, respecte les zones d’especial conservació, els Estats 
membres han de fixar les mesures de conservació necessàries que implicaran, en el seu cas, plans 
de gestió adequats, específics als espais o integrats en altres plans de desenvolupament, i les 
mesures reglamentàries apropiades, administratives o contractuals, que responguin a les exigències 
ecològiques dels hàbitats naturals de l’Annex I i de les espècies de l’Annex II presents a l’espai 
objecte del pla, així com evitar el deteriorament dels hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies i 
les alteracions que repercuteixen negativament a les espècies que hagin motivat la designació de 
l’espai.  

Des de l’Ajuntament de Mataró, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, els Serveis 
Territorials de Barcelona i la Secretaria d’Acció Climàtica del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, es promou un Pla d’Acció, responent a la 
fragilitat que presenten aquests ecosistemes marins. La implicació de la ciutadania i dels sectors 
econòmics en la gestió d’aquest espai és fonamental per garantir-ne el seu futur. És per això que el 
present Pla va acompanyat d’un procés participatiu, articulat a través de les entitats, col·lectius i 
ciutadans, per tal d’incorporar els criteris aportats per aquests agents en la definició de les actuacions 
per a la conservació i millora dels elements que conformen aquesta espai marí protegit. 

 

1.2. MAPA D’ACTORS 

1.2.1. ORGANISMES GESTORS DE L’ESPAI 

La gestió dels espais naturals protegits, inclosos en la Xarxa Natura 2000 (92/43/CEE) i en el Pla 
d’Espais d’Interès Natural, és competència de la Generalitat de Catalunya, més concretament sobre 
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el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Les seves competències inclouen la 
regulació i la declaració de les figures de protecció, la delimitació, la planificació i la gestió d’espais 
naturals, així com els hàbitats i les espècies protegides a Catalunya.  

 

1.2.2. ACTORS IMPLICATS EN LA GESTIÓ DE L’ESPAI 

Així com la Generalitat de Catalunya és l’organisme competent en la gestió de l’espai, en el territori es 
troben diversos actors que interactuen directament amb aquest espai, ja sigui a través de 
l’aprofitament de recursos i/o treballant per la preservació dels recursos naturals. Aquest Pla d’Acció, 
a través del procés de participació, recull les visions i propostes dels següents actors implicats:   

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
 

Diputació de Barcelona 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

Ajuntaments 

Ajuntament de Mataró 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
 

Govern d’Espanya 

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 
 

Gestió de l’aigua 

Agència Catalana de l’Aigua 

Aigües de Mataró 
 

Ports de la Generalitat 

Port del Masnou 

Port de Mataró 

Port Balís 

Port d’Arenys de Mar 

Port de Premià de Mar 
 

Confraries de Pescadors 

Confraria de Pescadors de Mataró 

Confraria de Pescadors de Montgat - El Masnou - Premià de Mar  

Confraria de Pescadors "Sant Elm" 
 

Associacions 

Bricbarca 
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Maresme Marítim 

Posidònia 2021 

SPAS – Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques de Mataró 
 

Clubs 

Club Nàutic d’Arenys de Mar  

Club Nàutic el Balís 

Club Nàutic El Masnou 

Club Nàutic Premià 

Club Nàutic Vilassar de Mar 

Club Rem Arenys 

Club Rem Mataró 

Club Vela Mataró 

Escola de Vela Mataró 
 

Federacions 

Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS) 

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEC) 
 

Centres de busseig 

Blaumar (Port de Mataró) 

Manatee Diving (Port de Mataró) 

MedDive Mataró (Port de Mataró) 

Niman sub (Port de Mataró) 

Posidonia Dive (Port Balís) 

Sinera Diving Center (Port d’Arenys de Mar) 
 

Àmbit científic 

Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) 

Escola del Mar de Badalona 

Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (Universitat de Barcelona) 

Grup de Recerca d’Opistobranquis de Catalunya (GROC) 

Submon 

Delegació de la Serralada Litoral Central de la Institució Catalana d’Història Natural 

Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) 
 

Societat civil 

Pescadors recreatius 

Navegants recreatius 
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2. ÀMBIT I LOCALITZACIÓ 

L’àmbit objecte del present Pla d’Acció és la Zona d’Especial Conservació (ZEC) Costes del 
Maresme, identificat amb el codi ES5110017. Es tracta d’un espai exclusivament marí, de 2.906,36 ha 
de superfície, situat davant de la costa de la comarca del Maresme, a un quilòmetre de distància 
aproximadament. L’espai s’estén des de la riera d’Argentona, al límit entre la projecció del terme 
municipal de Mataró i Cabrera de Mar, passant per l’àmbit marí dels municipis de Sant Andreu de 
Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, fins davant la Platja de Sant Vicenç, a tocar amb la projecció del 
terme municipal de Caldes d’Estrac. 

Aquest espai forma part de la Xarxa Natura 2000, d’acord amb la Directiva hàbitats (Directiva 
92/43/CEE), a més d’estar inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), regulat pel Decret 
328/1992, de 14 de desembre i posteriors modificacions.  

Imatge 1. Plànol de situació de la ZEC Costes del Maresme 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades cartogràfica de l’ICGC i del DTS; BT: 1:25.000 

 

Aquest espai és designat com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) per la presència de dos Hàbitats 
d’Interès Comunitari (HIC), inclosos en l’Annex I de la Directiva Hàbitats. Aquest són: 

• 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. 
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D’altra banda, l’espai ZEC s’hi ha detectat la presència puntual d’almenys dues espècies d’interès 
comunitari incloses en l’Annex II de la Directiva hàbitats: la tortuga babaua (Caretta caretta) i el dofí 
mular (Tursiops truncatus). 

Pel què fa a la Directiva Aus, tot i no estar designat com a ZEPA, a l’espai hi trobem les següents 
espècies que en formen part: 

Baldriga balear (Puffinus mauretanicus), baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan), baldriga cendrosa 
(Calonectris diomedea), ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus), corb marí emplomallat mediterrani 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), gavina corsa (Larus audouinii), gavina capnegra (Larus 
melanocephalus), gavina menuda (Hydrocoloeus minutus), xatrac becllarg (Sterna sandvicensis), 
xatrac comú (Sterna hirundo) i fumarell negre (Chlidonias niger). 

 

3. MARC LEGAL 

Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat  

La Llei Estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, modificada per 
la Llei 33/2015, de 21 de setembre, estableix el règim jurídic bàsic de la conservació, l’ús sostenible, 
la millora i la restauració del patrimoni natural i de la biodiversitat espanyola, com a part del deure de 
conservar i de l’objectiu de garantir els drets de les persones a un medi ambient adequat per al seu 
benestar, salut i desenvolupament. Aquesta llei va recollir les normes i recomanacions internacionals 
que es van anar succeint en les últimes dècades, com les derivades del Consell d’Europa o el 
Conveni sobre la diversitat biològica, així com la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 
1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres (Directiva 
d’hàbitats). 

En el tercer capítol del títol II la Llei descriu la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, d’acord la 
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, composta pels Llocs d’Importància 
Comunitària (LIC), les Zones d’Especial Conservació (ZEC) i les Zones d’Especial Protecció de les 
Aus (ZEPA), i determina que l’abast i regulacions dels espais de la Xarxa Natura 2000 serà 
competència de les comunitats autònomes a través de la seva legislació i corresponents instruments 
de planificació, remetent la informació al Ministeri de Medi Ambient, que presentarà les 
comunicacions i informes perceptius a la Comissió Europea. 

 

Acord de govern GOV/112/2006, de 5 de setembre de 2006, pel qual es designen zones 
d’especial protecció per les aus i s’aproven la proposta de Llocs d’Importància Comunitària.  

La Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i la flora silvestres) crea la xarxa ecològica europea coherent de zones especials 
de conservació anomenada Natura 2000 (article 3). En la legislació de l'Estat espanyol, la transposició 
de la Directiva hàbitats es materialitza en el Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual 
s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres. A escala estatal, la Llei 42/2007, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat, integra aquestes directives europees i és el marc de referència per a la xarxa Natura 
2000. 

La Xarxa Natura 2000 ha de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació 
favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el 
territori de la UE (article 3). La Xarxa Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais:  

Les ZEC (zones especials de conservació) són designades pels estats membres d’acord amb la 
Directiva hàbitats (article 4.4). Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de 
conformitat amb els estats membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais 
proposats (article 4.2).  
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Les ZEPA (zones d’especial protecció per a les aus) són designades pels estats membres segons a 
l’article 4 de la Directiva de les aus. Totes les ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin 
designar en un futur, passen a formar part de Natura 2000 automàticament.  

El fet que un espai de Natura 2000 estigui designat com a ZEC indica que aquest és d’interès 
comunitari per a la conservació dels hàbitats de l’annex I i les espècies de l’annex II de la Directiva 
hàbitats, mentre que el fet que estigui designat com a ZEPA indica el seu interès comunitari per a la 
conservació de les espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de les aus (article 4). 

 
L’Acord de Govern 112/2006, de 5 de setembre, aprova la llista de LIC i de ZEPA que configura la 
xarxa Natura 2000 de Catalunya. L’àmbit del present Pla d’Acció forma part de l’espai de la XN2000: 
ES5110017 - Costes del Maresme, (LIC). La superfície total d’aquest espai és de 2.906,36 ha.  
 
En l’annex 8 de l'Acord de Govern 112/2006 es determinen les Directrius per a la gestió dels espais 
de Natura 2000, s'inclouen requeriments de gestió generals i d’altres d’específics per a cada tipus 
d'espai i concrets per a alguns determinats elements significatius. Així, es fixen les directrius generals 
dels espais marítims i les directrius especifiques pels elements prioritaris de conservació. 
Pel què fa a les directrius generals per als espais marins, es fixen directrius per la pesca marítima i 
altres activitats d’explotació marina, per infraestructures marines o litorals i manteniment de platges, i 
per les activitats turístiques o de lleure. Finalment, s’inclouen unes directrius específiques per als 
hàbitats o espècies prioritaris de conservació. 
 
Els elements objectius de conservació dels espais marins com la ZEC Costes del Maresme són:  

- Hàbitats 
o 1120 Alguers de posidònia. Prioritari 
o 1160 Grans cales i badies d’aigües somes. No prioritari 

Espècies Fauna: 
- Aus: 

o Gavina corsa (Larus audouinii), 
o Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus), 
o Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) 
o Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan), 
o Baldriga balear (Puffinus mauretanicus). 

- Rèptils: 
o Caretta caretta. 

- Mamífers: 
o Dofí mular (Tursiops truncatus) 

 
Alguns elements són considerats com de conservació prioritària en espais marins i, per tant, han 
condicionat de forma més restrictiva algunes de les directrius especificades. Aquest són els següents: 
 
Hàbitats 
Alguers de Posidònia 
 
Espècies 
Gavina corsa  (Larus audouinii) 
Ocells de tempesta (Hydrobates pelagicus) 
Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) 
Baldriga cendrosa  (Calonectris diomedea) 
Baldriga balear  (Puffinus mauretanicus) 
  
Alguers de posidònia 
A les àrees amb presència d’aquest hàbitat s’aplicaran les següents mesures: 

• S'impulsaran línies de seguiment específiques sobre l'estat de conservació dels hàbitats 
marins i de la seva biocenosi. 
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• En el cas específic de la Xarxa de Seguiment de les Praderies de Fanerògames Marines, ja 
constituïda, s'impulsarà la seva acció i s'hi integrarà en els compromisos definits a la Directiva 
92/43, d'hàbitats, de seguiment de l'estat de conservació dels hàbitats d'interès comunitari 
dins els espais de Natura 2000. 

• Es declararan espais de protecció especial, a l'empara de la Llei 12/1985, d'espais naturals, 
els sectors més rellevants de la xarxa Natura 2000. 

 
Les mesures específiques per les aus queden restringides només als espais designats com a Zones 
d’Especial Conservació per les Aus (ZEPA). Donat que l’espai Costes del Maresme no té aquesta 
categoria, aquestes mesures no són d’aplicació. 
L’Acord de Govern 150/2014, de 4 de novembre, declara les zones especials de conservació de 
la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument 
de gestió (Annex 6), on s’inclou el ZEC de Costes del Maresme. 
En la declaració s’inclou informació sobre els límits geogràfics i sobre els hàbitats i les espècies 
d’interès comunitari per als quals han estat designats els espais, tot revisant els llistats de l’acord 
GOV/112/2006, i es determinen tota una sèrie de mesures de conservació que han de respondre a 
les exigències ecològiques dels hàbitats i les espècies presents a les ZEC, les quals s’han de 
desplegar mitjançant els plans o instruments de gestió adequats. 
A l’annex 2 es defineix la Llista d’hàbitats de l’annex I de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de 
maig de 1992, presents als espais que es declaren ZEC i la seva consideració com a element clau a 
l’espai. Els hàbitats que es troben al ZEC Costes del Maresme estan considerats com a elements clau 
i són: 
 

- 1120*. Alguers de posidònia 
- 1170. Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals 

 
A l’annex 3 es defineix la Llista d’espècies de l’annex II de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 
de maig de 1992, presents als espais que es declaren ZEC i la seva consideració com a element clau 
a l’espai. Les espècies presents al ZEC Costes del Maresme son: 
 

- Tortuga babaua (Caretta caretta). Considerada com a element clau amb presència probable. 
 
A l’Annex 4 es defineixen els objectius de conservació per als hàbitats i per a les espècies d’interès 
comunitari presents als espais que es declaren ZEC. Per al ZEC Costes del Maresme els objectius de 
conservació son: 
 

- 1120*. Alguers de posidònia. Assolir que tota la superfície actualment coneguda de l’hàbitat 
tingui un estat de conservació favorable 

- 1170. Mantenir com a mínim l’àrea de distribució actual coneguda 
- Caretta caretta. Augmentar un 5% la distribució actual coneguda de cria i manteniment de la 

zona d’hivernada del Delta de l’Ebre. 
 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural 

El seu objectiu era la delimitació i l'establiment de les determinacions necessàries per a la protecció 
bàsica dels espais naturals la conservació dels quals calia assegurar, d'acord amb els seus valors 
científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius. El PEIN va establir una 
xarxa d’espais, actualment 184 espais naturals, considerats pel seu interès natural i representatius 
dels sistemes naturals presents a Catalunya i als quals va dotar d'un règim de protecció bàsic. L’espai 
corresponent a Costes del Maresme va quedar definit amb una superfície marina de 2.906,358 ha. 

El PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla territorial sectorial, la qual 
cosa significa que les seves determinacions tenen caràcter vinculant per a tots els altres instruments 
de planificació física del territori, i que les disposicions normatives són de compliment obligatori per a 
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les administracions públiques així com pels particulars. Aquest Pla és, doncs, el marc de referència 
obligat de tots els altres plans, programes o accions amb incidència dins el seu àmbit territorial. 

 

4. METODOLOGIA 

1. Fase prèvia: Etapa d’organització del Pla d’Acció i elaboració de la documentació base. Consta 
dels següents passos: 

• Creació de la Comissió de seguiment del Procés participatiu, encarregada de vetllar per la 
qualitat del procés, pluralitat, accessibilitat, inclusió i no discriminació. La comissió es forma 
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. 

- 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. 

• 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 consta l’estat actual del medi i les 
interaccions de l’activitat antròpica amb l’espai.  

• Definició dels principals objectius de conservació de la ZEC Costes del Maresme, a partir de 
la prèvia diagnosi de l’espai marí protegit.  

 

2. Fase de desenvolupament: Etapa en la qual els agents implicats en l’espai marí fan les seves 
aportacions i debaten amb la resta de participants sobre la gestió de l’espai ZEC. Aquesta fase consta 
dels següents passos: 

• Organització de 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 dur a terme conjuntament la discussió i debat 
sobre les propostes a incorporar al Pla d’Acció dins dels diferents objectius de conservació.  

• Realització d’estudis de viabilitat, per part dels redactors del Pla, 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.  

• Organització de quatre tallers participatius, amb l’objectiu d’arribar al màxim consens entre els 
agents dels tres grans blocs (administració pública, sectors econòmics i societat civil i 
comunitat científica). En aquests tallers 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. 

• Participació en el Pla d’Acció 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, valorar-les i comentar-les.  
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• Redacció del document final del Pla d’Acció, a partir de les aportacions, matisos i consensos 
viables assolits en el procés de participació. 

 

3. Fase de retorn: Etapa en què 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. 

 

5. DIAGNOSI AMBIENTAL 

5.1. MEDI FÍSIC  

5.1.1. BATIMETRIA 

La informació batimètrica i cartogràfica del fons marí és en general força escassa o poc detallada. Les 
corbes de batimetria que s’utilitzen són les que proporciona el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. La cota més somera de l’espai ZEC es situa a 8,48 metres de profunditat, davant 
del port de Mataró, i la cota més profunda a 28,95 metres de profunditat, al límit nord-oriental del 
ZEC, davant la costa de Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt. 

 
5.1.2. METEOROLOGIA I ONATGE 

Les condicions climàtiques de l’espai marí Costes del Maresme són típicament mediterrànies. 

Pròxim a la zona ZEC Costes del Maresme s’hi localitza la boia (Punt Simar 2114138) de Puertos del 
Estado. Segons la informació de la boia, la rosa dels vents en el període dels anys 1980-2021, mostra 
que els vents predominants a la zona són de component S-SW. 

Pel què fa a les ventades es pot afirmar que no es tracta d’un territori on es registrin episodis 
habituals.  

Imatge 2. Rosa dels Vents. Velocitat mitjana (m/s). Període 1980-2021 

 
Font: Puertos del Estado 

 

Els diferents fenòmens meteorològics (vent, temperatura i pluviometria) poden modificar o enfortir la 
circulació marina. Quan la superfície del mar es refreda es produeix una disminució de l’estratificació i 
de l'estabilitat. Les aigües superficials de la columna augmenten la seva densitat, enfonsant-se i 
iniciant un procés de barrejat per convecció, el qual pot arribar a afectar la totalitat de la columna des 
de la superfície fins al fons. Les aigües superficials s'enfonsen fins a arribar al nivell de densitat que 
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els correspon, generant aigües intermèdies i profundes, els volums formats varien d'un any a un altre. 
Aquesta modificació de la circulació marina pot afectar la biodiversitat marina. 

L'onatge es forma per la fricció continuada del vent sobre la superfície del mar, sent definit per la seva 
altura, longitud i període. Aquestes característiques estan determinades per la velocitat del vent, la 
distància en què actua, el temps durant el qual actua sobre la superfície del mar, i la profunditat. 

Segons la informació de la boia SIMAR 2114138, la rosa de l'onatge d'altura significativa i direcció 
entre períodes de 1980 i 2021, mostra que, generalment la major freqüència i intensitat es dona en 
direcció E. 

Imatge 3. Rosa d’altura significant (m) per onatge. Període 1980-2021 

 
Font: Puertos del Estado 

 

A continuació es mostra el gràfic temporal de l'altura significativa de l'onatge (mitjana mensual i 
màxim mensual) entre els anys 1980 i 2021. 

Imatge 4. Gràfics de l’onatge HS (mitjana mensual). Període 1980-2021 

 
Font: Puertos del Estado 
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Imatge 5. Gràfics de l’onatge HS (màxim mensual). Període 1980-2021 

 
Font: Puertos del Estado 

 

Com es pot observar a les gràfiques anteriors, el patró de l'altura significativa de l'onatge (mitjana i 
màxim mensual) son similars any rere any però els últims anys (a partir del 2005), la mitjana mensual 
de l’altura significativa de l’onatge s'ha incrementat degut a la major freqüència i intensitat dels vents. 

A continuació es mostren les dades detallades del darrer any complert disponible (any 2020), de 
l'altura significativa de l'onatge, el període de pic i la direcció mitjana de procedència. 

Taula 1. Altura màxima mensual de l’onatge 

 
Font: Puertos del Estado 

 

En la taula anterior es pot observar que el període on l'altura significativa de l'onatge és més elevada 
és entre els mesos d’octubre a abril. En la mateixa taula es destaca l’altura significativa màxima del 
mes de gener de 2020, amb el valor més elevat (6,35 m) mai registrat en aquesta boia. Aquest 
episodi  correspon amb el temporal Glòria, una potent depressió, traduït a un temporal marítim de 
primera magnitud que va ocasionar una afectació generalitzada a tot el litoral català. Pel que fa a la 
costa Central i Daurada, es tractaria del temporal marítim més important de les últimes dècades, 
essent comparable amb l’episodi del 12 de novembre de 2001. Altres episodis de menor intensitat, 
però igualment destacables que han sacsejat les costes del Maresme són el de gener de 2017, un 
temporal de llevant i gregal que va provocar pluja abundant i una important ventada i alteració 
marítima a tot el litoral català, i el del 26 de desembre de 2008, una altra llevantada que va perjudicar 
bona part de les costes de Catalunya.  

Pel què fa la temperatura de l'aigua del mar, les boies que es localitzen pròximes a la zona ZEC no 
recullen aquesta dada. La boia més propera de Puertos del Estado és davant el port de Barcelona. 
Segons aquestes dades, la temperatura del mar segueix un cicle on a la primavera comença a pujar 
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la temperatura del mar fins als màxims estivals (agost) i posteriorment torna a descendir fins al mínim 
hivernal (febrer). 

Imatge 6. Salinitat i temperatures de l’aire i de l’aigua. 

 
Font: Puertos del Estado 

 
 

5.1.3. CARTOGRAFIA BIONÒMICA 

Al llarg dels anys s’han dut a terme diverses cartografies per conèixer l’estat i la distribució de l’alguer 
de Posidonia oceanica present davant la costa de Mataró. En el marc del “Projecte alguer de Mataró”, 
l’any 2002, l’Ajuntament de Mataró va encarregar a la Universitat de Barcelona una cartografia de 
l’alguer de posidònia del tram de costa entre la riera d’Argentona i la riera de Llavaneres. Mes tard, 
l’any 2010, a petició de l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona va encarregar una 
cartografia bionòmica de l’alguer de Mataró, per tal d’avaluar la seva evolució. L’estudi va classificar 
el fons marí en 14 categories: 

• Afloraments rocosos. 

• Escullera. 

• Fons amb bioturbació alternats amb sediments gruixuts. 

• Fons detrítics. 

• Sediments no consolidats de gra fi. 

• Sediments no consolidats de gra mitjà. 

• Sediments no consolidats de gra gros. 

• Fons no consolidats de gra gruixut amb mates arrencades de Posidonia oceanica. 

• Fons de Posidonia oceanica en mates. 

• Fons de Posidonia oceanica molt degradada. 

• Fons de Posidonia oceanica poc densa 

• Fons de Posidonia oceanica densa. 

• Fons de Posidonia oceanica molt densa. 

• Fons de Cymodocea nodosa. 
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L’àmbit d’aquesta cartografia bionòmica estudia la zona present davant la costa de Mataró i, per tant, 
no cobreix tot l’espai denominat com a zona d’especial conservació, quedant-ne exclòs el sector més 
oriental.  

A continuació es mostra el plànol de la cartografia bionòmica de la zona objecte del Pla:  

Imatge 7. Cartografia bionòmica de l’alguer de Mataró realitzada l’any 2010 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’ICGC, DTS i la “ Cartografia bionòmica de les comunitats de 

fanerògames marines a la zona de l’Alguer de Mataró” (2010) ; BT: 1:25.000 

 

Tal com es mostra en el plànol anterior, sota el mar es localitzen diferents barres d’origen fòssil, 
identificades en la cartografia bionòmica com a “Afloraments rocosos”. Aquests esculls, disposat de 
manera paral·lela al litoral, sobresurten del fons arenós i suposen un punt clau en la riquesa de les 
aigües de la zona. Aquestes barres alternen amb fons sedimentaris que poden estar coberts o no per 
fanerògames marines, conformant un divers mosaic d’ambients marins. Les barres de roca han 
contribuït en la preservació de les praderies de fanerògames, ja que les han protegit dels efectes de 
les arts de ròssec. En total es diferencien fins a 6 conjunts de formacions de barres de roca, que van 
des del sector més costaner fins als 28 m de profunditat (Serra, J., 2010).  

Taula 2. Fondàries i edats relatives de les barres de roca 

 
Font: Els condicionants geomorfològics de les praderies de posidònia del Maresme 
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Imatge 8. Il·lustració de la distribució de les barres de roca del fons marí de Mataró 

 
Font: Cartografia de la praderia de Posidonia oceanica del tram de costa corresponent al terme municipal de Mataró, entre la 

riera d’Argentona i la riera de Llavaneres 

 

5.2. MEDI BIÒTIC  

5.2.1. L’ALGUER DE MATARÓ 

La ZEC Costes del Maresme engloba l’hàbitat natural conegut com l’Alguer de Mataró, un dels 
herbassars més extensos de Catalunya, format per 600 hectàrees de praderia de Posidonia oceanica. 
Aquest prat es troba distribuït al voltant i entre les barres rocoses que afloren del fons arenós, 
habitualment entre els 12 i 25 metres de profunditat, tot i que també es localitzen petites taques 
disperses d’aquesta planta en aigües més somes, generalment lligades a substrat rocallós.  

En aigües d’aquest espai protegit també s’hi troben praderies dominades per Cymodocea nodosa, 
que, a diferència de la posidònia, ha constituït un herbassar menys extens situat al sector més 
oriental de la zona, entre els 10 i 15 metres de profunditat. Tanmateix, la C.nodosa presenta una 
elevada taxa de mortalitat, fet que provoca que la seva distribució sigui més variable en el temps. 
Generalment, aquesta espècie de fanerògama marina forma praderies fora dels límits de la posidònia, 
essent poc habitual la presència de les dues espècies en un mateix espai (Manzanera, M., Cardell, 
M.J., 2010). 
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Imatge 9. Plànol de l’herbassar present a la ZEC Costes del Maresme 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades de l’ICGC i del DTS; BT: 1:25.000 

 

Els herbassars de fanerògames marines juguen un paper molt important en tot el funcionament de 
l’ecosistema litoral, ja que són un dels ecosistemes més productius del planeta. Concretament, les 
praderies de posidònia superen àmpliament la productivitat dels boscos o les terres conreades, 
produint l’equivalent al 33% de la producció total del mar Mediterrani, tot i que només ocupen el 
0,15% de la superfície del nostre mar (Mateo, M.A., 2010). Alhora, contribueixen enormement en la 
fixació del carboni, essent considerades un gran embornal de CO2 a escala global (Alcoverro, T., et 
al., 2020). El complex entramat d’arrels, rizomes i fulles de la planta constitueix l’hàbitat per a 
nombroses espècies d’animals i vegetals, contribuint a incrementar i a protegir la biodiversitat. Les 
praderies també exerceixen un control sobre la dinàmica de sediment  litoral, arribant a protegir en 
alguns casos les platges contra l’erosió, ja que les fulles i les arrels afavoreixen la sedimentació de les 
partícules al llit marí i contribueixen a la seva fixació. A més, un estudi recent ha demostrat que 
materials plàstics que són abocats al medi marí, queden atrapats als herbassars poc profunds de 
posidonia oceanica i són incorporats en uns aglomerats de fibres naturals que acaben sent expulsats 
del mar durant episodis de tempesta (Sanchez-Vidal, A., Canals, M., de Haan, W.P., Romero, J., 
Veny, Marta., 2021).  Amb tot, la gran extensió dels herbassars amplifica els efectes resultants de la 
seva activitat o simplement de la seva presència, convertint-los en significatius per a l’ecosistema 
litoral (Romero, J., 1999).  

L’extensió de l’Alguer de Mataró s’ha mantingut al llarg del temps gràcies a la combinació de diversos 
factors, entre ells, la presència de barres rocalloses que protegeixen l’alguer de les avingudes de 
sorra i dels arts de pesca de ròssec, les distribucions batimètriques anòmales, que mantenen 
allunyades les fonts de contaminació terrestres, i la situació de l’alguer lluny de cursos fluvials 
importants (Manzanera, M., Cardell, M.J., 2010). 
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Imatge 10. Fotografia de la praderia de Posidonia oceanica present a la ZEC Costes del Maresme 

 
Font: Martín Gonzàlez Damonte 

 
5.2.2. ESTAT DE CONSERVACIÓ  

Cada any, des de 1997, es realitza un seguiment de la praderia de posidònia present davant la costa 
de Mataró, amb l’objectiu de conèixer el millor possible l’estat de conservació d’aquest ecosistema 
marí. Aquests estudis anuals sorgeixen de la col·laboració entre l’Escola del Mar de Badalona, 
l’Ajuntament de Mataró, la Universitat de Barcelona i SPAS-Societat de pesca i activitats 
subaquàtiques de Mataró. 

Actualment el projecte compta amb quatre estacions de mostreig, des d’on es duu a terme el recull de 
dades: l’Estació I es situa a 12 m de profunditat i és força propera a la zona costanera, amb la qual 
cosa resulta la més susceptible de rebre els impactes que es produeixen sobre el litoral. Per contra, 
l’Estació II és la més fonda, entre 18 i 20 m, per tant, és la més sensible a canvis en la transparència 
de l’aigua, trobant-se en el límit efectiu en el que la planta pot realitzar la fotosíntesi. L’Estació III és la 
més allunyada de la costa, en un punt de menys fondària que l’anterior, a 18 m de profunditat, en 
conseqüència, la posidònia d’aquesta zona no forma una praderia compacta sinó que es distribueix 
en taques de diferents dimensions. Finalment, l’Estació IV, la qual encara és recent i s’està definint, 
es troba a 5 m de profunditat a la zona Pins Mar, espai ubicat fora dels límits de la ZEC objecte del 
present Pla d’Acció.  



   25 

Imatge 11. Plànol de la ubicació de les estacions de mostreig de l’estudi de l’Alguer de Mataró sobre la 
cartografia de l’alguer de Posidonia oceanica, realitzada l’any 2002 

 
Font: Estudi de l’alguer de Mataró. Informe de la campanya de 2019 

 

Durant el mostreig de l’herbassar de posidònia es mesuren diversos paràmetres. A continuació es fa 
una breu descripció, extreta de l’últim informe de l’Estudi de l’alguer de Mataró, de l’evolució dels 
paràmetres mesurats, des que es va posar en marxa el seguiment fins al 2020. 

 

Densitat 

La densitat és mesurada a partir del nombre de feixos de planta per metre quadrat i dóna una idea de 
l’estat de salut de la planta.  

En la següent imatge es mostra un gràfic comparatiu dels valors de densitat de les quatre estacions al 
llarg del temps. La fondària condiciona la densitat de la praderia, ja que la llum perd intensitat a 
mesura que augmenta la profunditat, la qual cosa es veu reflectida en la diferència de feixos per 
metre quadrat mesurats en cada estació. Es destaquen els valors de l’Estació III (18 m de 
profunditat), que en certs moments arriba a nivells de l’Estació I (12 m). Aquest fet es pot atribuir a la 
situació de l’Estació III força allunyada de la costa, que produeix que la praderia es vegi menys 
afectada per les pertorbacions d’origen antròpic. També es pot explicar per la presència de corrents 
persistents que pot ajudar a mantenir valors baixos en la terbolesa de l’aigua, afavorint l’arribada de 
radiació solar a més profunditat. Pel que fa a l’Estació IV, presenta uns valors de densitats molt 
elevats, sobretot tenint en compte les xifres de la resta d’estacions, la qual cosa indica un bon estat 
de salut de la planta. Tanmateix, cal comentar que no es tracta d’una praderia contínua sinó que es 
distribueix de manera dispersa.  

Per diverses causes, durant la campanya de 2020, per primera vegada des que s’inicià el projecte, no 
s’ha pogut mostrejar l’Estació II i, per tant, no es disposen de dades sobre els diferents paràmetres.  
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Imatge 12. Evolució dels valors de densitat de les quatre estacions. Període 1997-2020 

 
Font: Estudi de l’alguer de Mataró. Informe de la campanya de 2020 

 

Cobertura 

Aquest paràmetre calcula la proporció de praderia que està realment coberta per la planta, donant 
una idea de la salut de la praderia en general.  

Les dades mostren que, a diferència de la densitat, la cobertura no es veu condicionada per la 
fondària. També mostren que la cobertura de les estacions més somes és més irregular al llarg dels 
anys, la qual cosa s’atribueix al fet d’estar més properes a la costa i, per tant, més exposades als 
impactes dels temporals i als efectes que provoquen en la dinàmica del sediment. Això s’evidencia en 
la resposta de les cobertures als temporals de 2008 i 2017, ja que, mentre que en l’Estació II no 
s’observa fluctuacions importants, en l’Estació I es mostra un clar descens de la cobertura durant un 
període llarg de temps. La posterior recuperació de l’Estació I, després d’episodis de temporals, no 
correspon a una recuperació real, sinó que es tractaria de la pèrdua definitiva d’una franja important 
de la praderia. 

Les últimes dades obtingudes de la campanya de 2020 mostren els severs efectes que ha tingut el 
temporal Glòria sobre la cobertura de l’herbassar. L’Estació I ha sigut novament colpejada, abans de 
mostrar senyals de recuperació arran dels efectes del temporal de 2017, reduint la seva cobertura a la 
meitat. L’últim informe de l’Alguer de Mataró assenyala que l’impacte que ha rebut la praderia en 
aquesta zona és gairebé irrecuperable. Pel que fa a l’Estació III, en els darrers anys, ha sigut l’estació 
amb millor comportament i més estable en quant a cobertura, no obstant això, en l’últim any, la 
situació ha canviat bruscament, fent baixar la cobertura des del 45% de 2019 fins al 18% de 2020. 
Respecte l’Estació IV, es troba en fases inicials i encara no s’ha establert un protocol per l’estudi de la 
seva cobertura.  
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Imatge 13. Evolució dels valors de cobertura de les quatre estacions. Període 1999-2020 

 
Font: Estudi de l’alguer de Mataró. Informe de la campanya de 2020 

 

Distància barra-posidònia 

Paràmetre que mesura la distància entre la fita que marca el primer punt mostrejat quan es va crear 
l’estació i el límit actual de la pradera, donant una idea de si el límit de la praderia ha patit una 
regressió o bé, una progressió. Aquesta distància és positiva quan el límit ha reculat i és negativa 
quan hi ha hagut un avanç. Les primeres dades obtingudes són del 2002, ja que aquest paràmetre es 
va començar a mesurar quan hi va haver una regressió evident del límit de la praderia. 

En el següent gràfic s’observa que en un principi l’Estació II presentava valors superiors a l’Estació I, 
tendència que es veu revertida puntualment durant el 2009, fruit del sotrac del temporal de Sant 
Esteve de 2008. A partir del 2013, la situació de l’Estació II millora respecte la I, fins a l’actualitat. Tal 
com es pot veure en la següent gràfica, des que es va començar a mostrejar fins a l’actualitat, 
l’Estació I ha patit una regressió força important, essent molt acusada en l’últim any, registrant-se un 
retrocés mig del límit de 171 cm. La situació és similar a la de l’Estació II, amb una pèrdua total de la 
praderia de més d’un metre. Pel que fa l’Estació III, ha mostrat força estabilitat al llarg dels anys, 
tanmateix, en l’últim any, la situació ha empitjorat considerablement. Aquest fet, juntament amb la 
davallada de la cobertura, deixa aquesta estació en una situació molt delicada.   
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Imatge 14. Evolució de la regressió/progressió del límit de la praderia a les tres primeres estacions. Període 
2002-2020 

 
Font: Estudi de l’alguer de Mataró. Informe de la campanya de 2020 

 

Dinàmica del sediment  

Paràmetre que mostra quin és el balanç sedimentari al llarg del temps. L’enterrament de la planta 
incideix molt en la seva supervivència, ja que un excés de sorra provoca la necrosi de les fulles, 
mentre que un fort desenterrament descalça la planta i la fa més vulnerable als temporals.  

El balanç sedimentari de l’Estació I és generalment positiu, és a dir, s’acumula sorra, tot i que en 
moments concrets la tendència es reverteix, coincidint amb els episodis de temporals de major 
magnitud que s’emporten la sorra acumulada al llarg dels anys. El sever impacte del Glòria ha 
ocasionat que la pèrdua de sorra hagi estat major a la del temporal de 2008, resultant una pèrdua 
total acumulada de 8 cm. S’espera que durant els anys posteriors hi torni a entrar sorra, però si els 
forts temporals segueixen sent tan recurrents, és possible que la tendència general canviï i dificulti 
encara més la pervivència de la praderia en aquesta zona. Per contra, el balanç sedimentari de 
l’Estació II és negatiu i, per tant, té tendència a perdre sorra. L’Estació III presenta un comportament 
diferent del de l’Estació II tot i trobar-se en profunditats similars, mostrant un guany de sorra que, des 
del 2012 hauria acumulat més de 6 cm. Durant la campanya de 2020, aquest paràmetre no s’ha pogut 
mesurar a l’Estació III i, per tant, es disposen de dades de fins al 2019.  
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Imatge 15. Evolució del balanç sedimentari de les quatre estacions. Període 1997-2020 

 
Font: Estudi de l’alguer de Mataró. Informe de la campanya de 2020 

 

Floració 

El fenomen de la floració s’ha observat significativament en 12 dels 22 anys d’estudi. En l’Estació I la 
floració ha sigut més habitual que en la resta d’estacions, ja que es va produir en els anys 2003, 
2005, 2010, 2011, 2012 i 2013. En l’Estació II es va produir durant el 2001 i 2004 i durant els anys 
2006, 2009, 2015 i 2017 es va produir floració en les dues estacions. Per contra, en l’Estació III no 
s’ha vist mai i en l’Estació IV a Pins Mar es va observar únicament durant la campanya de 2017. 
Durant la campanya de l’últim any només s’ha observat flors aïllades a l’Estació II de forma puntual. 

Pel que fa als fruits, només s’han observat durant el 2011 i el 2013.  

 

Conclusions de l’estudi 

L’informe de l’estudi de l’Alguer de Mataró de 2020 conclou que les tres estacions es mostren fràgils, 
sobretot per la pèrdua continuada del límit i de la cobertura. La fragilitat és especialment preocupant a 
l’Estació I, on els episodis de temporals, cada vegada més freqüents, no deixen pas a una possible 
recuperació. En resum, sembla que l’estat de la praderia és bo i que la seva qualitat es manté al llarg 
dels anys, tanmateix és preocupant la pèrdua de superfície. Per contra, la densitat de plantes 
observades a Pins Mar (Estació IV) és molt elevada i, tot i que es tracta d’una praderia situada a molt 
poca profunditat, no s’ha pogut percebre cap dany real sobre ella.  

Es vol afegir que, tal com es comenta a l’Informe de l’Alguer de Mataró de l’any 2020, és important 
que dins la ZEC Costes del Maresme també s’inclogui la zona propera a Pins Mar, corresponent amb 
l’Estació IV de mostreig, ja que es tracta d’una zona especialment sensible, on es troben taques molt 
denses de Posidonia oceanica a molt poca profunditat (5 m), la qual cosa és poc habitual en l’àmbit 
de la província de Barcelona. És per això que actualment la Generalitat està estudiant la possibilitat 
d’incorporar aquesta zona dins l’espai protegit.  

Amb tot, cal fer esment que les dades recollides anteriorment només informen de l’estat de 
conservació de la praderia de posidònia present davant les costes de Mataró i, per tant, es desconeix 
l’estat de l’herbassar situat al sector més oriental de l’espai marí protegit Costes del Maresme.  
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5.2.3. HÀBITATS MARINS 

L’extensa praderia de posidònia (Posidonia oceanica) present davant les costes de Mataró, Sant 
Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, proveeix les costes del Maresme d’una elevada 
biodiversitat, tant pel què fa a les espècies vegetals com animals. Així, la posidònia suposa un refugi 
per a una gran abundància d’espècies sèssils, com les algues, hidrozous, briozous, esponges, 
poliquets o ascidis, a més d’un gran nombre d’organismes vàgils, com els mol·luscs, anèl·lids, 
crustacis i peixos (Rossi, S., Vert, N., 2002). D’altra banda, tal com s’ha comentat anteriorment, les 
praderies de posidònia, s’alternen amb altres hàbitats que poden albergar comunitats diferents, com 
és el cas de les barres rocalloses, on hi creix l’anomenat coral·ligen que ofereix una funció estructural 
d’hàbitat amb una gran biodiversitat associada.  

En aquest apartat es farà una breu descripció de les espècies més rellevants del fons marí de l'espai 
objecte del present pla.  

 

Les praderies de posidònia 

L’estructura de la Posidonia oceanica dóna lloc a dos espais potencials d’assentament d’espècies 
epífites: les fulles i els rizomes. A les fulles s’hi estableixen espècies de creixement ràpid, ja que la 
vida mitjana d’una fulla no supera els 300 dies, i per tant, els organismes habitants disposen d’un 
temps limitat. En aquesta part de la planta, sobretot durant els mesos de primavera i estiu quan les 
fulles són més velles, hi podem trobar epífits algals, com és el cas de l‘alga calcària Pneophyllum 
lejolisii, epífits animals, com per exemple l’hidrozou Aglaophenia arpago, o el briozou Electra 
posidoniae. D’altra banda, en els rizomes, s’hi estableixen espècies de creixement més pausat, 
allotjant més del 90% del la biomassa d’aquests epífits que habiten sobre la posidònia (Rossi, S., 
Vert, N., 2002; Romero, J., Ballesteros, E., s.d.).  En aquesta part de la planta s’hi poden observar 
algues esciòfiles, ascidis, esponges, a més d’equinoderms com els cogombres de mar (Holothuria 
tubulosa) i la garota negra (Arbacia lixula). També fins fa poc s’hi trobaven nacres (Pinna nobilis), 
espècie habitual de les praderies de fanerògames marines, però que en les últimes dècades ha patit 
una forta regressió, trobant-se, avui dia, en perill d’extinció.  

Imatge 16. Fotografia de l’hidrozou Aglaophenia arpago  sobre fulles de Posidonia oceanica 

 
Font: Martín Gonzàlez Damonte 
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En el cas de la malacofauna, es destaca Pusillina inconspicua i Gibbula guttadauri, espècies 
predominants a l’Alguer de Mataró. En relació als mol·luscs, no es pot parlar d’una comunitat 
específica vinculada a les praderies de fanerògames marines, tanmateix, si que hi ha gèneres 
típicament associats a les praderies de Posidonia oceanica. Algunes de les espècies típiques són 
Bittium latreillii i Cerithiopsis minima (Peñas, A., Almera, J., 2001). 

Dels mol·luscs també cal fer esment dels opistobranquis, un grup d’organismes que poden ser 
utilitzats com a bioindicador de l’estat de conservació del fons marí. Informes de seguiment dels 
opistobranquis de l’Alguer de Mataró mostren que les espècies més abundants d’aquest grup són 
Cratena peregrina i Flabellina afinis. No obstant, l’Alguer de Mataró sembla un hàbitat amb poca 
abundància i diversitat d’aquest organismes (Mas, G., Figueroa, I., 2011;2012). 

Pel què fa als peixos, recentment s’ha dut a terme un estudi de la comunitat ictiològica de l’alguer de 
Mataró (Gispert, J., 2020), en el que s’han observat un total de 14 espècies de peixos. Per 
abundància es destaca Chromis chromis de la família dels pomacèntrids, representant gairebé la 
meitat del cens. En segon lloc es troben els làbrids, amb espècies com Coris julis i Symphodus 
doderleini i, seguidament, els serrànids com Serranus scriba i Serranus cabrilla. Els espàrids es 
troben representats per quatre espècies, Diplodus annularis, Diplodus vulgaris, Diplorus puntazzo i 
Oblada melanura, ambdues últimes espècies no es consideren residents de l’alguer. En menor 
proporció  també s’han localitzat espècies d’altres famílies, d’entre elles Mullus surmuletus, Muraena 
helena, Raja undulata, Solea vulgaris i Myliobatis aquila, de les quals només Muraena helena és 
espècie resident. Gispert, J., 2020 assenyala un empobriment de la comunitat de peixos de l’alguer i 
una disminució del 50% de l’abundància global, en comparació amb altres estudis de l’Alguer de 
Mataró, on s’havien identificat 21 espècies de peixos (Corbera, J., Garcia-Rubies, A., 2002). Aquest 
empobriment també s’ha observat en les espècies considerades residents de l’alguer, ja que de les 
13 espècies possibles a identificar només se n’han observat 7.  

 

Substrat rocós 

Com s’ha comentat anteriorment, dins l’espai protegit Costes del Maresme existeixen afloraments 
rocosos de forma allargada, disposats de manera paral·lela a la costa. Aquestes barres de roca 
suposen un hàbitat pel coral·ligen, comunitat formada pel creixement acumulat d’algues calcàries, tals 
com Mesophyllum alternans, Lithophyllum stictaeforme, Lithophyllum cabiochae, Neogoniolithon 
mamillosum i Peyssonnelia rosa-maria. La construcció que formen les algues esmentades, juntament 
amb l’acumulació d’esquelets de carbonat de calci d’altres invertebrats i els processos d’erosió física i 
biològica, originen una estructura molt porosa, que esdevé un hàbitat d’elevat interès. 

Les barres rocoses alberguen importants poblacions de gorgònies, com Leptogorgia sarmentosa, 
Eunicella singularis i Eunicella verrucosa, així com altres cnidaris com Cladocora caespitosa i 
Polycyathus muellerae. També hi abunden espècies de porífers, d’entre les quals es destaquen 
Phorbas tenacior, Crambe crambe, Crella elegans, Chondrosia reniformes, Cliona viridis, Petrosia 
ficiformis, Oscarella lobularis i Axinella damicornis. Altres espècies habituals en aquest hàbitat són el 
briozou Myriapora truncata, l’ascidi Halocynthia papillosa, els equinoderms Holothuria forksali i 
Echinaster sepositus i poliquets com Protula intestum i Serpula vermicularis, ubicats a les parts més 
internes de les cavitats. 

Pel què fa la comunitat algal, a les zones on hi arriba més la llum s’hi assenten algues vermelles 
(Peyssonnelia rubra, Peyssonnelia squamarina), verdes (Codium bursa, Halimeda tuna, Flabellia 
petiolata) i brunes (Halopteris filicina, Dictyota dichotoma, Padina pavonica).  

Respecte a la comunitat ictiològica les espècies més comunes són les següents: Muraena helena, 
Conger conger, Phycis phycis, Scorpaena scrofa, Scorpaena porcus, Scorpaena notata, Epinephelus 
marginatus, Sciaena umbra, Dentex dentex, Diplodus cervinus i a les zones sorrenques properes al 
substrat rocós, Mullus surmuletus (Romero, J., Ballesteros, E., s.d.). 
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Imatge 17. Fotografia de la gorgònia Eunicella singularis a l’espai de la ZEC Costes del Maresme 

 
Font: Martín Gonzàlez Damonte 

 

Imatge 18. Fotografia de l’espècie Scorpaena scrofa a l’espai de la ZEC Costes del Maresme 

 
Font: Martín Gonzàlez Damonte 

 

5.2.4. ALTRES ESPÈCIES MARINES  

Aus marines 

Les aus marines agrupen espècies de famílies molt diverses que comparteixen un mateix territori, el 
mar i el litoral. Són aus que passen la major part de la seva vida (sovint més del 90 %) en el medi 
marí; tot i això,  estan lligades a la terra, lloc on es reuneixen per criar, generalment en colònies que 
poden acollir diversos milers de parelles. 
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A l’espai Costes del Maresme hi trobem les següents espècies d’aus marines: 

 
Baldriga balear (Puffinus mauretanicus): Espècie protegida i amb grau d’amenaça qualificat com a 
en perill (EN). No nidificant, es pot observar durant tot l’any però és més habitual entre els mesos 
d’octubre a juny. Les colònies més properes es troben a les illes Balears. L’àmbit d’estudi forma part 
de la seva zona de campeig. Sovint s’associen als vaixells de pesca per aprofitar-ne els descarts així 
com amb els bancs de tonyines. 
 
Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan): Espècie protegida. No nidificant, presència habitual a la 
tardor, hivern i primavera entre els mesos d’octubre a maig. Les colònies més properes es troben a 
les illes Hyères. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig fora de la temporada de 
nidificació. Sovint s’associen als vaixells de pesca per aprofitar-ne els descarts així com amb els 
bancs de tonyines. 
 
Baldriga cendrosa mediterrània (Calonectris diomedea): Espècie protegida i amb grau d’amenaça 
qualificat com a vulnerable (VU). No nidificant, presència habitual entre els mesos de maig i octubre. 
Les colònies més properes es troben a les Illes Balears i a les illes Hyères. L’àmbit d’estudi forma part 
de la seva zona de campeig durant la temporada de nidificació. Sovint s’associen als vaixells de 
pesca per aprofitar-ne els descarts així com amb els bancs de tonyines. 
 
Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus): Espècie protegida. No nidificant, presència habitual 
entre els mesos d’abril i maig quan hi ha el pic de migració primaveral i puntual a partir de llavors fins 
el setembre. Les colònies més properes es troben a les Illes Balears i a les illes Hyères. L’àmbit 
d’estudi forma part de la seva zona de campeig durant la migració. 
 
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus): Espècie protegida. No nidificant, presència puntual a 
l’hivern entre els mesos de novembre i març. Les principals zones de nidificació es troben al centre i 
nord d’Europa. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig de manera puntual. 
 
Mascarell (Morus bassanus): Espècie protegida. No nidificant, presència habitual a la tardor, hivern i 
primavera entre els mesos d’octubre a abril però també amb presència puntual d’individus no 
reproductors durant la resta de l’any. Les colònies més properes es troben a la Bretanya, a l’oceà 
atlàntic. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig. 
 
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): No nidificant, presència habitual a la tardor, hivern i 
primavera entre els mesos d’octubre a abril. Els individus que passen l’hivern aquí provenen 
principalment del centre d’Europa. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig. 
 
Corb marí emplomallat mediterrani (Phalacrocorax aristotelis desmarestii): Espècie protegida i 
amb grau d’amenaça qualificat com a vulnerable (VU). No nidificant, presència habitual durant tot 
l’any, especialment durant l’estiu quan al nord del Maresme s’hi produeixen agrupacions postnupcials 
molt importants (la cria d’aquesta espècie es produeix a l’hivern). Les colònies més properes de cria 
es troben a la Costa Brava però la majoria d’individus que s’observen al Maresme provenen de les 
illes Balears. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig. 
 
Paràsit cuaample (Stercorarius pomarinus): Espècie protegida. No nidificant, presència puntual en 
migració primaveral els mesos d’abril i maig. Les zones de cria més properes es troben a Rússia per 
sobre el cercle polar àrtic. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig de manera puntual 
durant la migració, aprofita la presència de baldrigues i gavines petites per a cleptoparasitar-les. 
 
Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus): Espècie protegida. No nidificant, presència regular 
en migració primaveral entre els mesos de març i maig i puntual a l’hivern. Les zones de cria més 
properes es troben a Escòcia i Escandinàvia. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig 
de manera puntual, aprofita la presència de baldrigues i gavines petites per a cleptoparasitar-les. 
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Paràsit gros (Stercorarius skua): Espècie protegida. No nidificant, presència regular en migració 
primaveral entre els mesos de març i maig i puntual a l’hivern. Les zones de cria més properes es 
troben a Escòcia. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig, aprofita la presència de 
baldrigues i gavines per a cleptoparasitar-les. 
 
Gavina capnegra (Larus melanocephalus): Espècie protegida. No nidificant, presència regular a la 
tardor, hivern i primavera, entre els mesos d’octubre i abril i puntual la resta de l’any. La colònia de 
cria més propera es troba a la Camarga tot i que les principals zones de cria són al mar Negre. 
L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig. 
 
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus): Espècie protegida. No nidificant, presència regular a la 
migració primaveral els mesos de març i abril. Les zones de cria més properes es troben a l’est 
d’Escandinàvia i Rússia. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig durant la migració 
primaveral. 
 
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus): No nidificant, presència regular entre els mesos de 
juliol i abril i puntual els mesos de maig i juny. Les colònies de cria més properes es troben al Delta de 
l’Ebre i a la Camarga. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig i aprofita els descarts 
dels vaixells de pesca. 
 
Gavina corsa (Larus audouinii): Espècie protegida i amb grau d’amenaça qualificat com a 
vulnerable (VU). No nidificant, presència regular entre els mesos de març i maig i puntual la resta de 
l’any. La principal colònia es troba al Delta de l’Ebre i n’hi d’altres menors als Ports de Tarragona i 
Barcelona. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig i aprofita els descarts dels vaixells 
de pesca. 
 
Gavià argentat (Larus michahellis): Nidificant a la costa del Maresme, presència regular tot l’any. 
L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig i aprofita els descarts dels vaixells de pesca. 
 
Gavià fosc (Larus fuscus): No nidificant, presència puntual a la primavera, als mesos de març i abril. 
La colònia de cria més propera es troba al Delta de l’Ebre tot i que el gruix de la població europea cria 
a l’Atlàntic nord. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig de forma puntual. 
 
Ganiveta de tres dits (Rissa tridactyla): Espècie protegida. No nidificant, presència puntual a 
l’hivern i a la primavera. Les seves colònies de cria més properes es troben a la Bretanya. L’àmbit 
d’estudi forma part de la seva zona de campeig de manera puntual. 
 
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis): Espècie protegida. No nidificant, presència regular entre els 
mesos de novembre i abril i puntual la resta de l’any. Les seves colònies de cria més properes es 
troben al Delta de l’Ebre i la Camarga. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig. 
 
Xatrac comú (Sterna hirundo): Espècie protegida. No nidificant, presència regular en pas primaveral 
el mes d’abril i puntual els mesos de març i maig. Les seves colònies de cria més properes es troben 
al Delta de l’Ebre i la Camarga. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig durant el pas 
primaveral. 
 
Fumarell negre (Chlydonias niger): Espècie protegida i amb grau d’amenaça qualificat com a en 
perill (EN). No nidificant, presència puntual en pas primaveral el mes d’abril. Les seves principals 
colònies de cria es troben a l’Est d’Europa. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig 
durant el pas primaveral. 
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Gavot (Alca torda): Espècie protegida. No nidificant, presència puntual a l’hivern entre els mesos de 
desembre i març. Les seves colònies de cria més properes es troben a la Bretanya. L’àmbit d’estudi 
forma part de la seva zona de campeig de manera puntual. 
 
Fraret (Fratercula arctica): Espècie protegida. No nidificant, presència puntual a l’hivern i la 
primavera entre els mesos de desembre i abril. Les seves colònies de cria més properes es troben a 
la Bretanya. L’àmbit d’estudi forma part de la seva zona de campeig de manera puntual. 
 
Les dades per a l’elaboració de l’estatus i fenologia de les aus marines de l’espai Costes del Maresme 
s’han obtingut del portal Ornitho.cat de l’Institut Català d’Ornitologia. La protecció i el grau d’amenaça 
són els que figuren al Reial Decret 139/2011 del 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat 
d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies 
Amenaçades. 

 

Mamífers 
 
D’acord amb el portal Ornitho.cat, de l’Institut Català d’Ornitologia, a l’espai Costes del Maresme hi 
trobem el dofí llistat (Stenella coeruloalba) i més puntualment el dofí mular (Tursiops trucatus), el cap 
d’olla gris (Grampus griseus) i el rorqual comú (Balaenoptera physalus) durant la migració primaveral, 
sobretot el mes d’abril. 
 

Rèptils 

S’ha detectat en diverses ocasions la presència de tortuga babaua (Caretta caretta) a l’espai. L’any 
2018 van efectuar una posta a la platja de Sant Simó, a Mataró amb 173 ous. Almenys 57 de les cries 
nascudes van arribar al mar pels seus propis mitjans. El niu va ser protegit i custodiat per diversos 
voluntaris durant tot el període d’incubació. 

 

5.2.5. ESPÈCIES D’INTERÈS 

A continuació s’adjunta una taula amb grups taxonòmics i espècies presents o de possible presència 
a l’espai marí objecte del present Pla d’Acció, més vulnerables o regulats per la normativa vigent i/o 
altres figures de protecció. 

Taula 3. Grau de protecció legal de les espècies presents a l'espai 

 

 

 

 

Fanerògames 
marines 

 

 

 

Posidonia oceanica 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 

Cymodocea nodosa  
1,2,3,4,5,9, 10 

 

1. Ordre de 31 juliol de 1991, per a la regulació d'herbassars de 
fanerògames marines (Art. 1: prohibició de destruir les 
fanerògames marines) 

2. Decret 328/1992 de la Generalitat (Art. 21: és espècie 
estrictament protegida a Cap de Creus. Se’n prohibeix la seva 
destrucció)  

3. Ordre de 15 de gener de 1987 de la Generalitat (Article 8: la 
pesca de sonso no es podrà fer mai en zones d’alguers o bruts) 

4. Ordre de 3 d’octubre de 1994 de la Generalitat (Art.  4 és 
prohibit pescar cargol de punxa amb rastell de cadenes en 
zones d’herbassars de fanerògames marines) 

5. Reglament CE 1967/2006 (Art. 4) 

6. Directiva Hàbitats (annex I; Hàbitat prioritari) 

7. Conveni de Barcelona (annex II) 

8. Conveni de Berna (annex I) 

9. Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 
Natural (annex III) 

http://www.ornitho.cat/
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10. Decret 172/2008 , de 26 d'agost, de creació del Catàleg de 
flora amenaçada (Annex III) 

 

Aus marines  Gavina corsa (Larus 
audouinii) 

Directiva 79/409/CEE (Annex I)  

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (RD 139/2011). 
Vulnerable 

Decret 148/1992 (Annex II - Espècie molt sensible)  

Decret 259/2004 (annex 2. Pla recuperació gavina corsa)  

Gavina vulgar (Larus 
ridibundus) 

Decret 148/1992 (Annex I - Espècie sensible)  

Gavina capnegra (Larus 
melanocephalus) 

 

Directiva 79/409/CEE (Annex I)  

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C)  

Gavià fosc (Larus fuscus) Decret 148/1992 (Annex I - Espècie sensible) 

Gavineta de tres dits (Rissa 
tridactyla).  

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C)  

Paràsit cuapunxegut 
(Stercorarius parasiticus) 

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C)  

Paràsit cuaample 
(Stercorarius pomarinus) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C)  

Paràsit gros (Stercorarius 
skua) 

 

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C)  

Xatrac comú (Sterna 
hirundo) 

 

Directiva 79/409/CEE (Annex I)  

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C)  

Decret 148/1992 (Annex I - Espècie sensible) 

Xatrac becllarg (Sterna 
sandvicensis)  

 

Directiva 79/409/CEE (Annex I)  

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C)  

Decret 148/1992 (Annex II - Espècie molt sensible)  

Fraret (Fratercula arctica) 

 

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Gavot (Alca torda) 

 

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C) 

Baldriga balear (Puffinus 
mauretanicus) 

 

Directiva 79/409/CEE (Annex I)  

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Real Decreto 139/2011 En perill d'extinció 
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Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria A)  

Decret 148/1992 (Annex II - Espècie molt sensible) 

Baldriga mediterrània 
(Puffinus yelkouan) 

 

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B) 

Baldriga cendrosa 
(Calonectris diomedea) 

 

Directiva 79/409/CEE (Annex I) 

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Real Decreto 139/2011 Vulnerable (ssp. diomedea) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B). 

Corb marí gros 
(Phalacrocorax carbo) 

 

Directiva 79/409/CEE (Annex I) 

Corb marí emplomallat 
(Phalacrocorax aristotelis) 

 

Directiva 79/409/CEE (Annex I) 

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Real Decreto 139/2011 Vulnerable 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C). 

Decret 148/1992 (Annex II - Espècie molt sensible) 

Cabussó emplomallat 
(Podiceps cristatus) 

 

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C). 

Decret 148/1992 (Annex I - Espècie sensible) 

Mascarell (Morus bassanus) 

 

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C). 

Ocell de tempesta 
(Hydrobates pelagicus) 

Directiva 79/409/CEE (Annex I) 

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria B). 

Decret 148/1992 (Annex II – Espècie molt sensible) 

Fumarell negre (Chlydonias 
niger) 

Directiva 79/409/CEE (Annex I) 

Ley 42/2007 (Annex IV) 

Real Decreto 139/2011 En perill d’extinció 

Decret legislatiu 2/2008 Espècie protegida (Categoria C). 

Decret 148/1992 (Annex II – Espècie molt sensible) 

 

 

Mamífers marins 

 

 

  

Tots 

Més freqüents: dofí mular, 
(Tursiops truncatus), dofí llistat 
(Stenella coeruleoalba) 

 

 

 

Poc freqüents: Rorqual comú 
(Balaenoptera physalus) 

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals (el seu annex 
protegeix el vell marí, Monachus monachus) 

Directiva Hàbitats (annex II i IV; espècies prioritàries) 

Conveni de Berna (annex II) 

Conveni de Bonn (annex I i II)  

Conveni de Washington o CITES (annex I i II) 

Llista vermella de la IUCN (World Conservation Union) 
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Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (RD 139/2011)  

Llistat d’espècies silvestres en règim de protecció especial 
(RD 139/2011) 

Llista inicial Conveni OSPAR (annex 4.B) 

 

Tortugues 
marines  

Tortuga babaua (Caretta caretta) 

 

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals (el seu annex 
protegeix les tortugues marines) 

 Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais 
Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres  

Directiva Hàbitats. Annexos II i IV; espècies prioritàries. 

Conveni de Berna (annex II). 

Conveni de Bonn (annex I i II) 

Conveni de Washington o CITES (annex I i II) 

Llista vermella de la IUCN 

Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (RD 139/2011)  

Llistat d’espècies silvestres en règim de protecció especial 
(RD 139/2011) 

Llista inicial Conveni OSPAR (annex 4.B) 

 

Invertebrats Nacra (Pinna nobilis) Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca 
recreativa (article 24: se’n prohibeix la recollida) 

Directiva Hàbitats (Annex IV) 

Conveni de Barcelona (Annex II) 

Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades 

Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (RD 139/2011) 

 

Peixos ossis o 
osteïctis 

Corballs (Sciaena umbra) Conveni de Barcelona (annex III) 

Conveni de Berna (annex III) 

Neros (Epinephelus marginatus)  1 Conveni de Barcelona (annex III) 

2 Conveni de Berna (annex III) 

3 Llista vermella de la IUCN (cat. risc baix) 

Font: Elaboració pròpia en base a la normativa vigent 

 

 

6. DIAGNOSI SOCIO-ECONÒMICA 

L’activitat social i econòmica a l’àmbit del Pla és important malgrat tractar-se d’un espai natural 
protegit, principalment per l’existència de nuclis de població costaners que tradicionalment han viscut 
de l’explotació dels recursos naturals del medi marí, mitjançant la pesca. Actualment l’economia 
d’aquesta zona s’ha diversificat i l’activitat pesquera ha disminuït, essent la principal font econòmica el 
sector serveis dedicat al turisme. Es tracta d’un turisme estacional, que concentra la seva activitat els 
mesos estivals, en el litoral i medi marí del Maresme. Els usos socioeconòmics de l’àmbit es sostenen 
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en la qualitat natural i l'atractiu paisatgístic de les costes del Maresme. Per aquest motiu és important 
compatibilitzar aquests usos i activitats turístiques amb el manteniment i potenciació dels valors 
naturals de l’espai. 

 
6.1. USOS DESENVOLUPATS EN L’ESPAI  

FONDEIG I ANCORATGE D’EMBARCACIONS 

Aquesta acció la realitzen les embarcacions que fondegen. Si aquests ancoratges i fondeig 
d’embarcacions es realitza de manera indiscriminada i sobre fons d’herbassars, poden produir 
l’arrencada i degradació de les mates de posidònia. 

Els efectes del fondeig d’embarcacions es multipliquen durant els mesos d'estiu amb la massificació 
de la circulació d'embarcacions i la pressió turística. Alguns tipus d’àncora afecten més que d’altres a 
la posidònia, la menys agressiva és l’àncora de tipus “Hall”, mentre que les ancores més grans 
utilitzades per les embarcacions de major eslora son lògicament les que més impacte tenen sobre el 
fons marí (Francour et al., 1999; Milazzo et al., 2004). 

La fitxa de la Zona d’Especial Conservació de les Costes del Maresme, descriu entre les actuacions 
de gestió preventiva, que el fondeig d’embarcacions sobre la ZEC és una activitat que s’ha de regular, 
així com les actuacions que pot portar a terme l’embarcació durant el fondeig. També defineix que 
una de les millores ambientals és la instal·lació de zones de fondeig ecològic. 

 
PESCA PROFESSIONAL 

Segons dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, de 
desembre 2019, al port de Mataró hi ha 7 embarcacions que es dediquen a les arts menors. Els dos 
ports més propers amb presència de flota pesquera són els ports d’El Masnou (sud) i el d’Arenys de 
Mar (nord). En el port d’El Masnou hi ha 7 embarcacions que es dediquen a les arts menors i en el 
Port d’Arenys de Mar hi ha un total de 50 embarcacions (13 d’arrossegament, 28 arts menors, 7 
encerclament, 1 palangre de fons i 1 palangre de superfície). 

Si analitzem l’evolució de la flota pesquera, des del 2012, en aquests 3 ports s’observa una tendència 
a la disminució de la flota dels ports de Mataró i Arenys de Mar i una tendència a l’augment al port 
d’El Masnou. 

Taula 4. Flota pesquera 

 Anys 
Ports 2012 2014 2016 2018 2019 
Port de Mataró 12 9 8 7 7 
Port d’El Masnou 4 3 9 7 7 
Port d’Arenys de Mar 59 58 56 51 50 

Font: Ports de Catalunya 
 

La pesca s’organitza a través de les confraries de pescadors, que són institucions d’origen gremial 
amb una gran tradició històrica, successores dels antics pòsits de pescadors i, antigament, d’altres 
associacions i gremis de pescadors i navegants. Aquestes associacions agrupen els professionals 
dedicats a la pesca costanera a Catalunya, d’acord amb la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries 
de pescadors (DOGC núm. 3684, del 24/7/2002). 

La continuïtat de la pesca depèn principalment de la capacitat de regeneració natural de les espècies, 
és a dir, de la capacitat reproductiva i el ritme de creixement i maduració de cada espècie, i això 
també inclou el manteniment i la qualitat dels seus hàbitats. Però també tenen gran importància les 
transformacions socials i econòmiques actuals. Cal tenir en compte que la pesca recreativa, com es 
detallarà posteriorment, també suposa una competència pels pescadors artesanals vers els recursos 
costaners, sobretot pel què fa les espècies mes vulnerables. 
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Unes restriccions i regulacions en la pesca superiors a les actuals poden afavorir la conservació dels 
hàbitats i, per tant, la proliferació dels recursos pesquers tal i com ha quedat demostrat justament al 
Maresme amb el Pla de cogestió del sonso, anomenat actualment Pla de gestió de la pesca artesanal 
amb vaixell i xarxes de cèrcol (Sonseres) de Catalunya, aprovat mitjançant l’Ordre ACC/155/2021, de 
20 de juliol, per la qual  s’aprova el Pla de gestió de la modalitat de la sonsera al litoral Català (2021 – 
2026). Però l'elevat interès econòmic de determinades espècies i la carència de sistemes efectius de 
control i vigilància pot fer que algunes tècniques il·legals es continuïn emprant. Per això la regulació 
ha d’anar acompanyada d’un compromís per part del sector per afavorir el manteniment de l’activitat 
pesquera. 

A la següent taula es pot veure l’evolució de les captures de la pesca professional, al llarg dels últims 
anys, als ports pesquers del Maresme, pròxims a l’espai ZEC Costes del Maresme. Al port d’Arenys, 
el volum de pesca ha anat mantenint variacions al llarg dels anys, però des del 2016 la tendència és a 
la disminució de les tones de captures. Del Port de Mataró, des de l’any 2012 no es tenen dades de 
les tones de captures. 

Taula 5. Captures marítimes per llotges (tn) i anys 

 Anys 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Port de 
Mataró 116,1 9,5 - - - - - - - - 

Port 
d’Arenys de 
Mar 

2124,8 1865,4 2160,2 2198,8 1495,5 1961,1 2243,1 1966,6 1951,2 1826,4 

Font: Idescat a partir de les dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General de Pesca i 
Afers Marítims. 

 

PESCA RECREATIVA 

S'entén per pesca marítima recreativa tota activitat de pesca que es duu a terme per afició, plaer o 
esport, sense ànim de lucre ni interès o voluntat comercial, i en què les captures obtingudes s'utilitzen 
exclusivament per a consum propi, sense que puguin ser objecte de venda o transacció. 

La pesca recreativa és una de les activitats marítimes més practicades i està relacionada amb el 
sector turístic i d’oci. És un dels factors de dinamització econòmic en els municipis litorals, malgrat 
que exerceix un impacte negatiu important sobre els recursos marins costaners. 

La pesca recreativa inclou fins a set modalitats diferents que, segons un ordre d’importància 
decreixent, són: pesca amb canya des d’una embarcació, pesca submarina, pesca amb fluixa des 
d’una embarcació, pesca amb curricà i pesca amb xarambeco (un petit art ancestral de xarxa) i pesca 
des de la costa. 

La pesca submarina és la pesca que captura un nombre major d’espècies que segueixen l’estratègia 
ecològica anomenada de la K (és a dir, de creixement lent, de vida llarga, de mides grans i de 
reproducció tardana) i que són piscívors (depredadors o peixos que se situen amunt de la cadena 
tròfica), i alhora centra les captures en els individus amb major capacitat reproductora. 

Per practicar la pesca recreativa a Catalunya, es necessita una llicència de pesca recreativa. 

La pesca esportiva és la que fa referència a l’activitat de pesca lligada als campionats que es 
celebren i en el qual hi poden participar els esportistes amb llicència federativa. Entre les modalitats 
de la pesca esportiva hi ha la pesca submarina a pulmó lliure. 

 

SUBMARINISME AMB I SENSE ESCAFANDRE 

El busseig es l’activitat de nedar sota l’aigua amb o sense l’ajuda d’equips especials. N’existeixen 
diverses modalitats: des de l’apnea (també coneguda com a busseig lliure o a pulmó) fins al busseig 



   41 

amb escafandre autònom, aparell de respiració que permet fer la immersió amb les pròpies reserves 
d'aire i és independent de qualsevol mitjà de respiració dels emprats a la superfície. 

Per la practica del busseig amb escafandre autònom es necessita un títol que s’obté realitzant un curs 
en centres de busseig autoritzats. 

Entre les modalitats de busseig hi ha l’activitat lligada al fotosub (fotografia submarina) i amb la 
variant del fotosub apnea. 

Els centres d’immersió són centres d’activitats marítimes que ofereixen serveis relacionats amb la 
pràctica d'activitats subaquàtiques. 

Entre d’altres activitats relacionades amb busseig dins la zona del ZEC Costes del Maresme hi ha els 
campionats esportius que s’organitzen de pesca submarina a pulmó lliure i els campionats de 
fotografia submarina. 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES I D’OCI 

En l'actualitat es porten a terme nombroses activitats físico-esportives al medi natural, la pràctica 
d'aquest tipus d'activitats actualment es troba en creixement i cada cop són més les persones que 
opten per realitzar esports a l'aire lliure. En l'actualitat la pràctica esportiva a l'aire lliure esta regulada 
pel Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats físico-esportives en medi natural 
i l’Ordre PRE/361/2004, de 6 d'octubre, per la qual es modifica el catàleg d'activitats físico-esportives 
en el medi natural. 

Moltes de les activitats físico-esportives aquàtiques regulades per aquesta normativa són susceptibles 
de practicar-se o ja es practiquen en l'actualitat a les aigües de la costa de Mataró (alguns exemples 
són: vela, caiac, rem, esqui nàutic, motonàutica, windsurf, etc.). 
 

Nàutica recreativa i transport de passatgers 

Les activitats de nàutica esportiva i oci (d’esbarjo), són importants a l’àmbit marí, tant pel nombre 
d’usuaris i el volum econòmic com pels seus efectes sobre el medi natural. Hi ha diferents modalitats 
de navegació recreativa, i recentment s’han diversificat i modernitzat molt, algunes es practiquen amb 
vehicles de motor (motonàutica, esqui nàutic, etc.) i altres són sense motor (caiac, rem, surf, etc). 

Existeixen diferents modalitats d’activitats de nàutica d’esbarjo, algunes corresponents a modalitats 
de pesca esportiva. 

La dàrsena esportiva de Mataró disposa de 1.080 amarradors, la dàrsena esportiva del Masnou de 
1.081 amarradors, el Port d’Arenys de Mar de 623 amarradors, el Port de Premià de Mar de 554 
amarradors i, per últim, el Port Balís disposa de 764 amarradors. En total sumen 4.102 amarradors 
esportius entre els cinc ports més propers a l’espai ZEC. 

Les empreses d’activitats nàutiques i de transport marítim a la zona de la costa de Maresme, que 
desenvolupen els seus serveis a les aigües del ZEC costes del Maresme són nombroses. Hi ha 
empreses de lloguer d’embarcacions (catamarans, velers, embarcacions a motor i motos d’aigua, 
caiacs, paddle surf...), escoles de vela lleugera, windsurf, SUP, creuer, caiac, centres de 
submarinisme, pesca turística, clubs de rem, etc.). 

 

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES 

Aquest ús normalment està vinculat a la recerca i a la investigació, per un major coneixement de 
l’espai natural, i poder millorar la seva gestió i protecció dels elements vulnerables i singulars. Es 
realitza amb cura i respecte a l’espai protegit, i es sol desenvolupar per científics experts que tenen 
coneixement del medi i tenen per objectiu conservar i protegir aquells elements de major interès. Des 
de fa anys s’està estudiant l’evolució i les característiques de l’espai. 
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Totes les activitats humanes generen un seguit d'impactes biològics i ecològics que cal gestionar 
correctament per a què la seva pràctica sigui plenament compatible amb la preservació dels recursos 
i els ecosistemes dels que depèn directament i, per tant, pugui ser sostenible a llarg termini. 

Entre les males praxis que es poden realitzar per part dels usuaris de l’espai hi ha la circulació a 
velocitats elevades, no respectar les arts de pesca tradicionals, apropar-se en excés a bussejadors, 
abocar deixalles al medi, desconeixement dels límits de l’espai ZEC i la presència d’espècies 
vulnerables i protegides, realitzar pràctiques com el “fish feeding”, que consisteix en abocar aliment al 
mar per atraure peixos i espècies marines i així facilitar-ne l’observació. 

 
 

7. IMPACTES AMBIENTALS  

Un cop analitzats els principals valors naturals presents dins l’espai ZEC Costes del Maresme i els 
usos que s’hi desenvolupen, a continuació, es farà una anàlisi de les principals activitats antròpiques 
que incideixen o poden incidir negativament en els elements naturals que conformen l’espai.  

La posidònia és una espècie amb un creixement vegetatiu extremadament lent i, per tant, la seva 
capacitat de recuperar-se després d’una pertorbació és molt baixa. Així, la recuperació de l’extensió 
d’un herbassar de posidònia després d’una pertorbació pot durar dècades o, fins i tot, segles. En 
alguns casos, la situació podria arribar a ser irreversible, ja que en alterar-se la cobertura vegetal es 
desencadenen una sèrie de processos que poden mantenir el sistema alterat encara que l’impacte 
hagi desaparegut (Invers, O., Ruiz J.M., 2002). És per això, que en aquest apartat es farà especial 
èmfasi en els impactes sobre els alguers de posidònia, ja que són ecosistemes molt fràgils enfront a 
l’activitat antròpica.  

 

ALTERACIÓ DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES 

Un dels factors que afecten més el medi marí és l’alteració de les característiques físiques i químiques 
de l’aigua, sobretot quan es dóna el procés d’eutrofització, el qual pot afectar tant la praderia com la 
seva diversitat. Els abocaments d’aigües residuals al mar, procedents de l’activitat agrària, industrial o 
de nuclis urbans, augmenten la concentració de nutrients en l’aigua, afavorint a les espècies de 
creixement ràpid que acaben ocupant tot el substrat. La ràpida proliferació d’algues crea terbolesa en 
l’aigua, limitant la quantitat de llum que arriba al fons i impedint que la posidònia, així com altres 
plantes marines, puguin realitzar la fotosíntesi. L’acumulació de matèria orgànica també afavoreix el 
creixement microbià, que disminueix la concentració d’oxigen en l’aigua i augmenta la concentració 
de compostos tòxics, tals com el sulfhídric i l’amoni. L’eutrofització també pot afavorir el creixement 
d’espècies herbívores, la qual cosa pot ocasionar una disminució de la biomassa foliar de l’herbassar 
(Invers, O., Ruiz J.M., 2002). 

A banda de l’abocament de matèria orgànica al mar, també hi arriben contaminats procedents del 
medi terrestre, per abocament directe o indirecte. Molts d’aquests compostos contaminants 
s’acumulen als teixits dels organismes, que a llarg termini, acaben afectant a tota la xarxa tròfica. A 
nivell general, la contaminació de l’aigua pot ocasionar canvis en l’estructura de les poblacions 
biològiques, afectant les espècies més sensibles, com les fanerògames marines, que deixen pas a les 
espècies més resistents a la contaminació, ja siguin invasores o autòctones, reduint la diversitat 
biològica de l’ecosistema.  

Aquestes substàncies d’origen terrestre, arriben al medi marí a través dels cursos fluvials, escorrentia 
superficial, o bé, emissaris submarins. En la imatge següent es mostra la localització de dos emissaris 
submarins que transporten aigües residuals des d’una estació de tractament fins l’àmbit marí de la 
ZEC. El primer emissari es troba a 22 m de profunditat i porta les aigües de l’EDAR de Mataró, mentre 
que el segon es troba a 25,8 m i porta les aigües residuals de l’EDAR de Sant Andreu de Llavaneres. 
Ambdós emissaris aboquen les aigües a un 1,70 km de distància de la costa aproximadament.  
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En la imatge també es pot observar la localització de les rieres i torrents que desemboquen al mar, 
pròximes a l’àmbit de l’espai marí protegit. Els contaminants provinents de diverses fonts, com per 
exemple explotacions agrícoles o industrials, són arrossegats per l’aigua de pluja i, mitjançant 
l’escorrentia superficial, poden arribar als cursos fluvials i més tard al mar.  

Imatge 19. Localització d'emissaris submarins en l'àmbit de la ZEC Costes del Maresme 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICGC i el DTS; BT: 1:25.000 

 

OBRES A LÍNIA DE COSTA 

Les obres que es duen a terme al litoral, com per exemple les construccions de ports, espigons, entre 
d’altres, tenen un impacte tant directe com indirecte en les comunitats de fanerògames marines. En 
primer lloc, aquestes infraestructures poden ocupar àrees de presència d’herbassars o bé, àrees 
susceptibles de ser recolonitzades. En segon lloc, la construcció d’infraestructures poden ocasionar 
terbolesa en l’aigua per l’augment de partícules en suspensió, dificultant l’arribada de llum al fons 
marí, i també causant un augment de la sedimentació de partícules sobre els herbassars. Ambdós 
fets són causes d’elevada mortalitat de les fanerògames, ja que només amb la reducció del 40% de la 
llum durant pocs mesos pot arribar a reduir significativament el creixement, biomassa i densitat de 
feixos (Invers, O., Ruiz J.M., 2002) i un enterrament de la planta per sobre dels 8-9 cm implica la 
mortalitat total d’aquesta (Alcoverro, T., et al., 2020). 

Els canvis en la dinàmica del sediment, ocasionades per les obres al litoral, poden portar a la 
regressió d’algunes platges i l’ampliació d’altres. Per pal·liar aquestes situacions, s’executen la 
construcció de nous espigons o la regeneració de platges amb material dragat. A banda de realitzar 
dragatges per reposar sorra a les platges també s’utilitzen per habilitar canals de navegació en zones 
on s’ha acumulat molt sediment i les embarcacions no poden passar. Quan aquests dragatges no es 
duen a terme correctament poden provocar l’erosió del fons i l’arrencament dels herbassars. 

En aquest sentit, cal mencionar el Projecte de protecció mitjançant escullera de línia de Ferrocarrils 
Catalans Barcelona-Mataró-Maçanet, ja que afecta a dos trams de la línia de costa propera a l’espai 
marí protegit Costes del Maresme. Actualment s’està actuant en el tram més sud, entre Cabrera de 
Mar i Mataró, per tal de consolidar i reparar l’estructura i minimitzar els efectes adversos que els 
temporals marítims poden provocar a la infraestructura. Convé ressaltar el tram situat més al nord, 
entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, pendent encara d’executar-se, ja que es troba molt proper 
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a l’herbassar de Posidonia oceanica de la zona de Pins Mar, actualment ubicat fora dels límits de la 
ZEC. Tal com es comenta anteriorment en el present document, aquest herbassar és especialment 
sensible i aquestes obres podrien tenir un efecte molt negatiu sobre aquest, donada la seva proximitat 
a la costa (350 m aproximadament).  

 

ACTIVITAT PESQUERA 

L’espai marí Costes del Maresme s’ubica molt proper de diversos ports. Com ja s’ha comentat 
anteriorment, segons dades de 2019, el port de Mataró i el port de Masnou disposen de 7 
embarcacions cadascuna, dedicades a les arts menors, mentre que el port d’Arenys disposa d’una 
major flota formada per un total de 50 embarcacions, de les quals 13 van dirigides a la pesca 
d’arrossegament, 28 a les arts menors, 7 a l’encerclament, 1 al palangre de fons i 1 al palangre 
superficial.  

L’activitat pesquera és una de les majors causes de regressió de la ictiofauna (Gispert, J., 2020). Per 
una banda, la pesca professional realitza captures poc selectives, obtenint, no només individus 
d’espècies d’interès comercial, sinó també individus de baix interès per la pesca però de gran valor 
ecològic. Aquest fet disminueix la capacitat de l’ecosistema per mantenir la productivitat, ja que 
redueix la viabilitat ecològica d’algunes de les poblacions de peixos. També cal tenir en compte que 
l’equilibri de l’ecosistema marí és molt sensible i, per tant, un canvi important i sobtat en el número 
d’exemplars d’una espècie pot produir una gran pressió en l’ecologia del medi marí, ja que pot afectar 
a la cadena alimentària d’altres espècies.   

D’altra banda, la pesca esportiva, activitat que es produeix durant tot l’any, però que en els mesos 
d’estiu s’intensifica, afecta sobretot a individus de major mida, provocant canvis en l’estructura 
poblacional, ja que hi acaben predominant els individus més joves. Els individus més grans resulten 
grans reproductors i la captura massiva d’aquests pot comprometre la viabilitat de les poblacions. En 
l’últim estudi de la fauna ictiològica de l’alguer de Mataró (Gispert, J., 2020) no s’observen grans 
predadors, la qual cosa s’atribueix als campionats de pesca submarina que es duen a terme en 
aquest municipi, ja que les espècies són valorades per pes i longitud. En aquest sentit, l’”Informe 
sobre l’autorització de realització de concursos de pesca marítima recreativa, 2020”, elaborat pels 
Serveis Territorials a Barcelona, s’exposa que, donat que no es disposen de dades concretes sobre 
l’impacte que té la pesca recreativa en hàbitats i espècies protegides presents en espais inclosos en 
la Xarxa Natura 2000, cal aplicar el principi de precaució i no autoritzar els concursos de pesca 
recreativa en l’àmbit d’espais naturals protegits. S’afegeix també que es podria reconduir la pesca 
recreativa en el medi marí cap a altres tipologies de concursos amb un impacte menor, tals com els 
concursos fotogràfics o la pesca sense mort ni lesions sobre els animals capturats.  

Una altra de les problemàtiques existents en l’activitat pesquera és la captura accidental de fauna a 
través dels arts de pesca. L’impacte s’intensifica quan afecta a espècies en perill d’extinció o 
vulnerables, com les tortugues marines, els taurons, els cetacis o els ocells marins. Aquesta interacció 
també té un efecte en els pescadors, ja que els arts de pesca queden afectats i suposa una pèrdua 
en l’eficiència de l’activitat. Les captures accidentals en arts de pesca són una de les amenaces més 
importants per als ocells marins, especialment quan interaccionen amb el palangre demersal, ja que 
quan els ocells intenten capturar els esquers, poden empassar-se’ls amb l’ham, quedar-se enganxats 
o embolicar-se amb la línia de fil, resultant l’enfonsament i l’ofec de l’individu.  
 

Pesca il·legal amb arts d’arrossegament 

L’Ordre de 2 de maig de 2000, pel qual s’estableixen fons mínim per a l’arrossegament al litoral de 
Catalunya, prohibeix la utilització de xarxes d’arrossegament dins el límit de les 3 milles nàutiques 
costaneres o de la isòbata de 50 metres quan aquesta profunditat s’abasti a menor distància. Tot i 
aquesta prohibició, les escasses mesures de control de l’activitat han permès la pràctica d’aquest 
tipus de pesca en fondàries inferiors, on hi són presents els herbassars de fanerògames marines. 
Aquest art de pesca produeix un impacte molt sever a les praderies de posidònia, ja que trenca els 
feixos per la base dels rizomes, produint una dràstica disminució de la cobertura de l’herbassar. Això 



   45 

també se li ha de sumar el fet que aquesta pesca augmenta la suspensió de sediments que crea una 
capa superficial de fangs i incrementa les condicions d’anòxia (Invers, O., Ruiz J.M., 2002).  

Una de les mesures per evitar aquest impacte és la instal·lació d’esculls artificials, unes estructures 
de formigó reforçades amb ferro i instal·lades en el fons marí, que formen barreres i impedeixen el 
pas dels vaixells que hi arrosseguen les xarxes, protegint la zona interior dels fons menys profunds i 
més coberts per herbassars de fanerògames marines. L’any 1998, el Ministeri d’Agricultura, Pesca y 
Alimentació va promoure la instal·lació d’uns esculls artificials, a fondàries inferiors als 50 m, que 
protegeixen part de l’espai marí protegit Costes del Maresme.  

Imatge 20. Esquema d'un escull artificial de protecció 

 
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Imatge 21. Localització dels esculls artificials de protecció a l'àmbit de la ZEC Costes del Maresme 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’ICGC i el DTS; BT: 1:25.000 

 

Abandonament d’arts i elements de pesca al medi  

L'abandonament i la pèrdua dels arts de pesca és un efecte derivat i estretament lligat a la pesca 
artesanal professional i a la pesca recreativa i, per tant, es deriva de l’extracció dels recursos 
biològics del medi, tot i que els efectes que provoquen són diversos (efecte sobre la fauna, 
contaminació, alteració visual i qualitativa de l'espai, etc.). 
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Cal evitar substàncies i elements impropis del medi marí, derivats d’activitats antròpiques que s’hi 
desenvolupen, que a part de contaminar les aigües i degradar-ne la seva qualitat, també provoquen 
efectes sobre els hàbitats i les espècies que hi viuen; i per la seva composició (tenen baixa 
biodegradació) solen persistir un llarg temps al fons marí, allargant així en el temps els efectes 
ambientals negatius sobre el medi. La presència d’ormeigs i de deixalles d’orígens diversos al fons 
marí, provoquen una alteració de la fisiognomia de l’hàbitat perceptible sobretot per les persones que 
realitzen activitats subaquàtiques ja sigui amb escafandre, snorkel o en apnea. 
 

Pesca il·legal submarina 

Es té coneixement de la pràctica de pesca submarina amb fusell dins l’espai marí protegit, per tal de 
comercialitzar de manera directa i il·legal amb particulars o restaurants. Tot i que no es té constància 
de l’existència de denúncies sobre aquesta pràctica a la zona, és important remarcar que és una 
activitat amb fortes repercussions sobre les poblacions peixos, donat que es seleccionen 
específicament els individus de dimensions més grans, que són grans reproductors, essencials per a 
la sostenibilitat de la població, ja que ponen més ous, de millor qualitat i habitualment es reprodueixen 
durant un període més llarg de temps.  

 

FREQÜENTACIÓ HUMANA 

A nivell general, la freqüentació humana crea una elevada pressió sobre els recursos naturals 
presents a l’espai, per extracció directa d’espècies marines, com els musclos, els pops, els peixos, els 
crancs, les estrelles i eriçons de mar, entre d’altres. També porta a un increment de la contaminació 
per residus, com són les bosses de plàstic, envasos, crema solar, etc.  Les costes del maresme és un 
dels grans referents turístics, la qual cosa produeix un augment de la seva freqüentació durant l’època 
d’estiu, intensificant els impactes esmentats. A més, durant la temporada alta de turisme també 
s’incrementa el trànsit d’embarcacions i en, conseqüència, l’activitat de fondeig.   

 
Navegació 

L’espai marí Costes del Maresme es troba davant del port de Mataró i del port del Balís, a més 
d’ubicar-se molt proper al port d’Arenys i al port de Premià. Així doncs, sobretot durant els mesos 
d’estiu, l’espai és freqüentat per nombroses embarcacions.  

La navegació produeix una contaminació de l’aigua per l’abocament d’hidrocarburs, fums de 
combustió i residus, procedents de les embarcacions. També produeix contaminació acústica, donat 
que el so a través de l’aigua es transmet unes 5 vegades més ràpid i a més distància, incidint sobre la 
fauna marina.  
 

Fondeig i ancoratge d’embarcacions 

El fondeig de les embarcacions realitzat de manera indiscriminada causa una forta erosió al fons marí 
i incideix directament sobre les comunitats que hi són presents. El fondeig incontrolat afecta sobretot 
a les praderies de Posidonia oceanica, ja que arrenca les fulles i els rizomes de la planta, ocasionant 
efectes moltes vegades irreversibles. La incidència es pot agreujar si l’embarcació arrossega el 
sistema d’ancoratge pel fons, situació que es dóna sovint a les praderies de fanerògames marines, ja 
que l’estructura del substrat dificulta la subjecció de l’àncora. 

Aquesta pressió es dóna sobretot durant els mesos d’estiu, a causa de la massificació de circulació 
d’embarcacions que porta l’activitat del turisme.  
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Imatge 22. Fotografia d’una àncora amb mata de Posidònia arrencada 

 
Font: Miguel Angel Fuentes 

 

ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES 

L’ecosistema també es pot veure fortament degradat degut a la introducció d’elements biològics nous, 
provinents de l’activitat antròpica, com les espècies invasores. Aquestes poden ser molt agressives a 
l’hora de colonitzar espais i poden arribar a desplaçar o fins i tot eliminar espècies autòctones. 

Pel què fa a l’espai Costes del Maresme, a través de la plataforma “Observadores del mar”, 
coordinada per centres científics, l’any 2019 es va poder documentar la presència de Caulerpa 
cylindracea davant la costa de Sant Andreu de Llavaneres el 2019.  

La Caulerpa cylindracea és una alga invasora originària d’Austràlia que pot créixer sobre diversos 
substrats, tals com les roques, els herbassars de posidònia o les gorgònies, cobrint i matant les 
espècies que hi viuen i modificant les condicions físiques i químiques del medi. És considera doncs, 
una de les espècies exòtiques més perilloses de la Mediterrània. Una vegada aquesta alga és 
establerta, és gairebé impossible la seva erradicació, tanmateix, es pot actuar fent el seguiment i 
informant de la seva presència. També es pot actuar evitant que aquesta s’estengui a través de les 
àncores d’embarcacions, estris de pesca o qualsevol activitat humana. En el cas del Parc Natural del 
Cap de Creus, s’han instal·lat boies que indiquen la presència de Caulerpa cylindracea, on no es 
permet pescar ni fondejar i es demana evita al màxim el trepig. 

 

CANVI GLOBAL 

El Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC) en el seu informe del 2007 determinava que 
l’origen de l’escalfament global i el conseqüent canvi climàtic és fonamentalment degut a causes 
antròpiques, per la contaminació provocada per l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. El principal 
gas d’efecte hivernacle és el CO2, un dels productes de la utilització de combustibles fòssils. 
L’increment d’aquest gas en l’atmosfera, segons dades de l’IPCC 2007, altera els cicles 
biogeoquímics, principalment del carboni, en els oceans.  

Les fanerògames marines són molt susceptibles als canvis que es produeixen a l’àmbit marí, fruit de 
l’escalfament global. Aquest canvis poden ser les variacions de temperatura, salinitat, transparència 
de la columna d’aigua, acidificació dels oceans, augment del nivell de l’aigua i la modificació de la 
freqüència i intensitat dels temporals. 
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Pel que fa als temporals, es vol remarcar les conseqüències que aquests poden tenir sobre els 
herbassars de Posidonia oceanica. Un exemple és els efectes que es van produir durant el temporal 
de 2008, a partir dels quals Gera, A., et al., 2014 conclou que els fenòmens meteorològics extrems, 
que deriven a temporals de mar d’alta intensitat, poden produir notables pèrdues sobtades de 
cobertura en l’extensió dels herbassars presents en aigües relativament someres (menys de 10 m). El 
temporal Glòria, produït durant el mes de gener de 2020, ha sacsejar de nou els herbassars de 
posidònia, que a diferència del temporal de 2008, ha afectat les praderies a totes les fondàries. Com 
ja s’ha comentat anteriorment, l’alguer de Mataró n’ha sortit especialment perjudicat. Alcoverro, T., et 
al., 2020 conclou que el temporal Glòria ha sigut una prova dels efectes catastròfics que poden tenir 
aquestes pertorbacions, fins ara menystingudes, cap als herbassars de fanerògames marines i que 
els efectes produïts seran difícilment recuperables durant les properes dècades. El mateix estudi 
recomana que, donat que la restauració a gran escala no és viable a causa del creixement 
extremadament lent de la posidònia, la millor estratègia és la disminució de tots els impactes locals 
per millorar la resiliència de les praderies 
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9. PLA D’ACCIÓ 
Una vegada s’ha recopilat la informació disponible sobre ZEC Costes del Maresme i s’ha elaborat la 
diagnosi de l’espai, el següent pas és definir les actuacions del Pla d’Acció. Tal com s’ha comentat 
anteriorment (vegeu apartat 4. Metodologia), les actuacions del Pla d’Acció s’han definit a través d’un 
procés de participació, on els agents interessants han pogut fer les seves aportacions i debatre 
conjuntament, sigui a través de tallers participatius o bé, mitjançant la plataforma web “Decidim i fem 
Mataró”. El debat s’ha estructurat d’acord amb els objectius principals de conservació de la ZEC, 
establerts a partir de la prèvia diagnosi de l’espai marí protegit.  

 

9.1. OBJECTIUS I ACTUACIONS 
A continuació es defineixen els objectius generals de gestió de l’espai marí Costes del Maresme i els 
objectius específics, encaminats a respondre a les exigències ecològiques dels hàbitats naturals i de 
les espècies presents dins la ZEC. També es presenten les actuacions del Pla d’Acció corresponents 
amb cada objectiu específic: 

• OBJECTIU 1. Augmentar el coneixement i el seguiment de la ZEC. 

- Objectiu específic 1.1. Avaluació i seguiment de les comunitats marines, a través de diversos 
estudis i plataforma de ciència ciutadana. 

Actuació 1.1.1. Realitzar estudis i seguiments per avaluar l’estat de conservació de les 
espècies i hàbitats que són elements clau de la conservació a la ZEC. 
 

Actuació 1.1.2. Establir una xarxa de punts de mostreig, metodologia i ordre de 
prioritats per a l'obtenció d'informació sobre la biodiversitat de la ZEC. 
 

Actuació 1.1.3. Cartografiar els hàbitats presents a la ZEC i al perímetre, fins a la zona 
costanera. 
 

Actuació 1.1.4. Potenciar la realització d'estudis necessaris a través de la ciència 
ciutadana i les col·laboracions amb la recerca universitària i altres projectes acadèmics. 

 

- Objectiu específic 1.2. Estudis de les interrelacions entre els diferents elements que afecten 
l'ecosistema de la ZEC i els seus impacte. 

Actuació 1.2.1. Identificar, localitzar i descriure les activitats que es duen a terme dins  
la ZEC  (abocaments, pesca professional i recreativa, activitats nàutiques, de lleure i 
esportives...) i valorar el seu impacte. 
 

Actuació 1.2.2. Recollir informació i realitzar anàlisis creuats dels estudis i programes 
de seguiment que es realitzen sobre la biodiversitat i qualitat ambiental de la ZEC. 
 

Actuació 1.2.3. Establir una xarxa de punts de mostreig, metodologia i ordre de 
prioritats per a la detecció i avaluació de l'impacte de les activitats sobre la ZEC. 
 

Actuació 1.2.4. Cartografiar i identificar la presència de les espècies exòtiques 
invasores a la ZEC i establir mesures de seguiment, erradicació i control. 
 

Actuació 1.2.5. Realitzar estudis de qualitat del medi, dinàmiques i processos 
ecològics a la ZEC. 
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Actuació 1.2.6. Realitzar estudis sociològics sobre la percepció de la ZEC per part de 
la població local i els diversos sectors i usuaris. 
 

• OBJECTIU 2. Conservació i millora de l’estat dels hàbitats i les espècies presents a l’espai. 

- Objectiu específic 2.1. Potenciar la recuperació i expansió dels hàbitats i espècies presents 
a la ZEC. 

Actuació 2.1.1. Potenciar la recuperació i expansió dels herbassars de fanerògames 
marines. 
 
Actuació 2.1.2. Potenciar la recuperació i expansió dels hàbitats coral·lígens. 
 
Actuació 2.1.3. Augmentar la biodiversitat de la ZEC. 
 

 
- Objectiu específic 2.2. Ampliar l'àmbit de la ZEC i els elements de protecció. 

 
Actuació 2.2.1. Incloure altres hàbitats i espècies com a elements protegits i elements 
clau de conservació de la ZEC. 
 
Actuació 2.2.2. Modificar els límits de la ZEC per incorporar els hàbitats d'interès que es 
troben exclosos de l'àmbit. 

 
 

• OBJECTIU 3. Compatibilitzar l’activitat antròpica amb la conservació de la ZEC. 
 

 
- Objectiu específic 3.1. Redacció d’un Pla d’Usos de la ZEC, on es caracteritzin i es regulin 

les activitats i usos desenvolupats en l’espai, tant a nivell espacial com temporal, prioritzant la 
comptabilització davant la restricció. 

 
Actuació 3.1.1. Elaborar estudis previs, per tal de regular i zonificar posteriorment els 
usos desenvolupats en l'espai. 
 
Actuació 3.1.2. Zonificar els diferents usos i regulacions determinats per a l'espai. 
 
Actuació 3.1.3. Assegurar el compliment de les determinacions establertes en el Pla 
d'Usos de la ZEC. 
 

 
- Objectiu específic 3.2. Establir mesures per compatibilitzar els usos desenvolupats en l’espai 

amb la preservació dels elements naturals presents a la ZEC. 
 
Actuació 3.2.1. Crear una o diverses àrees de protecció integral que permetin el bon 
desenvolupament de les comunitats de la ZEC. 
 
Actuació 3.2.2. Compatibilitzar l'activitat submarina amb la conservació de l'espai. 
 
Actuació 3.2.3. Compatibilitzar la pesca professional amb la conservació de l'espai. 
 
Actuació 3.2.4. Compatibilitzar la pesca recreativa amb la conservació de l'espai. 
 
Actuació 3.2.5. Compatibilitzar la navegació amb la conservació de l'espai. 
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Actuació 3.2.6. Compatibilitzar els moviments de terres costaners amb la conservació de 
l'espai. 
 

 
- Objectiu específic 3.3. Aplicar mesures per evitar que les activitats antròpiques afavoreixin 

l’expansió de les espècies invasores a la ZEC. 
 
Actuació 3.3.1. Identificar les activitats antròpiques que potencialment poden afavorir les 
espècies invasores a fi de proposar i implantar mesures per evitar-ho. 
 
 

- Objectiu específic 3.4. Millorar la qualitat de l’aigua de la ZEC. 
 
Actuació 3.4.1. Millora del funcionament de les estacions depuradores d'aigües 
residuals. 
Actuació 3.4.2. Recollir i gestionar adequadament els contaminants que van a parar al 
mar. 
 

 
- Objectiu específic 3.5. Establir mecanismes de vigilància, control i aplicació de la legislació 

vigent. 
 
Actuació 3.5.1. Crear les estructures necessàries per garantir el compliment de la 
normativa vigent i les regulacions establertes a la ZEC. 
 

 
- Objectiu específic 3.6. Sensibilitzar, educar i difondre els valors naturals, impactes i 

regulacions de la ZEC, i difondre els beneficis que aporta a la societat. 
 

Actuació 3.6.1. Ampliar el contingut i abast de la difusió i la sensibilització del la ZEC i els 
seus valors. 
 
Actuació 3.6.2. Organitzar activitats d'educació ambiental que impliquin la ciutadania. 
 
Actuació 3.6.3. Utilitzar recursos existents originats en d'altres administracions. 
 
Actuació 3.6.4. Diversificar la tipologia de medis de difusió dels usos permesos i la 
informació disponible sobre la ZEC. 
 
Actuació 3.6.5. Difondre els serveis ecosistèmics que aporta la ZEC i els impactes del 
canvi global sobre la ZEC. 
 
Actuació 3.6.6. Senyalització per divulgar i donar a conèixer la presència i la delimitació 
de la ZEC des dels punts d’accés a Mataró. 

 
 

• OBJECTIU 4. Mitigar els efectes del Canvi Global a la ZEC Costes del Maresme. 
 

- Objectiu específic 4.1. Implementar actuacions per minimitzar els impactes del canvi global 
sobre la ZEC. 

 
Actuació 4.1.1. Dur a terme accions per mitigar els efectes del canvi global. 
 
Actuació 4.1.2. Definir i potenciar els serveis ecosistèmics de la ZEC. 
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Actuació 4.1.3. Potenciar l'economia circular en les activitats, usos i actors presents a la 
ZEC. 

 
 

• OBJECTIU 5. Establir mecanismes d’aplicació i actualització del Pla d’Acció i de governança de 
la ZEC. 

 
- Objectiu específic 5.1. Creació de l'organisme i els instruments de gestió de la ZEC Costes 

del Maresme. 
 
Actuació 5.1.1. Constitució de l’Òrgan de Cogestió de l’Espai ZEC Costes del Maresme. 
 
Actuació 5.1.2. Implementació, desenvolupament, seguiment i revisió del Pla d’Acció de 
la ZEC Costes del Maresme 
 
Actuació 5.1.3. Pla de Gestió de la Zona d'Especial Conservació Costes del Maresme. 
 

 
- Objectiu específic 5.2. Revisió dels objectius de conservació de la ZEC. 

 
Actuació 5.2.1. Revisar, consensuadament, els objectius de conservació de la ZEC i el 
seu grau de protecció. 
 

 
- Objectiu específic 5.3. Promoure la gestió plural de la ZEC Costes del Maresme. 

 
Actuació 5.3.1. Multiplicar les ocasions de compartir i debatre la gestió de la ZEC. 
 

 
- Objectiu específic 5.4. Recopilar i potenciar línies de finançament,  patrocini i/o voluntariat. 

 
Actuació 5.4.1. Promoure la recerca de fonts de finançament per a la gestió del ZEC 
Costes del Maresme. 

 

 

9.2. ÒRGAN DE COGESTIÓ DE LA ZEC COSTES DEL MARESME 

Un dels principals objectius del present Pla d’Acció és el de crear un espai permanent de participació 
on tots els agents implicats en la gestió dels usos, activitats i protecció del medi marí de l’espai puguin 
debatre, concretar i tirar endavant les actuacions definides en el Pla d’Acció. Per aquest motiu, es 
proposa la creació d’un òrgan de cogestió de l’espai marí protegit, format pels principals col·lectius 
implicats en la gestió de l’espai, que vetlli pel compliment de les actuacions, respectant els valors 
naturals de la ZEC i facilitant la cooperació entre els deferents actors representats.  

La creació d’aquest òrgan constitueix una actuació més del Pla (vegeu Actuació 5.1.1.) i a la vegada 
s’estableix com a responsable i/o com a agent implicat en algunes de les actuacions. Aquest òrgan 
també formarà part de l’equip encarregat de fer el seguiment i la revisió del Pla, així com de 
prorrogar-lo una vegada finalitzat el termini de vigència. L’òrgan de cogestió, és per tant, un element 
clau per l’aplicació i actualització del Pla, a més de constituir un ens important per la gestió de la Zona 
d’Especial Conservació (ZEC) Costes del Maresme. 
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9.3. VIGÈNCIA 

El present Pla d’Acció té una vigència de cinc anys a partir de la data d’aprovació. Finalitzat aquest 
termini, aquest Pla es pot revisar i prorrogar fins a cinc anys addicionals al termini de vigència inicial.  

 

9.4. ACTUACIONS 
 
En aquest apartat es defineixen les actuacions del Pla d’Acció en format fitxa, on hi consten els 
elements d’acció que conformen cada actuació i una valoració sobre els diversos aspectes relacionats 
amb l’aplicació de l’acció:  

 
• Responsables: s’estableix l’òrgan encarregat d’impulsar cada actuació i de buscar 

finançament. 
 

• Agents implicats: es proposen els actors que poden estar implicats en l’execució de cada 
actuació. 
 

• Priorització: indica l’ordre que cal seguir per realitzar les actuacions, la seva continuïtat i si la 
seva aplicació es troba condicionada per l’execució d’altres actuacions, a per la prèvia 
consulta d’algun òrgan administratiu o a la comunitat científica.   
 

• Fonts de finançament: es proposen les possibles fons de finançament per tal de poder 
aplicar aquella actuació.  
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OBJECTIU 1: Augmentar el coneixement i el seguiment de la ZEC 
 

 
Objectiu específic 1.1. Avaluació i seguiment de les comunitats marines, a través de diversos estudis 
i plataforma de ciència ciutadana. 
 

Actuació 1.1.1. Realitzar estudis i seguiments per avaluar l’estat de conservació de les espècies i 
hàbitats que són elements clau de conservació a la ZEC. 

Elements d’acció 

• Determinar les espècies claus presents dins la ZEC i quantificar la seva població, distribució 
i estat de conservació. 
 

• Establir un programa de seguiment de comunitats i espècies indicadores presents a la ZEC, 
tals com el zooplàncton i el fitoplàncton, bivalves com el musclo i la lluenta, espècies 
bentòniques com l’escorpora, pelàgiques com el sonso, espècies de creixement lent com 
les gorgònies i el corall vermell i espècies d’interès pesquer com el déntol i la daurada. 
Acabar de determinar el llistat d’espècies indicadores mitjançant assessorament científic.     

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Entitats i centres de recerca, ciutadania, centres de busseig, departaments 
competents de la Generalitat de Catalunya i ajuntaments implicats en la gestió de la ZEC.  

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, condicionada per la prèvia 
consulta a experts.  

Fonts de finançament: Línies d’ajudes i 
patrocinis.  
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Actuació 1.1.2. Establir una xarxa de punts de mostreig, metodologia i ordre de prioritats per a 
l’obtenció d’informació sobre la biodiversitat de la ZEC 

Elements d’acció  

• 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 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. 
 

• Incloure com a punt de mostreig els esculls artificials de producció proposats en l’actuació 
2.1.3 del present Pla d’Acció.  
 

• Incrementar el nombre d'estacions de mostreig dels herbassars de posidònia, fora del front 
municipal de Mataró i dels límits de la ZEC. Incidir en els herbassars situats a més 
profunditat. Ampliar el seguiment dels herbassars de posidònia de manera coordinada amb 
el seguiment ja existent. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Entitats i centres de recerca, ciutadania, centres de busseig, departaments 
competents de la Generalitat de Catalunya i ajuntaments implicats en la gestió de la ZEC. 

Priorització: Alta 

Activitat contínua, condicionada per la prèvia 
consulta a experts. 

Fonts de finançament: Patrocinis i recursos 
propis. 

 

 
 

Actuació 1.1.3. Cartografiar els hàbitats presents a la ZEC i al perímetre, fins a la zona costanera 

Elements d’acció 

• Realitzar una cartografia actualitzada de tots els hàbitats presents a la ZEC, donat que 
l’última cartografia bionòmica de la zona és de l’any 2010. Ampliar l’àmbit de la cartografia 
fins a la costa. 
  

• Analitzar amb profunditat les cartografies de la ZEC ja existents. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Entitats i centres de recerca, ciutadania, centres de busseig, departaments 
competents de la Generalitat de Catalunya i ajuntaments implicats en la gestió de la ZEC. 

Priorització: Alta.  

Actuació puntual, no condicionada. 

Fonts de finançament: Línies d’ajudes. 
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Actuació 1.1.4. Potenciar la realització d'estudis necessaris a través de la ciència ciutadana i les 
col·laboracions amb la recerca universitària i altres projectes acadèmics 

Elements d’acció  

• Continuar el seguiment de l'evolució de la praderia de posidònia. 
 

• Estudiar models de ciència ciutadana existents reproduïbles a la ZEC, vinculades amb 
recerca universitària, TFG o altres. 
 

• 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, prèvia formació per part dels clubs de submarinisme. 
 

• Coordinació dels projectes de ciència ciutadana a través de la comunitat científica. 
 

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

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Entitats i centres de recerca (Escola del Mar de Badalona, Institut de Ciències del 
Mar, CEAB i Universitats), ciutadania, centres de busseig, departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya i ajuntaments implicats en la gestió de la ZEC. 

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, no condicionada. 

Fonts de finançament: Recursos propis i 
línies d’ajuts.  
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Objectiu específic 1.2. Estudis de les interrelacions entre els diferents elements que afecten 
l'ecosistema de la ZEC i els seus impacte. 
 

Actuació 1.2.1. Identificar, localitzar i descriure les activitats que es duen a terme dins  la ZEC  
(abocaments, pesca professional i recreativa, activitats nàutiques, de lleure i esportives...) i valorar el 
seu impacte 

Elements d’acció 

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. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Entitats i centres de recerca, ciutadania, centres de busseig, confraries de 
pescadors, departaments competents de la Generalitat de Catalunya i ajuntaments implicats en la 
gestió de la ZEC. 

Priorització: Alta.  

Actuació puntual, no condicionada. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 

 

 
 

Actuació 1.2.2. Recollir informació i realitzar anàlisis creuats dels estudis i programes de seguiment 
que es realitzen sobre la biodiversitat i qualitat ambiental de la ZEC 

Elements d’acció 

• Fer un recull d'estudis, programes, registres i seguiments, com per exemple el seguiment 
actual de la posidònia a la ZEC, el registre de captures de pesca que proporciona la 
Generalitat de Catalunya, censos d’aus aquàtiques, etc.  
 

• Realitzar estimacions de captures de pesca recreativa a partir de les llicències de pesca o 
bé les embarcacions a partir del registre de ports. 
 

• Realitzar anàlisis creuades dels diferents estudis realitzats a la ZEC, per tal de determinar 
les interrelacions en l'evolució dels elements naturals. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Comunitat científica, federacions esportives i ports situats propers a la ZEC. 

Priorització: Baixa. 

Actuació puntual, no condicionada. 

Fonts de finançament: Recursos propis i 
línies d’ajuts. 
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Actuació 1.2.3. Establir una xarxa de punts de mostreig, metodologia i ordre de prioritats per a la 
detecció i avaluació de l’impacte de les activitats sobre la ZEC 

Elements d’acció 

• Realitzar una 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. 
 

• 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. 
 

• Estudiar l’afectació dels sobreeixidors de clavegueram i de la depuradora sobre la ZEC en 
moments d’avingudes. Estudiar i caracteritzar possibles solucions. 
 

• Fer un recull de les dades originades en els abocaments dels sobreeixidors, fer-ne un 
seguiment i estudiar la seva relació amb l'evolució de les comunitats. Ampliar les dades 
recollides en mostrejos realitzats actualment per l’Agència Catalana de l’Aigua, de manera 
que s’obtinguin dades de volums, qualitat de l’aigua i tipologia de residus abocats. Valorar la 
possibilitat d’ampliar aquesta xarxa de mostreig.  
 

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

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Entitats i centres de recerca, ciutadania, centres de busseig, departaments 
competents de la Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, ajuntaments implicats en la 
gestió de la ZEC, Aigües de Mataró, federacions esportives i ports propers a l’àmbit de la ZEC. 

Priorització: Alta. 

Actuació puntual, no condicionada. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts i 
patrocinis. 
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Actuació 1.2.4. Cartografiar i identificar la presència de les espècies exòtiques invasores a la ZEC i 
establir mesures de seguiment, erradicació i control 

Elements d’acció 

• Realitzar un llistat de les espècies exòtiques invasores que puguin ser presents a la ZEC per 
tal de fer un seguiment.  
 

• Realitzar el control de les espècies invasores presents dins els límits de la ZEC i al seu 
entorn immediat, a través de plataformes de ciència ciutadana com Observadores del Mar, 
iniciativa coordinada pel CSIC, el CEAB i l’Institut de Ciències del Mar. 
 

• Fer difusió de la plataforma Observadores del Mar, com a eina per fer el seguiment de les 
espècies invasores a la ZEC, per potenciar la participació de la ciutadania. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Entitats i centres de recerca, ciutadania, centres de busseig, departaments 
competents de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments implicats en la gestió de la ZEC. 

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, no condicionada. 

Fonts de finançament: Recursos propis. 

 
 

Actuació 1.2.5. Realitzar estudis de qualitat del medi, dinàmiques i processos ecològics a la ZEC 

Elements d’acció 

• Realitzar un estudi sobre els efectes de la regeneració de les platges en els valors naturals 
de la ZEC.   
 

• Dur a terme un estudi de l’alteració de les dinàmiques de sorra (transport de sediments, 
dragatges, ports, etc.), el seu origen i la seva afectació sobre les comunitats de la ZEC. 
 

• Realitzar un seguiment de la qualitat de l’aigua de la ZEC, a nivell físic, químic i biològic i 
comparar els resultats amb dades de dècades anteriors. 
 

• Ampliar la freqüència i els paràmetres de les analítiques realitzades actualment per la 
Generalitat en aigües costaneres. 
 

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

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Entitats i centres de recerca, ciutadania, centres de busseig, departaments 
competents de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments implicats en la gestió de la ZEC. 

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, no condicionada. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts i 
patrocinis. 
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Actuació 1.2.6. Realitzar estudis sociològics sobre la percepció de la ZEC per part de la població 
local i els diversos sectors i usuaris 

Elements d’acció 

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

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Entitats i centres de recerca, ciutadania, centres de busseig, departaments 
competents de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments implicats en la gestió de la ZEC. 

Priorització: Baixa.  

Actuació puntual, no condicionada. 

Fonts de finançament: Patrocinis. 
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OBJECTIU 2: Conservació i millora de l’estat dels hàbitats i les espècies presents a l’espai 
 

 
Objectiu específic 2.1. Potenciar la recuperació i expansió dels hàbitats i espècies presents a la ZEC 
 

Actuació 2.1.1. Potenciar la recuperació i expansió dels herbassars de fanerògames marines 

Elements d’acció 

Augmentar la superfície de l'herbassar a la ZEC, fent proves pilot de replantació de feixos de 
Posidonia oceanica o bé, a partir de fruits germinats. Realitzar les proves pilot en zones de la ZEC 
amb presència d’herbassar de Cymodocea nodosa, donat que el substrat ja estarà dotat de certa 
estabilitat. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Comunitat científica i associacions. 

Priorització: Baixa.  

Actuació contínua, condicionada per la prèvia 
consulta a experts. 

Fonts de finançament: Patrocinis. 

 

 
 

Actuació 2.1.2. Potenciar la recuperació i expansió dels hàbitats coral·lígens 

Elements d’acció 

Estudiar la viabilitat d’engegar un projecte de conservació i recuperació de les poblacions de 
gorgònies presents a la ZEC, on es dugui a terme la replantació d’aquelles gorgònies que quedin 
atrapades a les xarxes de pesca, mitigant així l’impacte de l’activitat pesquera sobre aquest grup 
d’animals. Aplicar una metodologia tenint en compte iniciatives desenvolupades en altres àrees 
marines de Catalunya.  

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Comunitat científica, confraries de pescadors, associacions i clubs de 
submarinisme, entre ells Med Dive Mataró. 

Priorització: Baixa.  

Actuació contínua, condicionada per la prèvia 
consulta a experts. 

Fonts de finançament: Patrocinis. 
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Actuació 2.1.3. Augmentar la biodiversitat de la ZEC 

Elements d’acció 

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

• Instal·lació d’esculls artificials de producció, per tal d’afavorir la recuperació de poblacions i 
augmentar la supervivència dels juvenils, proporcionant refugi i menjar addicional. Instal·lar 
els esculls en zones concentrades i senyalitzades, formant biòtops de dimensions i 
localització adients. Estudiar la viabilitat d’ubicar els nous esculls de producció, vora els 
esculls existents de protecció, per tal d’augmentar les dimensions i l’estabilitat del biòtop. 
Aquesta ubicació facilitaria la gestió administrativa dels permisos per a la seva col·locació. 

Responsable: Ministeris competents del Govern d’Espanya i departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Comunitat científica i Ajuntaments de Mataró, Sant Andreu de Llavaneres i Sant 
Vicenç de Montalt. 

Priorització: Baixa 

Actuació contínua, condicionada per la prèvia 
consulta a experts. 

Fonts de finançament: Patrocinis. 

 

 

 

Objectiu específic 2.2. Ampliar l'àmbit de la ZEC i els elements de protecció. 

 

Actuació 2.2.1. Incloure altres hàbitats i espècies com a elements protegits i elements clau de 
conservació de la ZEC.  

Elements d’acció 

• Incloure com a element protegit dins la ZEC 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 dins la ZEC l’hàbitat 11.331. Alguers de Cymodocea nodosa 
mediterranis. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Priorització: Alta.  

Actuació puntual, condicionada per l’actuació 1.1.3. 

Fonts de finançament: A determinar. 
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Actuació 2.2.2. Modificar els límits de la ZEC per incorporar els hàbitats d'interès que es troben 
exclosos de l'àmbit 

Elements d’acció 

• Modificar els límits de la ZEC per incorporar els herbassars 
de Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa i zones amb presència de coral·ligen, que es 
trobin propers a la ZEC. 
 

• Modificar la delimitació de la ZEC per tal de facilitar la seva senyalització i gestió. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Priorització: Alta 

Actuació puntual, condicionada per l’actuació 1.1.3. 

Fonts de finançament: A determinar. 
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OBJECTIU 3: Compatibilitzar l’activitat antròpica amb la conservació de la ZEC 
 

 

Objectiu específic 3.1. Redacció d’un Pla d’Usos de la ZEC, on es caracteritzin i es regulin les 
activitats i usos desenvolupats en l’espai, tant a nivell espacial com temporal, prioritzant la 
comptabilització davant la restricció. 

 

Actuació 3.1.1. Elaborar estudis previs, per tal de regular i zonificar posteriorment els usos 
desenvolupats en l'espai 

Elements d’acció 

• Elaborar estudis de sensibilitat ambiental de la ZEC i determinar la capacitat de càrrega de 
l’espai. 
 

• Establir els punts de major interès ecològic i els elements claus presents a la ZEC que cal 
protegir. Determinar també les activitats específiques que es duen a terme a l’espai i que 
tenen un impacte sobre els valors naturals de la ZEC. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Entitat encarregada de redactar el Pla d'Usos de la ZEC i comunitat científica. 

Priorització: Alta 

Actuació puntual, no condicionada. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 

 

 

 

Actuació 3.1.2. Zonificar els diferents usos i regulacions determinats per a l'espai 

Elements d’acció 

Establir una zonificació espacial i temporal dels usos permesos en l'espai, mitjançant el consens entre 
els diferents agents implicats en la ZEC. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Entitat encarregada de redactar el Pla d'Usos de la ZEC. 

Priorització: Alta. 

Actuació puntual, condicionada per l’Actuació 3.1.1 
i per la prèvia consulta a experts. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 
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Actuació 3.1.3. Assegurar el compliment de les determinacions establertes en el Pla d'Usos de la 
ZEC 

Elements d’acció 

• Delimitar la ZEC Costes del Maresme amb abalisaments per fer visible la zonificació i la 
regulació dels usos i activitats que estableix el Pla d’Usos.  
 

• Traslladar la zonificació i la regulació d'usos a les cartes nàutiques. 

Responsable: Ministeris competents del Govern d’Espanya i departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Òrgan de cogestió de la ZEC, associacions, clubs de submarinisme, confraries de 
pescadors i comunitat científica. 

Priorització: Alta. 

Actuació puntual, condicionada per les Actuacions 
3.1.1 i 3.1.2 i la prèvia consulta a l’administració 
competent. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 

 

 

 

Objectiu específic 3.2. Establir mesures per compatibilitzar els usos desenvolupats en l’espai amb la 
preservació dels elements naturals presents a la ZEC. 
 

Actuació 3.2.1. Crear una o diverses àrees de protecció integral que permetin el bon 
desenvolupament de les comunitats de la ZEC 

Elements d’acció 

Crear una àrea de protecció integral, amb l’objectiu de protegir els valors naturals existents i estudiar 
la seva evolució lliure d'activitats. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Òrgan de cogestió de la ZEC, associacions, clubs de submarinisme i comunitat 
científica. 

Priorització: Alta 

Actuació contínua, condicionada per les Actuacions 
3.1.1 i 3.1.2 i per la prèvia consulta a experts i a 
l’administració competent.  

Fonts de finançament: A determinar. 
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Actuació 3.2.2. Compatibilitzar l'activitat submarina amb la conservació de l'espai 

Elements d’acció 

Vetllar per l'aplicació de les bones pràctiques del submarinisme i impartir formacions als diferents 
usuaris que dugui a terme aquesta activitat a la ZEC, per tal de minimitzar l'impacte sobre les 
comunitats de l’espai marí. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Òrgan de cogestió de la ZEC, associacions ambientals i clubs de submarinisme. 

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, no condicionada. 

Fonts de finançament: Recursos propis. 

 

 

Actuació 3.2.3. Compatibilitzar la pesca professional amb la conservació de l'espai 

Elements d’acció 

• Establir zones amb períodes de veda de pesca temporals o per espècies, aplicables a tots els 
actors implicats en les captures de peix. 
 

• Regular i/o limitar l’ús d’arts de pesca dins la ZEC, segons l'impacte ambiental que ocasiona 
cadascun. Reubicar fora de l’espai marí aquelles pràctiques més nocives i proporcionar una 
compensació per la pèrdua de l'activitat. 
 

• Establir sistemes de vigilància i control per al compliment de la legislació vigent, pel que fa la 
ubicació de l’activitat pesquera (utilitzant les anomenades “caixes verdes”) i pel que fa la 
volum de captures. 
 

• Vetllar per l'aplicació de les bones pràctiques de la pesca i impartir formacions als diferents 
usuaris que dugui a terme aquesta activitat a la ZEC, per tal de minimitzar l'impacte sobre les 
comunitats de l'espai marí. 

 

• Crear un mecanisme d'avís i localització dels arts de pesca perduts. Vetllar per l'establiment 
del protocol establert per la Generalitat. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Òrgan de cogestió de la ZEC, comunitat científica, confraries de pescadors, 
associacions ambientals i centres de submarinisme.  

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, condicionada per les Actuacions 
3.1.1 i 3.1.2 i per la prèvia consulta a experts i a 
l'administració competent. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 
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Actuació 3.2.4. Compatibilitzar la pesca recreativa amb la conservació de l'espai 

Elements d’acció 

• Establir zones amb períodes de veda de pesca temporals o per espècies, aplicables a tots els 
actors implicats en les captures de peix. 
 

• Valorar la possibilitat d'establir una zona de pesca sense mort dins la ZEC, complementària a 
la zona integral de protecció (vegeu actuació 3.2.1), d'acord amb l'article 44 de a Llei 2/2010 
de pesca i acció marítimes.  
 

• Promoure els campionats de pesca en modalitat de captura i solta. 
 

• Establir un sistema de registre de captures via app, que permeti un registre abans d'arribar a 
port. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Òrgan de cogestió de la ZEC, associacions, comunitat científica i federacions de 
pesca recreativa. 

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, condicionada per les Actuacions 
3.1.1 i 3.1.2 i per la prèvia consulta a experts i a 
l'administració competent. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts.  
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Actuació 3.2.5. Compatibilitzar la navegació amb la conservació de l'espai 

Elements d’acció 

• Fer difusió de l’App FanCat, proporcionada per la Generalitat de Catalunya, com a eina que et 
permet localitzar en tot moment durant la navegació la distribució dels herbassars de 
fanerògames marines, podent evitar així, el fondeig sobre aquests hàbitats.  
 

• Potenciar l'ús de sistemes d’ancoratge no nocives pel fons marí. 
 

• Minimitzar l'impacte dels punts de fondeig. Valorar la necessitat de centrar els fondejos en 
algunes zones i establir punts de fondeig amb mort sense boia, en base a les dades 
d'impacte del fondeig i de l'afectació de les boies. Consultar prèviament amb capitania 
marítima les característiques i possibles ubicacions de fondejos i boies. Estudiar la idoneïtat 
d’establir un sistema de reserva dels punts de fondeig. 

Responsable: Ministeris competents del Govern d’Espanya i departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

Agents implicats: Entitat encarregada de redactar el Pla d'Usos de la ZEC, associacions, clubs de 
submarinisme, clubs de navegació, ports i comunitat científica. També cal la implicació del Govern 
d’Espanya, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els Ports propers a la ZEC.  

Priorització: Alta 

Actuació contínua, condicionada per les Actuacions 
3.1.1 i 3.1.2 i per la prèvia consulta a experts i a 
l'administració competent. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts.  
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Actuació 3.2.6. Compatibilitzar els moviments de terres costaners amb la conservació de l'espai 

Elements d’acció 

• Executar les accions que puguin augmentar la suspensió de sediments quan les comunitats 
marines siguin menys vulnerables. Minimitzar les regeneracions de platja i, en cas de ser 
imprescindibles, garantir l'aportació de materials equivalents als propis de la zona tant en 
composició com granulometria. 
 

• Minimitzar la presència de sediments en suspensió, evitant la regeneració de platges 
sistèmica i aplicant mecanismes d'estabilització de la sorra. 
 

• Aplicar la normativa vigent sobre la responsabilitat dels ports en la gestió del transport i 
acumulació de sediments. 

Responsable: Ministeris competents del Govern d’Espanya i departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Òrgan de cogestió de la ZEC.  

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, condicionada per la prèvia 
consulta a experts i a l’administració competent. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 
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Objectiu específic 3.3. Aplicar mesures per evitar que les activitats antròpiques afavoreixin 
l'expansió de les espècies invasores a la ZEC. 

 
Actuació 3.3.1. Identificar les activitats antròpiques que potencialment poden afavorir les espècies 
exòtiques invasores a fi de proposar i implantar mesures per evitar-ho.   

Elements d’acció 

• Posicionar i localitzar la presència d'espècies invasores com la Culerpa cylindracea i evitar les 
activitats en aquella àrea que puguin dispersar l'espècie. Coordinar les informacions existents 
en les diferents plataformes. 
 

• Incrementar el nombre d'inspeccions al port per assegurar la bona gestió de l'aigua de llast 
dels vaixells que es mouen internacionalment. 
 

• Difondre les bones pràctiques de la neteja d'aparells de submarinisme. 

Responsable: Ministeris competents del Govern d’Espanya, departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya, cossos de vigilància i seguretat i Òrgan de cogestió de la ZEC.  

Agents implicats: Associacions, clubs esportius, centres de submarinisme i els ports propers a la 
ZEC.  

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, condicionada per la prèvia 
consulta a experts i a l'administració competent. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 
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Objectiu específic 3.4. Millorar la qualitat de l’aigua de la ZEC. 

 

Actuació 3.4.1. Millora del funcionament de les estacions depuradores d'aigües residuals 

Elements d’acció 

• Realitzar un anàlisi del procés de les estacions depuradores d'aigües residuals que aboquen 
les aigües dins o vora els límits de la ZEC. Determinar el seu estat, els principals problemes i, 
si s'escau, modificar la gestió per millorar l'eficiència i efectivitat de l'estació. 
 

• Requerir l'arranjament dels emissaris trencats arrel del temporal Glòria. 
 

• Modificar la instal·lació de l’estació depuradora d’aigües residuals, si l'actual es troba 
sobrepassada. 
 

• Determinar mitjançant estudis si els paràmetres de qualitat de l'aigua que s'apliquen a les 
depuradores són adequats o requereixen revisió. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya i Agència Catalana de 
l'Aigua. 

Agents implicats: Agència Catalana de l'Aigua i empreses gestores del sistema de sanejament. 

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, condicionada per la prèvia 
consulta a experts i a l'administració competent. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 

 

 
 

Actuació 3.4.2. Recollir i gestionar adequadament els contaminants que van a parar al mar 

Elements d’acció 

• Instal·lar dins els ports propers a la ZEC sistemes de captació de residus sòlids flotants, per la 
seva posterior correcta gestió. 
 

• Instal·lar tamisos de malla per la retenció de sòlids en els sobreeixidors presents a les rieres 
que desemboquen properes a la ZEC. Potenciar i estendre les proves pilot realitzades 
actualment per la instal·lació de sistemes que eviten l'aportació de residus sòlids al mar en 
moments d'avingudes. 
 

• Instal·lar tancs de tempesta que capturin i retinguin les primeres aigües de pluja 
transportades pels col·lectors, ja que són les més contaminades, pel seu posterior adequat 
tractament. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya i Agència Catalana de 
l'Aigua. 

Agents implicats: Agència Catalana de l'Aigua, empreses gestores del sistema de sanejament i 
ports propers a l’àmbit de la ZEC.  

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, condicionada per la prèvia 
consulta a experts i a l'administració competent. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 
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Objectiu específic 3.5. Establir mecanismes de vigilància, control i aplicació de la legislació vigent. 

 
 

Actuació 3.5.1. Crear les estructures necessàries per garantir el compliment de la normativa vigent i 
les regulacions establertes a la ZEC. 

Elements d’acció 

• Fer un recull de la normativa existent i establir una graella d’infraccions, perfectament 
identificables i quantificables, i el seu règim sancionador.  
 

• Sensibilitzar a la ciutadania de la importància de complir la normativa vigent per preservar els 
valors de la ZEC i potenciar el seu compliment. Difondre el recull de la normativa i sancions. 
 

• Establir protocols de millora dels mecanismes de denúncia i l’intercanvi d’informació entre 
administracions, a l'hora de tramitar les sancions i expedients. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya i cossos de vigilància i 
seguretat. 

Agents implicats: Mossos d'Esquadra i Agents rurals. 

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, condicionada per la prèvia 
consulta a l’administració competent. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 
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Objectiu específic 3.6. Sensibilitzar, educar i difondre els valors naturals, impactes i regulacions de 
la ZEC, i difondre els beneficis que aporta a la societat. 

 

Actuació 3.6.1. Ampliar el contingut i abast de la difusió i la sensibilització del la ZEC i els seus valors 

Elements d’acció 

• Realitzar difusió i sensibilització dels valors naturals de la ZEC, dels hàbitats i espècies que hi 
habiten, dels impactes d'origen terrestre i marí que amenacen la seva conservació, les 
activitats que es desenvolupen en l'espai, les pràctiques responsables i la normativa 
aplicable. 
 

• Ampliar els col·lectius objectiu de la difusió i sensibilització a escoles, empreses i col·lectius 
de lleure, usuaris del port, associacions culturals i esportives, pescadors, submarinistes. etc. 
Utilitzar un llenguatge específic per a cada col·lectiu. 
 

• Ampliar els mitjans de difusió, com per exemple instal·lar un punt d'informació al port de 
Mataró, crear un itinerari a la costa amb plafons informatius, realitzar un reportatge i fer-se 
visible a través de la televisió, premsa escrita, cartells, activitats i xerrades. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya i Òrgan de cogestió de la 
ZEC. 

Agents implicats: Ajuntaments implicats en la ZEC, entitats ambientals, associacions, escoles i 
instituts, ports, televisió i premsa escrita. 

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, no condicionada. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts i 
patrocinis. 

 
 
 

Actuació 3.6.2. Organitzar activitats d'educació ambiental que impliquin la ciutadania 

Elements d’acció 

• Organitzar activitats d'educació ambiental, com la recollida de residus en l'àmbit terrestre i 
marí, etc. 
 

• Implicar els usuaris de la ZEC en la presa d’accions per a l’execució del Pla d’Acció.  

Responsable: Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt i Òrgan de Cogestió de la ZEC. 

Agents implicats: Entitats i associacions ambientals i agents implicats en la gestió de la ZEC.  

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, no condicionada. 

Fonts de finançament: Recursos propis. 
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Actuació 3.6.3. Utilitzar recursos existents originats en d'altres administracions 

Elements d’acció 

Acollir a nivell municipal i comarcal l’exposició “Mar Viva” de l’Agència Catalana del Residu (ARC), i 
afegir materials de la ZEC a l’exposició. Materials existents de la Generalitat de Catalunya, etc. 

Responsable: Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt i Consell Comarcal del Maresme.  

Agents implicats: Agència Catalana de Residus.   

Priorització: Baixa. 

Actuació puntual, no condicionada. 

Fonts de finançament: Recursos propis. 

 

 
 
Actuació 3.6.4. Diversificar la tipologia de medis de difusió dels usos permesos i la informació 
disponible sobre la ZEC 

Elements d’acció 

• Realitzar campanyes informatives sobre els usos permesos a la ZEC i la normativa aplicable. 
Crear materials de difusió de les bones pràctiques ambientals i de seguretat, específics per 
cada tipus d'usuari. 
 

• Crear una web o aplicació on es pugui penjar tota la informació que es genera de la ZEC 
(delimitació de l'espai, normativa aplicable, cartografies, estudis, etc.), perquè qualsevol 
persona la pugui consultar, o bé, recuperar la pàgina web http://posidònia.mataro.org creada 
per l’Ajuntament de Mataró. Fer accessible aquesta informació a través de les pàgines web 
d’entitats i associacions vinculades a la ZEC i a través de les xarxes socials. Incorporar també 
la informació generada de la ZEC a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. 

 

• Valorar la possibilitat de crear una marca per a la difusió i comercialització del "producte", 
sota el qual recollir informació, cartografia, recerca, etc existents.  

Responsable: Generalitat de Catalunya, Ajuntaments i Òrgan de Cogestió de la ZEC. 

Agents implicats: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres. Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, ports, centres de submarinisme, clubs de vela, 
clubs nàutics, comerços lligats als usos desenvolupats en l'espai, etc. 

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, no condicionada. 

Fonts de finançament: Recursos propis i línies 
d’ajuts. 

 
 
 
 
 
 
 

http://posid%C3%B2nia.mataro.org/
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Actuació 3.6.5. Difondre els serveis ecosistèmics que aporta la ZEC i els impactes del canvi global 
sobre la ZEC 

Elements d’acció 

• Incorporar informació sobre els serveis ecosistèmics que ofereix la ZEC en els panels 
informatius de la zona costanera. 
 

• Difusió dels serveis ecosistèmics que ofereix la ZEC i dels impactes que el canvi global 
ocasiona a la ZEC.  
 

• Incorporar xerrades sobre la ZEC en els programes de divulgació mediambiental dels 
ajuntaments. 

Responsable: Ajuntaments de Mataró, San Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Òrgan de 
Cogestió de la ZEC i ports propers a l’àmbit de l’espai natural marí.  

Agents implicats: Tècnics municipals, escoles, comunitat científica i entitats ambientals.  

Priorització: Baixa. 

Actuació contínua, no condicionada. 

Fonts de finançament: Recursos propis i línies 
d’ajuts. 

 
 
 
Actuació 3.6.6. Senyalització per divulgar i donar a conèixer la presència i la delimitació de la ZEC 
des dels punts d’accés a Mataró.  

Elements d’acció 

• Instal·lació de senyalètica vertical i direccional per a la ubicació de la ZEC en les principals 
vies d'accés, per fer visible l’espai natural.  

Responsable: Ajuntaments de Mataró, Ajuntament de San Andreu de Llavaneres i Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt. 

Agents implicats: Ajuntaments de Mataró, Ajuntament de San Andreu de Llavaneres i Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt. 

Priorització: Baixa. 

Actuació puntual, condicionada per la prèvia 
consulta a l’administració competent. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts.  
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OBJECTIU 4: Mitigar els efectes del Canvi Global a la ZEC Costes del Maresme 
 
Objectiu específic 4.1. Implementar actuacions per minimitzar els impactes del canvi global sobre la 
ZEC. 

 

Actuació 4.1.1. Dur a terme accions per mitigar els efectes del canvi global 

Elements d’acció 

• Crear una xarxa de registre de paràmetres oceanogràfics que permetin fer un seguiment de 
l’evolució del canvi global i preveure la seva afectació als valors naturals de la ZEC.   
 

• Potenciar i afavorir la signatura d’acords de custòdia, entre administracions i entitats 
ambientals, per la restauració i conservació de les zones dunars presents a les platges 
properes a l’àmbit de la ZEC. 

Responsable: Ministeris competents del Govern d’Espanya, departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya i Ajuntaments de Mataró, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de 
Montalt.  

Agents implicats: Entitats ambientals i voluntaris. 

Priorització: Baixa. 

Actuació contínua, no condicionada. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 

 

 

 

Actuació 4.1.2. Definir i potenciar els serveis ecosistèmics de la ZEC 

Elements d’acció 

Definir, analitzar i quantificar els serveis ecosistèmics que la ZEC Costes del Maresme aporta al 
benestar de la societat i determinar fórmules per potenciar-ne l'efectivitat. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya i Òrgan de Cogestió de la 
ZEC Costes del Maresme. 

Agents implicats: Comunitat científica i entitats ambientals. 

Priorització: Baixa. 

Actuació puntual, no condicionada. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 
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Actuació 4.1.3. Potenciar l'economia circular en les activitats, usos i actors presents a la ZEC 

Elements d’acció 

Optimitzar l'economia de la funcionalitat, reutilització, reparació, remanufactura i valorització. Estudi i 
implementació de nous models de negoci i col·laboració entre els agents econòmics presents a la 
ZEC. 

Responsable: Òrgan de cogestió de la ZEC. 

Agents implicats: Confraries de pescadors, centres de submarinisme, comunitat científica, ports 
presents al voltant de la ZEC i Ajuntaments de Mataró, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicens de 
Montalt. 

Priorització: Baixa. 

Actuació contínua, no condicionada. 

Fonts de finançament: A determinar.  
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OBJECTIU 5: Establir mecanismes d’aplicació i actualització del Pla d’Acció i de governança de 
la ZEC 

 

 
Objectiu específic 5.1. Creació de l'organisme i els instruments de gestió de la ZEC Costes del 
Maresme 

 
 

Actuació 5.1.1. Constitució de l’Òrgan de Cogestió de l'Espai ZEC Costes del Maresme 

Elements d’acció 

• Redacció i signatura d'un conveni per a la constitució, integrants i funcionament de l’Òrgan 
de Cogestió de l'Espai ZEC Costes del Maresme. Establir uns objectius genèrics de gestió 
determinats per l'administració i els actors participants en l’Òrgan de cogestió per a 
determinar i executar accions. 
 

• L’Òrgan de Cogestió de la ZEC vetllarà per la implicació dels agents en la definició de les 
accions per fer possible la seva aplicació posterior. 

 
• Establir data de trobada per al consens i constitució de l’Òrgan de cogestió. 

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Generalitat de Catalunya, Ajuntaments de Mataró, Sant Vicens de Montalt i Sant 
Andreu de Llavaneres, Consell Comarcal del Maresme, Consorci de Promoció Turística del  
Maresme, entitats i associacions ambientals, ports, comunitat científica, confraries de pescadors, 
clubs de submarinistes i clubs nàutics.  

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, no condicionada. 

Fonts de finançament: Recursos propis i línies 
d’ajuts. 
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Actuació 5.1.2. Implementació, desenvolupament, seguiment i revisió del Pla d'Acció de la ZEC 
Costes del Maresme 

Elements d’acció 

El Pla d’acció és l’eina que defineix les actuacions específiques a implementar a la ZEC de manera 
consensuada amb entre els organismes competents en la seva gestió i els agents implicats en el 
territori, amb una vigència prevista de 5 anys. 

Durant els 5 anys de vigència del Pla d’acció caldrà: 

• Acordar el desenvolupament anual del Pla d'Acció de l'Espai ZEC Costes del Maresme. 
 

• Fer seguiment i adaptació temporal de l’execució del Pla d'Acció de l'Espai ZEC Costes del 
Maresme. 

 
• Establir un sistema d'indicadors per avaluar la consecució dels objectius del Pla d'Acció. 

 
• Redacció d’un nou Pla d’Acció al venciment del present.  

 

Responsable: Òrgan de cogestió de la ZEC. 

Agents implicats: Òrgan de cogestió de la ZEC. 

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, no condicionada. 

Fonts de finançament: Recursos propis. 

 

 
 
 
 
 

Actuació 5.1.3. Pla de Gestió de la Zona d’Especial Conservació Costes del Maresme 

Elements d’acció 

Redacció i aprovació d'un Pla de Gestió de l'Espai ZEC Costes del Maresme, com a document marc 
de la gestió i normativa de l’espai, amb l’objectiu de millorar, preservar i potenciar la conservació dels 
seus valors naturals.  

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya i Òrgan de Cogestió de la 
ZEC Costes del Maresme. 

Agents implicats: Òrgan de Cogestió de la ZEC i entitat encarregada de la redacció del Pla de 
Gestió. 

Priorització: Alta. 

Actuació puntual, condicionada per la prèvia 
consulta a l’administració competent. 

Fonts de finançament: Línies d’ajuts. 
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Objectiu específic 5.2. Revisió dels objectius de conservació de la ZEC. 

 
Actuació 5.2.1. Revisar, consensuadament, els objectius de conservació de la ZEC i el seu grau de 
protecció 

Elements d’acció 

• Revisió i concreció dels objectius de conservació de la ZEC i del Pla d’Acció, en base a les 
noves dades procedents dels estudis i les actuacions executades a la ZEC.  
 

• Revisió del grau de protecció de la ZEC.  

Responsable: Departaments competents de la Generalitat de Catalunya. 

Agents implicats: Comunitat científica i Òrgan de Cogestió de la ZEC.  

Priorització: Alta. 

Actuació contínua, no condicionada.  

Fonts de finançament: A determinar. 

 

 
 
Objectiu específic 5.3. Promoure la gestió plural de la ZEC Costes del Maresme. 
 

Actuació 5.3.1. Multiplicar les ocasions de compartir i debatre la gestió de la ZEC 

Elements d’acció 

• Organitzar una jornada anual entorn a la Zona d’Especial Conservació Costes del Maresme, 
on tots els agents implicats en aquest espai natural o altres espais similars puguin trobar-se i 
posar en comú els seus coneixements i experiències, a través de diverses activitats, 
ponències i taules rodones. Aquestes jornades permetrien també la valoració periòdica del 
nou coneixement obtingut sobre els valors naturals presents la ZEC i de les diverses 
actuacions de conservació executades. 
 

• Crear un espai de comunicació, a través d’una plataforma web, on els diversos agents puguin 
compartir de manera àgil els seus estudis, coneixement i experiències, de manera que la 
totalitat de la informació generada entorn a la ZEC pugui estar a l’abast de qualsevol ciutadà.  

Responsable: Òrgan de cogestió de la ZEC. 

Agents implicats: Agents que intervenen en l'espai ZEC Costes del Maresme i/o altres espais 
similars. 

Priorització: Baixa. 

Actuació continua, no condicionada. 

Fonts de finançament: Patrocinis. 
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Objectiu específic 5.4. Recopilar i potenciar línies de finançament,  patrocini i/o voluntariat. 

 

Actuació 5.4.1. Promoure la recerca de fonts de finançament per a la gestió del ZEC Costes del 
Maresme 

Elements d’acció 

• Realitzar un recull de possibles fons de finançament per tirar endavant les actuacions 
proposades en el present Pla d’Acció. Indagar en els diversos programes o subvencions que 
proporciona la Unió Europea, el Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona i els diversos ajuntaments implicats en l’espai.  
 

• Dur a terme la recerca de diversos patrocinadors que puguin aportar finançament per 
executar les actuacions del present Pla d’Acció.  

Responsable: Òrgan de Cogestió de la ZEC Costes del Maresme. 

Agents implicats: Òrgan de Cogestió de la ZEC Costes del Maresme. 

Priorització: Alta. 

Actuació puntual, no condicionada. 

Fonts de finançament: Recursos propis. 

 

 

 

9.5. IMPLEMENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 

D’entre totes les actuacions definides a les fitxes anteriors, es subratlla la constitució de l’Òrgan de 
Cogestió (vegeu Actuació 5.1.1.) com a acció inicial i prioritària, ja que un cop creat, l’Òrgan de 
Cogestió ha d’assumir la gestió i implementació del Pla d’Acció. Es per això, que es creu convenient 
establir com a termini per constituir l’Òrgan les dates de la Setmana de la Natura de l’any 2022, sense 
perjudici de que s’aprofitarà, mentrestant, totes les oportunitats per desenvolupar altres actuacions 
contemplades en el present Pla d’Acció.   
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ANNEX. SÍNTESI D'ACTUACIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS ELEMENTS DE L'ACCIÓ RESPONSABLE AGENTS IMPLICATS PRIORITZACIÓ
FONTS DE 

FINANÇAMENT
Determinar les espècies claus presents dins la ZEC i quantificar la seva població, 
distribució i estat de conservació.

Establir un programa de seguiment de comunitats i espècies indicadores presents a la 
ZEC, tals com el zooplàncton i el fitoplàncton, bivalves com el musclo i la lluenta, espècies 
bentòniques com l'escorpora, pelàgiques com el sonso, espècies de creixement lent com 
les gorgònies i el corall vermell i espècies d'interès pesquer com el déntol i la daurada. 
Acabar de determinar el llistat d'espècies indicadores mitjançant assessorament científic.    

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 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.

Incloure com a punt de mostreig els esculls artificials de producció proposats en
l’actuació 2.1.3 del present Pla d’Acció. 

Incrementar el nombre d'estacions de mostreig dels herbassars de posidònia, fora del 
front municipal de Mataró i dels límits de la ZEC. Incidir en els herbassars situats a més 
profunditat. Ampliar el seguiment dels herbassars de posidònia de manera coordinada 
amb el seguiment ja existent.

Realitzar una cartografia actualitzada de tots els hàbitats presents a la ZEC, donat que 
l'última cartografia bionòmica de la zona és de l'any 2010. Ampliar l'àmbit de la 
cartografia fins a la costa.

Analitzar amb profunditat les cartografies de la ZEC ja existents.

Continuar el seguiment de l'evolució de la praderia de posidònia.

Estudiar models de ciència ciutadana existents reproduïbles a la ZEC, vinculades amb
recerca universitària, TFG o altres.

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, prèvia formació per part dels clubs de submarinisme.

Coordinació dels projectes de ciència ciutadana a través de la comunitat científica.

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

1.1.1. Realitzar estudis i seguiments per avaluar l'estat de 
conservació de les espècies i hàbitats que són elements clau de 
conservació a la ZEC

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Entitats i centres de recerca, 
ciutadania, centres de busseig, 
departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya i 
ajuntaments implicats en la gestió de 
la ZEC. 

OBJECTIU 1. AUGMENTAR EL CONEIXEMENT I SEGUIMENT DE LA ZEC

Alta. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
la prèvia consulta 
a experts. 

Línies d'ajudes i 
patrocinis.

Objectiu específic 1.1. Avaluació i seguiment de les 
comunitats marines, a través de diversos estudis i 
plataformes de ciència ciutadana.

Alta. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

Recursos propis i 
línies d'ajuts.

Alta. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
la prèvia consulta 
a experts. 

Patrocinis i recursos 
propis.

1.1.3. Cartografiar els hàbitats presents a la ZEC i al perímetre, fins 
a la zona costanera

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Entitats i centres de recerca, 
ciutadania, centres de busseig, 
departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya i 
ajuntaments implicats en la gestió de 
la ZEC.

Alta. Actuació 
puntual, no 
condicionada.

Línies d'ajudes.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Entitats i centres de recerca, 
ciutadania, centres de busseig, 
departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya i 
ajuntaments implicats en la gestió de 
la ZEC.

Entitats i centres de recerca (Escola 
del Mar de Badalona, Institut de 
Ciències del Mar, CEAB i Universitats), 
ciutadania, centres de busseig, 
departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya i 
ajuntaments implicats en la gestió de 
la ZEC.

1.1.2. Establir una xarxa de punts de mostreig, metodologia i ordre 
de prioritats per a l’obtenció d’informació sobre la biodiversitat de 
la ZEC

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

1.1.4. Potenciar la realització d'estudis necessaris a través de la 
ciència ciutadana i les col·laboracions amb la recerca universitària i 
altres projectes acadèmics 



OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS ELEMENTS DE L'ACCIÓ RESPONSABLE AGENTS IMPLICATS PRIORITZACIÓ
FONTS DE 

FINANÇAMENT

1.2.1. Identificar, localitzar i descriure les activitats que es duen a 
terme dins  la ZEC  o que hi puguin tenir impacte (abocaments, 
pesca professional i recreativa, activitats nàutiques, de lleure i 
esportives...) i valorar el seu impacte

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.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Entitats i centres de recerca, 
ciutadania, centres de busseig, 
confraries de pescadors, 
departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya i 
ajuntaments implicats en la gestió de 
la ZEC.

Alta. Actuació 
puntual, no 
condicionada.

Línies d'ajudes.

Fer un recull d'estudis, programes, registres i seguiments, com per exemple el seguiment
actual de la posidònia a la ZEC, el registre de captures de pesca que proporciona la
Generalitat de Catalunya, censos d’aus aquàtiques, etc. 

Realitzar estimacions de captures de pesca recreativa a partir de les llicències de pesca o
bé les embarcacions a partir del registre de ports.

Realitzar anàlisis creuades dels diferents estudis realitzats a la ZEC, per tal de determinar 
les interrelacions en l'evolució dels elements naturals.

Realitzar una 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.

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.

Estudiar l'afectació dels sobreeixidors de clavegueram i de la depuradora sobre la ZEC en 
moments d'avingudes. Estudiar i caracteritzar possibles solucions.

Fer un recull de les dades originades en els abocaments dels sobreeixidors, fer-ne un
seguiment i estudiar la seva relació amb l'evolució de les comunitats. Ampliar les dades
recollides en mostrejos realitzats actualment per l’Agència Catalana de l’Aigua, de
manera que s’obtinguin dades de volums, qualitat de l’aigua i tipologia de residus
abocats. Valorar la possibilitat d’ampliar aquesta xarxa de mostreig. 

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

Realitzar un llistat de les espècies exòtiques invasores que puguin ser presents a la ZEC
per tal de fer un seguiment. 

Realitzar el control de les espècies invasores presents dins els límits de la ZEC i al seu
entorn immediat, a través de plataformes de ciència ciutadana com Observadores del
Mar, iniciativa coordinada pel CSIC, el CEAB i l’Institut de Ciències del Mar.

Fer difusió de la plataforma Observadores del Mar, com a eina per fer el seguiment de les 
espècies invasores a la ZEC, per potenciar la participació de la ciutadania.

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

Dur a terme un estudi de l'alteració de les dinàmiques de sorra (transport de sediments, 
dragatges, ports, etc.), el seu origen i la seva afectació sobre les comunitats de la ZEC.

Realitzar un seguiment de la qualitat de l'aigua de la ZEC, a nivell físic, químic i biològic i 
comparar els resultats amb dades de dècades anteriors.

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

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

1.2.6. Realitzar estudis sociològics sobre la percepció de la ZEC per 
part de la població local i els diversos sectors i usuaris

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

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Entitats i centres de recerca, 
ciutadania, centres de busseig, 
departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya, 
ajuntaments implicats en la gestió de 
la ZEC.

Baixa. Actuació 
puntual, no 
condicionada.

Patrocinis.

Alta. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

Línies d'ajuts i 
patrocinis.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Objectiu específic 1.2. Estudis de les interrelacions 
entre els diferents elements que afecten 
l'ecosistema de la ZEC i els seus impacte

Entitats i centres de recerca, 
ciutadania, centres de busseig, 
departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya, 
ajuntaments implicats en la gestió de 
la ZEC.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Entitats i centres de recerca, 
ciutadania, centres de busseig, 
departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya, Agència 
Catalana de l'Aigua, ajuntaments 
implicats en la gestió de la ZEC, 
Aigües de Mataró, federacions 
esportives i ports propers a l'àmbit de 
la ZEC.

Entitats i centres de recerca, 
ciutadania, centres de busseig, 
departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya, 
ajuntaments implicats en la gestió de 
la ZEC.

1.2.5. Realitzar estudis de qualitat del medi, dinàmiques i 
processos ecològics a la ZEC 

1.2.3. Establir una xarxa de punts de mostreig, metodologia i ordre 
de prioritats per a la detecció i avaluació de l’impacte de les 
activitats sobre la ZEC

1.2.4. Cartografiar i identificar la presència de les espècies 
exòtiques invasores a la ZEC i establir mesures de seguiment, 
erradicació i control

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Recursos propis i 
línies d'ajuts.

Alta. Actuació 
puntual, no 
condicionada.

Línies d'ajudes i 
patrocinis.

Alta. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

Recursos propis.

1.2.2. Recollir informació i realitzar anàlisis creuats dels estudis i 
programes de seguiment que es realitzen sobre la biodiversitat i 
qualitat ambiental de la ZEC

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Comunitat científica, federacions i 
ports situats propers a la ZEC.

Baixa. Actuació 
puntual, no 
condicionada.

OBJECTIU 1. AUGMENTAR EL CONEIXEMENT I SEGUIMENT DE LA ZEC



OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS ELEMENTS DE L'ACCIÓ RESPONSABLE AGENTS IMPLICATS PRIORITZACIÓ
FONTS DE 

FINANÇAMENT

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

Instal·lació d'esculls artificials de producció, per tal d'afavorir la recuperació de 
poblacions i augmentar la supervivència dels juvenils, proporcionant refugi i menjar 
addicional. Instal·lar els esculls en zones concentrades i senyalitzades, formant biòtops de 
dimensions i localització adients. Estudiar la viabilitat d'ubicar els nous esculls de 
producció, vora els esculls existents de protecció, per tal d'augmentar les dimensions i 
l'estabilitat del biòtop. Aquesta ubicació facilitaria la gestió administrativa dels permisos 
per a la seva col·locació.

Incloure com a element protegit dins la ZEC 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 dins la ZEC 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 i zones amb presència de coral•ligen, que es trobin propers a la ZEC.

Modificar la delimitació de la ZEC per tal de facilitar la seva senyalització i gestió.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

2.2.1. Incloure altres hàbitats i espècies com a elements protegits i 
elements clau de conservació de la ZEC

2.2.2. Modificar els límits de la ZEC per incorporar els hàbitats 
d'interès que es troben exclosos de l'àmbit

Objectiu específic 2.2. Ampliar l'àmbit de la ZEC i 
els elements de protecció

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Alta. Actuació 
puntual, 
condicionada per 
l'actuació 1.1.3.

A determinar.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Alta. Actuació 
puntual, 
condicionada per 
l'actuació 1.1.3.

A determinar.

OBJECTIU 2. CONSERVACIÓ I MILLORA DE L'ESTAT DELS HÀBITATS I LES ESPÈCIES PRESENTS A L'ESPAI

Baixa. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
la prèvia consulta 
a experts.

Patrocinis.

Baixa. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
la prèvia consulta 
a experts.

Patrocinis.

Baixa. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
la prèvia consulta 
a experts.

Patrocinis.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Comunitat científica, confraries de 
pescadors, associacions i clubs de 
submarinisme, entre ells Med Dive 
Mataró.

Comunitat científica i associacions.

Augmentar la superfície de l'herbassar a la ZEC, fent proves pilot de replantació de feixos 
de Posidonia oceanica o bé, a partir de fruits germinats. Realitzar les proves pilot en 
zones de la ZEC amb presència d'herbassar de Cymodocea nodosa, donat que el substrat 
ja estarà dotat de certa estabilitat.

Estudiar la viabilitat d’engegar un projecte de conservació i recuperació de les poblacions 
de gorgònies presents a la ZEC, on es dugui a terme la replantació d’aquelles gorgònies 
que quedin atrapades a les xarxes de pesca, mitigant així l’impacte de l’activitat pesquera 
sobre aquest grup d’animals. Aplicar una metodologia tenint en compte iniciatives 
desenvolupades en altres àrees marines de Catalunya. 

Ministeris competents del Govern 
d’Espanya i departaments 
competents de la Generalitat de 
Catalunya.

Comunitat científica i Ajuntaments de 
Mataró, Sant Andreu de Llavaneres i 
Sant Vicenç de Montalt.

2.1.1. Potenciar la recuperació i expansió dels herbassars de 
fanerògames marines

2.1.2. Potenciar la recuperació i expansió dels hàbitats coral·lígens

2.1.3. Augmentar la biodiversitat de la ZEC

Objectiu específic 2.1. Potenciar la recuperació i 
expansió dels hàbitats i espècies presents a la ZEC



OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS ELEMENTS DE L'ACCIÓ RESPONSABLE AGENTS IMPLICATS PRIORITZACIÓ
FONTS DE 

FINANÇAMENT
Elaborar estudis de sensibilitat ambiental de la ZEC i determinar la capacitat de càrrega 
de l'espai.

Establir els punts de major interès ecològic i els elements claus presents a la ZEC que cal 
protegir. Determinar també les activitats específiques que es duen a terme a l'espai i que 
tenen un impacte sobre els valors naturals de la ZEC.

3.1.2. Zonificar els diferents usos i regulacions determinats per a 
l'espai

Establir una zonificació espacial i temporal dels usos permesos en l'espai, mitjançant el 
consens entre els diferents agents implicats en la ZEC.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Entitat encarregada de redactar el Pla 
d'Usos de la ZEC.

Alta. Actuació 
puntual, 
condicionada per 
l'Actuació 3.1.1 i 
per la prèvia 
consulta a experts.

Línies d'ajuts.

Delimitar la ZEC Costes del Maresme amb abalisaments per fer visible la zonificació i la 
regulació dels usos i activitats que estableix el Pla d'Usos. 

Traslladar la zonificació i la regulació d'usos a les cartes nàutiques.

3.1.1. Elaborar estudis previs, per tal de regular i zonificar 
posteriorment els usos desenvolupats en l'espai

Objectiu específic 3.1. Redacció d’un Pla d’Usos de 
la ZEC, on es caracteritzin i es regulin les activitats i 
usos desenvolupats en l’espai, tant a nivell espacial 
com temporal, prioritzant la compatibilització 
davant la restricció

OBJECTIU 3. COMPATIBILITZAR L'ACTIVITAT ANTRÒPIA AMB LA CONSERVACIÓ DE LA ZEC

Ministeris competents del Govern 
d'Espanya i departaments 
competents de la Generalitat de 
Catalunya.

Òrgan de cogestió de la ZEC, 
associacions, clubs de submarinisme, 
confraries de pescadors i comunitat 
científica.

Línies d'ajuts.

Alta. Actuació 
puntual, 
condicionada per 
les Actuacions 
3.1.1 i 3.1.2 i la 
prèvia consulta a 
l'administració 
competent.

Línies d'ajuts.

Alta. Actuació 
puntual, no 
condicionada.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Entitat encarregada de redactar el Pla 
d'Usos de la ZEC i comunitat 
científica.

3.1.3. Asegurar el compliment de les determinacions establertes 
en el Pla d'Usos de la ZEC



OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS ELEMENTS DE L'ACCIÓ RESPONSABLE AGENTS IMPLICATS PRIORITZACIÓ
FONTS DE 

FINANÇAMENT

3.2.1. Crear una àrea/es de protecció integral que permeti el bon 
desenvolupament de les comunitats de la ZEC

Crear una àrea de protecció integral, amb l'objectiu de protegir els valors naturals 
existents i estudiar la seva evolució lliure d'activitats.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Òrgan de cogestió de la ZEC, 
associacions, clubs de submarinisme i 
comunitat científica.

Alta. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
les Actuacions 
3.1.1 i 3.1.2 i per 
la prèvia consulta 
a experts i a 
l'administració 
competent. 

A determinar.

3.2.2. Compatibilitzar l'activitat submarina amb la conservarció de 
l'espai

Vetllar per l'aplicació de les bones pràctiques del submarinisme i impartir formacions als 
diferents usuaris que dugui a terme aquesta activitat a la ZEC, per tal de minimitzar 
l'impacte sobre les comunitats de l'espai marí.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Òrgan de cogestió de la ZEC, 
associacions ambientals i clubs de 
submarinisme.

Alta. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

Recursos propis.

Establir zones amb períodes de veda de pesca temporals o per espècies, aplicables a tots 
els actors implicats en les captures de peix.

Regular i/o limitar l'ús d'arts de pesca dins la ZEC, segons l'impacte ambiental que 
ocasiona cadascun. Reubicar fora de l'espai marí aquelles pràctiques més nocives i 
proporcionar una compensació per la pèrdua de l'activitat.

Establir sistemes de vigilància i control per al compliment de la legislació vigent, pel que 
fa la ubicació de l’activitat pesquera (utilitzant les anomenades “caixes verdes”) i pel que 
fa la volum de captures.

Vetllar per l'aplicació de les bones pràctiques de la pesca i impartir formacions als 
diferents usuaris que dugui a terme aquesta activitat a la ZEC, per tal de minimitzar 
l'impacte sobre les comunitats de l'espai marí.

Crear un mecanisme d'avís i localització dels arts de pesca perduts. Vetllar per 
l'establiment del protocol establert per la Generalitat.

Establir zones amb períodes de veda de pesca temporals o per espècies, aplicables a tots 
els actors implicats en les captures de peix.

Valorar la possibilitat d'establir una zona de pesca sense mort dins la ZEC, 
complementària a la zona integral de protecció (vegeu actuació 3.2.1), d'acord amb 
l'article 44 de a Llei 2/2010 de pesca i acció marítimes. 

Promoure els campionats de pesca en modalitat de captura i solta.

Establir un sistema de registre de captures via app, que permeti un registre abans 
d'arribar a port.

Potenciar l'ús de sistemes d'ancoratge no nocives pel fons marí.

Minimitzar l'impacte dels punts de fondeig. Valorar la necessitat de centrar els fondejos 
en algunes zones i establir punts de fondeig amb mort sense boia, en base a les dades 
d'impacte del fondeig i de l'afectació de les boies. Consultar prèviament amb capitania 
marítima les característiques i possibles ubicacions de fondejos i boies. Estudiar la 
idoneïtat d'establir un sistema de reserva dels punts de fondeig.

Executar les accions que puguin augmentar la suspensió de sediments quan les 
comunitats marines siguin menys vulnerables. Minimitzar les regeneracions de platja i, 
en cas de ser imprescindibles, garantir l'aportació de materials equivalents als propis de 
la zona tant en composició com granulometria.

Minimitzar la presència de sediments en suspensió, evitant la regeneració de platges 
sistèmica i aplicant mecanismes d'estabilització de la sorra.

Aplicar la normativa vigent sobre la responsabilitat dels ports en la gestió del transport i 
acumulació de sediments.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Òrgan de cogestió de la ZEC, 
comunitat científica, confraries de 
pescadors, associacions ambientals i 
centres de submarinisme. 

Alta. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
les Actuacions 
3.1.1 i 3.1.2 i per 
la prèvia consulta 
a experts i a 
l'administració 
competent.

Línies d'ajuts.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Òrgan de cogestió de la ZEC, 
associacions, comunitat científica i 
federacions de pesca recreativa.

Alta. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
les Actuacions 
3.1.1 i 3.1.2 i per 
la prèvia consulta 
a experts i a 
l'administració 
competent.

Línies d'ajuts.

Objectiu específic 3.2. Establir mesures per 
compatibilitzar els usos desenvolupats en l’espai 
amb la preservació dels elements naturals presents 
a la ZEC.

3.2.3. Compatibilitzar la pesca professional amb la conservació de 
l'espai.

3.2.4. Compatibilitzar la pesca recreativa amb la conservació de 
l'espai

3.2.5. Compatibilitzar la navegació amb la conservació de l'espai

3.2.6.  Compatibilitzar els moviments de terres costaners amb la 
conservació de l'espai

Fer difusió de l'App FanCat, proporcionada per la Generalitat de Catalunya, com a eina 
que et permet localitzar en tot moment durant la navegació la distribució dels herbassars 
de fanerògames marines, podent evitar així, el fondeig sobre aquests hàbitats. 

OBJECTIU 3. COMPATIBILITZAR L'ACTIVITAT ANTRÒPIA AMB LA CONSERVACIÓ DE LA ZEC

Ministeris competents del Govern 
d'Espanya i departaments 
competents de la Generalitat de 
Catalunya.

Entitat encarregada de redactar el Pla 
d'Usos de la ZEC, associacions, clubs 
de submarinisme, clubs de navegació, 
ports i comunitat científica. També cal 
la implicació del Govern d’Espanya, la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona i els Ports propers a la 
ZEC. 

Alta. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
les Actuacions 
3.1.1 i 3.1.2 i per 
la prèvia consulta 
a experts i a 
l'administració 
competent.

Línies d'ajuts.

Ministeris competents del Govern 
d'Espanya i departaments 
competents de la Generalitat de 
Catalunya.

Òrgan de cogestió de la ZEC. 

Alta. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
la prèvia consulta 
a experts i a 
l'administració 
competent.

Línies d'ajuts.



OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS ELEMENTS DE L'ACCIÓ RESPONSABLE AGENTS IMPLICATS PRIORITZACIÓ
FONTS DE 

FINANÇAMENT

Posicionar i localitzar la presència d'espècies invasores com la Culerpa cylindracea i evitar 
les activitats en aquella àrea que puguin dispersar l'espècie. Coordinar les informacions 
existents en les diferents plataformes.

Incrementar el nombre d'inspeccions al port per assegurar la bona gestió de l'aigua de 
llast dels vaixells que es mouen internacionalment.

Difondre les bones pràctiques de la neteja d'aparells de submarinisme.

Realitzar un anàlisi del procés de les estacions depuradores d'aigües residuals que 
aboquen les aigües dins o vora els límits de la ZEC. Determinar el seu estat, els principals 
problemes i, si s'escau, modificar la gestió per millorar l'eficiència i efectivitat de l'estació.

Requerir l'arranjament dels emissaris trencats arrel del temporal Glòria.

Modificar la instal·lació de l'estació depuradora d'aigües residuals, si l'actual es troba 
sobrepassada.

Determinar mitjançant estudis si els paràmetres de qualitat de l'aigua que s'apliquen a les 
depuradores són adequats o requereixen revisió.

Instal·lar dins els ports propers a la ZEC sistemes de captació de residus sòlids flotants, 
per la seva posterior correcta gestió.

Instal·lar tamisos de malla per la retenció de sòlids en els sobreeixidors presents a les 
rieres que desemboquen properes a la ZEC. Potenciar i estendre les proves pilot 
realitzades actualment per la instal·lació de sistemes que eviten l'aportació de residus 
sòlids al mar en moments d'avingudes.

Instal·lar tancs de tempesta que capturin i retinguin les primeres aigües de pluja 
transportades pels col·lectors, ja que són les més contaminades, pel seu posterior 
adequat tractament.

Fer un recull de la normativa existent i establir una graella d'infraccions, perfectament 
identificables i quantificables, i el seu règim sancionador. 

Sensibilitzar a la ciutadania de la importància de complir la normativa vigent per 
preservar els valors de la ZEC i potenciar el seu compliment. Difondre el recull de la 
normativa i sancions.

Establir protocols de millora dels mecanismes de denúncia i l'intercanvi d'informació 
entre administracions, a l'hora de tramitar les sancions i expedients.

3.4.2. Recollir i gestionar adequadament els contaminants que van 
a parar al mar

3.4.1. Millora del funcionament de les estacions depuradores 
d'aigües residuals

3.3.1. Identificar les activitats antròpiques que potencialment 
poden afavorir les espècies exòtiques invasores a fi de proposar i 
implantar mesures per evitar-ho

Objectiu específic 3.3. Aplicar mesures per evitar 
que les activitats antròpiques afavoreixin l'expansió 
de les espècies invasores a la ZEC

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya, i 
Agència Catalana de l'Aigua.

Agència Catalana de l'Aigua i 
empreses gestores del sistema de 
sanejament.

Mossos d'Esquadra i Agents rurals.

Alta. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
la prèvia consulta 
a l'administració 
competent.

Línies d'ajuts.

Objectiu específic 3.4. Millorar la qualitat de l’aigua 
de la ZEC

3.5.1. Crear les estructures necessàries per garantir el compliment 
de la normativa vigent i les regulacions establertes a la ZEC

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya i cossos 
de vigilància i seguretat.

Objectiu específic 3.5 Establir mecanismes de 
vigilància, control i aplicació de la legislació vigent

OBJECTIU 3. COMPATIBILITZAR L'ACTIVITAT ANTRÒPIA AMB LA CONSERVACIÓ DE LA ZEC

Ministeris competents del Govern 
d’Espanya, departaments 
competents de la Generalitat de 
Catalunya, cossos de vigilància i 
seguretat i Òrgan de cogestió de la 
ZEC. 

Associacions, clubs esportius, centres 
de submarinisme i els ports propers a 
la ZEC. 

Alta. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
la prèvia consulta 
a experts i a 
l'administració 
competent.

Línies d'ajuts.

Alta. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
la prèvia consulta 
a experts i a 
l'administració 
competent.

Línies d'ajuts.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya, i 
Agència Catalana de l'Aigua.

Agència Catalana de l'Aigua, 
empreses gestores del sistema de 
sanejament i ports propers a l'àmbit 
de la ZEC. 

Alta. Actuació 
contínua, 
condicionada per 
la prèvia consulta 
a experts i a 
l'administració 
competent.

Línies d'ajuts.



OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS ELEMENTS DE L'ACCIÓ RESPONSABLE AGENTS IMPLICATS PRIORITZACIÓ
FONTS DE 

FINANÇAMENT
Realitzar difusió i sensibilització dels valors naturals de la ZEC, dels hàbitats i espècies que 
hi habiten, dels impactes d'origen terrestre i marí que amenacen la seva conservació, les 
activitats que es desenvolupen en l'espai, les pràctiques responsables i la normativa 
aplicable.

Ampliar els col·lectius objectiu de la difusió i sensibilització a escoles, empreses i 
col·lectius de lleure, usuaris del port, associacions culturals i esportives, pescadors, 
submarinistes. etc. Utilitzar un llenguatge específic per a cada col·lectiu.

Ampliar els mitjans de difusió, com per exemple instal·lar un punt d'informació al port de 
Mataró, crear un itinerari a la costa amb plafons informatius, realitzar un reportatge i fer-
se visible a través de la televisió, premsa escrita, cartells, activitats i xerrades.

Organitzar activitats d'educació ambiental, com la recollida de residus en l'àmbit 
terrestre i marí, etc.

Implicar els usuaris de la ZEC en la presa d'accions per a l'execució del Pla d'Acció. 

3.6.3. Ulitzar recursos existents originats en d'altres 
administracions

Acollir a nivell municipal i comarcal l'exposició "Mar Viva" de l'Agència Catalana del 
Residu (ARC), i afegir materials de la ZEC a l'exposició. Materials existents de la 
Generalitat de Catalunya, etc.

Ajuntament de Mataró, 
Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt i Consell 
Comarcal del Maresme. 

Agència Catalana de Residus.  
Baixa. Actuació 
puntual, no 
condicionada.

Recursos propis.

Realitzar campanyes informatives sobre els usos permesos a la ZEC i la normativa 
aplicable. Crear materials de difusió de les bones pràctiques ambientals i de seguretat, 
específics per cada tipus d'usuari.

Crear una web o aplicació on es pugui penjar tota la informació que es genera de la ZEC 
(delimitació de l'espai, normativa aplicable, cartografies, estudis, etc.), perquè qualsevol 
persona la pugui consultar, o bé, recuperar la pàgina web http://posidònia.mataro.org 
creada per l'Ajuntament de Mataró. Fer accessible aquesta informació a través de les 
pàgines web d'entitats i associacions vinculades a la ZEC i a través de les xarxes socials. 
Incorporar també la informació generada de la ZEC a la pàgina web de la Generalitat de 
Catalunya.

Valorar la possibilitat de crear una marca per a la difusió i comercialització del 
"producte", sota el qual recollir informació, cartografia, recerca, etc existents. 

Incorporar informació sobre els serveis ecosistèmics que ofereix la ZEC en els panels 
informatius de la zona costanera.

Difusió dels serveis ecosistèmics que ofereix la ZEC i dels impactes que el canvi global 
ocasiona a la ZEC. 

Incorporar xerrades sobre la ZEC en els programes de divulgació mediambiental dels 
ajuntaments.

3.6.6. Senyalització per divulgar i donar a conèixer la presència i la 
delimitació de la ZEC des dels punts d'accés a Mataró

Instal·lació de senyalètica vertical i direccional per a la ubicació de la ZEC en les principals 
vies d'accés, per fer visible l'espai natural. 

Ajuntaments de Mataró, 
Ajuntament de San Andreu de 
Llavaneres i Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt.

Ajuntaments de Mataró, Ajuntament 
de San Andreu de Llavaneres i 
Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt.

Baixa. Actuació 
puntual, 
condicionada per 
la prèvia consulta 
a l'administració 
competent.

Línies d'ajuts.

Alta. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

Línies d'ajuts i 
patrocinis.

Entitats i associacions ambientals i 
agents implicats en la gestió de la ZEC. 

Alta. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

Recursos propis.

Generalitat de Catalunya, Ajuntament 
de Mataró, Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres. Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt, ports, centres 
de submarinisme, clubs de vela, clubs 
nàutics, comerços lligats als usos 
desenvolupats en l'espai, etc.

Alta. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

Recursos propis i 
línies d'ajuts.

Ajuntaments de Mataró, San 
Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç 
de Montalt, Òrgan de Cogestió de 
la ZEC i ports propers a l'àmbit de 
l'espai natural marí. 

Tècnics municipals, escoles, 
comunitat científica i entitats 
ambientals. 

Baixa. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

Recursos propis i 
línies d'ajuts.

3.6.5. Difondre els serveis ecosistèmics que aporta la ZEC i els 
impactes del canvi global sobre la ZEC

Ajuntaments implicats en la ZEC, 
entitats ambientals, associacions, 
escoles i instituts, ports, televisió i 
premsa escrita.

OBJECTIU 3. COMPATIBILITZAR L'ACTIVITAT ANTRÒPIA AMB LA CONSERVACIÓ DE LA ZEC

Generalitat de Catalunya, 
Ajuntaments i Òrgan de Cogestió 
de la ZEC.

3.6.1. Ampliar el contingut i abast de la difusió i la sensibilització 
del la ZEC i els seus valors

3.6.2. Organitzar activitats d'educació ambiental que impliquin la 
ciutadania

3.6.4. Diversificar la tipologia de medis de difusió dels usos 
permesos i la informació disponible sobre la ZEC

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya i Òrgan 
de cogestió de la ZEC.

Ajuntament de Mataró, 
Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt i Òrgan de 
Cogestió de la ZEC.

Objectiu específic 3.6 Sensibilitzar, educar i 
difondre els valors naturals, impactes i regulacions 
de la ZEC, i difondre els beneficis que aporta a la 
societat



OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS ELEMENTS DE L'ACCIÓ RESPONSABLE AGENTS IMPLICATS PRIORITZACIÓ
FONTS DE 

FINANÇAMENT

Crear una xarxa de registre de paràmetres oceanogràfics que permetin fer un seguiment 
de l’evolució del canvi global i preveure la seva afectació als valors naturals de la ZEC.  

Potenciar i afavorir la signatura d'acords de custòdia, entre administracions i entitats 
ambientals, per la restauració i conservació de les zones dunars presents a les platges 
properes a l'àmbit de la ZEC.

4.1.2. Definir i potenciar els serveis ecosistèmics de la ZEC
Definir, analitzar i quantificar els serveis ecosistèmics que la ZEC Costes del Maresme 
aporta al benestar de la societat i determinar fórmules per potenciar-ne l'efectivitat.

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya i Òrgan 
de Cogestió de la ZEC Costes del 
Maresme.

Comunitat científica i entitats 
ambientals.

Baixa. Actuació 
puntual, no 
condicionada.

Línies d'ajuts.

4.1.3. Potenciar l'economia circular en les activitats, usos i actors 
presents a la ZEC

Optimitzar l'economia de la funcionalitat, reutilització, reparació, remanufactura i 
valorització. Estudi i implementació de nous models de negoci i col·laboració entre els 
agents econòmics presents a la ZEC.

Òrgan de cogestió de la ZEC.

Confraries de pescadors, centres de 
submarinisme, comunitat científica, 
ports presents al voltant de la ZEC i 
Ajuntaments de Mataró, Sant Andreu 
de Llavaneres i Sant Vicens de 
Montalt.

Baixa. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

A determinar.

4.1.1. Dur a terme accions per mitigar els efectes del canvi global

OBJECTIU 4. MITIGAR ELS EFECTES DEL CANVI GLOBAL A LA ZEC

Ministeris competents del Govern 
d'Espanya, departaments 
competents de la Generalitat de 
Catalunya i Ajuntaments de 
Mataró, Sant Andreu de 
Llavaneres i Sant Vicenç de 
Montalt. 

Entitats ambientals i voluntaris.

Baixa. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

Línies d'ajuts.

Objectiu específic 4.1. Implementar actuacions per 
minimitzar els impactes del canvi global sobre la 
ZEC



OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS ELEMENTS DE L'ACCIÓ RESPONSABLE AGENTS IMPLICATS PRIORITZACIÓ
FONTS DE 

FINANÇAMENT
Redacció i signatura d'un conveni per a la constitució, integrants i funcionament de 
l'Òrgan de Cogestió de l'Espai ZEC Costes del Maresme. Establir uns objectius genèrics de 
gestió determinats per l'administració i els actors participants en l'Òrgan de cogestió per 
a determinar i executar accions.

L'Òrgan de la ZEC vetllarà per la implicació dels agents en la definició de les accions per 
fer possible la seva aplicació posterior.

Establir data de trobada per al consens i constitució de l'Òrgan de Cogestió.

Acordar el desenvolupament anual del Pla d'Acció de l'Espai ZEC Costes del Maresme.

Fer seguiment i adaptació temporal de l'execució del Pla d'Acció de l'Espai ZEC Costes del 
Maresme.

	Establir un sistema d'indicadors per avaluar la consecució dels objectius del Pla d'Acció.

Redacció d’un nou Pla d’Acció al venciment del present. 

5.1.3. Pla de Gestió de la ZEC Costes del Maresme
Redacció i aprovació d'un Pla de Gestió de l'Espai ZEC Costes del Maresme, amb l’objectiu 
d’establir mesures específiques per millorar, preservar i potenciar la conservació dels 
seus valors naturals. 

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya i Òrgan 
de Cogestió de la ZEC Costes del 
Maresme.

Òrgan de Cogestió de la ZEC i entitat 
encarregada de la redacció del Pla de 
Gestió.

Alta. Actuació 
puntual, 
condicionada per 
la prèvia consulta 
a l'administració 
competent.

Línies d'ajuts.

Revisió i concreció dels objectius de conservació de la ZEC i del Pla d’Acció, en base a les 
noves dades procedents dels estudis i les actuacions executades a la ZEC. 

Revisió del grau de protecció de la ZEC. 

Organitzar una jornada anual entorn a la Zona d’Especial Conservació Costes del 
Maresme, on tots els agents implicats en aquest espai natural o altres espais similars 
puguin trobar-se i posar en comú els seus coneixements i experiències, a través de 
diverses activitats, ponències i taules rodones. Aquestes jornades permetrien també la 
valoració periòdica del nou coneixement obtingut sobre els valors naturals presents la 
ZEC i de les diverses actuacions de conservació executades.

Crear un espai de comunicació, a través d’una plataforma web, on els diversos agents 
puguin compartir de manera àgil els seus estudis, coneixement i experiències, de manera 
que la totalitat de la informació generada entorn a la ZEC pugui estar a l’abast de 
qualsevol ciutadà. 

Realitzar un recull de possibles fons de finançament per tirar endavant les actuacions 
proposades en el present Pla d'Acció. Indagar en els diversos programes o subvencions 
que proporciona la Unió Europea, el Govern d'Espanya, la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i els diversos ajuntaments implicats en l'espai. 

Dur a terme la recerca de diversos patrocinadors que puguin aportar finançament per 
executar les actuacions del present Pla d’Acció. 

Òrgan de Cogestió de la ZEC 
Costes del Maresme.

Òrgan de Cogestió de la ZEC Costes 
del Maresme.

Alta. Actuació 
puntual, no 
condicionada.

Recursos propis.

Objectiu específic 5.2. Revisió dels objectius de 
conservació de la ZEC

5.2.1. Revisar, consensuadament, els objectius de conservació de 
la ZEC i el seu grau de protecció

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Comunitat científica i Òrgan de 
Cogestió de la ZEC. 

Alta. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

A determinar.

Òrgan de cogestió de la ZEC.
Agents que intervenen en l'espai ZEC 
Costes del Maresme i/o altres espais 
similars.

Baixa. Actuació 
continua, no 
condicionada.

Patrocinis i recursos 
propis.

Generalitat de Catalunya, 
Ajuntaments de Mataró, Sant Vicens 
de Montalt i Sant Andreu de 
Llavaneres, Consell Comarcal del 
Maresme, Consorci de Promoció 
Turística del  Maresme, entitats i 
associacions ambientals, ports, 
comunitat científica, confraries de 
pescadors, clubs de submarinistes i 
clubs nàutics. 

5.1.2. Implementació, desenvolupament, seguiment i revisió del 
Pla d'Acció de la ZEC Costes del Maresme

Objectiu específic 5.1. Creació de l'organisme i els 
instruments de gestió de la ZEC Costes del 
Maresme

OBJECTIU 5. ESTABLIR MECANISMES D'APLICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I DE GOVERNANÇA DE LA ZEC

Òrgan de cogestió de la ZEC. Òrgan de cogestió de la ZEC.
Alta. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

Recursos propis.

Alta. Actuació 
contínua, no 
condicionada.

Recursos propis i 
línies d'ajuts.

Objectiu específic 5.4. Recopilar i potenciar línies 
de finançament,  patrocini i/o voluntariat

5.4.1. Promoure la recerca de fonts de finançament per a la gestió 
del ZEC Costes del Maresme

5.3.1. Multiplicar les ocasions de compartir i debatre la gestió de la 
ZEC

5.1.1. Constitució de l'Òrgan de Cogestió de l'Espai ZEC Costes del 
Maresme

Departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya.

Objectiu específic 5.3.  Promoure la gestió plural de 
la ZEC Costes del Mareme



Sant Andreu 
de Llavaneres

Sant Vicenç
de Montalt

Mataró
Argentona

Cabrera de Mar

Arenys de Mar

Vilassar de Mar

Caldes d'Estrac
5

20

30

10

50

5

20

20

20

30

5

5

30

30

¯

ZEC Costes del Maresme

Límits municipals

0 750 1.500
m

PLA D'ACCIÓ DE LA ZEC 
COSTES DEL MARESME

1:60.000

Situació de la ZEC Costes del 
Maresme

Març de 2021

Plànol núm. 1

Promogut per:

Realitzat per:

Amb el suport de:



Sant Andreu 
de Llavaneres

Sant Vicenç
de Montalt

Mataró
Argentona

Cabrera de Mar

Arenys de Mar

Vilassar de Mar

Caldes d'Estrac
5

20

30

10

50

5

20

20

20

30

5

30

30

¯

ZEC Costes del Maresme

Límits municipals

Cartografia bionòmica (any 2010)
Posidonia oceanica molt densa

Posidonia oceanica densa

Posidonia oceanica poc densa

Posidonia oceanica molt degradada

Fons de posidonia oceanica en mates

Fons no consolidats de gra gruixut amb mata morta i arrencada de Posidonia oceanica

Fons amb bioturbació alternats amb sediments gruixuts

Fons detrítics

Sediments no consolidats de gra gruixut

Sediments no consolidats de gra mitjà

Sediments no consolidats de gra fi

Fons de Cymodocea nodosa

Afloraments rocosos

Escullera

0 750 1.500
m

PLA D'ACCIÓ DE LA ZEC 
COSTES DEL MARESME

1:60.000

Març de 2021

Plànol núm. 2

Promogut per:

Realitzat per:

Cartografia bionòmica de les
comunitats de fanerògames
marines a la zona de l'Alguer
de Mataró, 2010

Amb el suport de:



Sant Andreu 
de Llavaneres

Sant Vicenç
de Montalt

Mataró
Argentona

Cabrera de Mar

Arenys de Mar

Dosrius

Vilassar de Mar

Caldes d'Estrac
5

20

30

10

50

20

5

20

20

5

5

30

30

¯

ZEC Costes del Maresme

Límits municipals

Posidonia oceanica

0 750 1.500
m

PLA D'ACCIÓ DE LA ZEC 
COSTES DEL MARESME

1:60.000

Març de 2021

Plànol núm. 3

Promogut per:

Realitzat per:

Cartografia de les comunitats 
de fanerògames marines dels 
fons litorals del Maresme, 2018 

Amb el suport de:



¯
0 750 1.500

m

PLA D'ACCIÓ DE LA ZEC 
COSTES DEL MARESME

1:60.000

Març de 2021

Plànol núm. 4

Promogut per:

Realitzat per:

Amb el suport de:

DISMINUCIÓ DE LA DISMINUCIÓ DE LA 
QUALITAT DE LES AIGÜESQUALITAT DE LES AIGÜES

ESPÈCIES INVASORESESPÈCIES INVASORES

FONDEIG D'EMBARCACIONSFONDEIG D'EMBARCACIONS Principals impactes ambientals 
a la ZEC Costes del Maresme

OBRES A PRIMERA OBRES A PRIMERA 
LÍNIA DE COSTALÍNIA DE COSTA

EFECTES COL·LATERALS DE EFECTES COL·LATERALS DE 
L'ACTIVITAT PESQUERAL'ACTIVITAT PESQUERA

CANVI GLOBALCANVI GLOBAL


	1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
	1.1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIU GENERAL DEL PLA D’ACCIÓ
	1.2. MAPA D’ACTORS
	1.2.1. ORGANISMES GESTORS DE L’ESPAI
	La gestió dels espais naturals protegits, inclosos en la Xarxa Natura 2000 (92/43/CEE) i en el Pla d’Espais d’Interès Natural, és competència de la Generalitat de Catalunya, més concretament sobre el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda...
	1.2.2. ACTORS IMPLICATS EN LA GESTIÓ DE L’ESPAI
	2. ÀMBIT I LOCALITZACIÓ
	3. MARC LEGAL
	4. METODOLOGIA
	5. DIAGNOSI AMBIENTAL
	5.1. MEDI FÍSIC
	5.1.1. BATIMETRIA
	5.1.2. METEOROLOGIA I ONATGE
	5.1.3. CARTOGRAFIA BIONÒMICA
	5.2. MEDI BIÒTIC
	5.2.1. L’ALGUER DE MATARÓ
	5.2.2. ESTAT DE CONSERVACIÓ
	5.2.3. HÀBITATS MARINS
	5.2.4. ALTRES ESPÈCIES MARINES
	5.2.5. ESPÈCIES D’INTERÈS
	6. DIAGNOSI SOCIO-ECONÒMICA
	6.1. USOS DESENVOLUPATS EN L’ESPAI
	7. IMPACTES AMBIENTALS
	8. BIBLIOGRAFIA
	9. PLA D’ACCIÓ
	9.1. OBJECTIUS I ACTUACIONS
	 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 específic 2.1. Potenciar la recuperació i expansió dels hàbitats i espècies presents a la ZEC.
	9.2. ÒRGAN DE COGESTIÓ DE LA ZEC COSTES DEL MARESME
	9.3. VIGÈNCIA
	9.4. ACTUACIONS
	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
	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
	9.5. IMPLEMENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
	ANNEX. SÍNTESI D'ACTUACIONS
	Actuacions Resum (V_04-10).pdf
	OE 1.1.pdf
	Hoja1

	OE 1.2.pdf
	Hoja1

	O 2.0.pdf
	Hoja1

	OE 3.1.pdf
	Hoja1

	OE 3.2.pdf
	Hoja1

	OE 3.3, 3.4 i 3.5.pdf
	Hoja1

	OE 3.6.pdf
	Hoja1

	O 4.0.pdf
	Hoja1

	O 5.0.pdf
	Hoja1


	Plànols externs del Pla d'Acció del la ZEC Costes del Maresme.pdf
	Plànol 1. Situació de la ZEC Costes del Maresme
	Plànol 2. Cartografia bionòmica de la zona de l'Alguer de Mataró
	Plànol 3. Cartografia de les comunitats de fanerògames marines del Maresme (2018)
	Plànol 4. Impactes ambientals a la ZEC Costes del Maresme


