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OBJECTE DE L’INFORME  

 

El present estudi ambiental estratègic és un informe tècnic redactat i elaborat d’acord 
amb els següents referents normatius: 

• Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre de 2013, d’avaluació ambiental.  

• Llei catalana 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

• Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

• Altra normativa urbanística d’aplicació, en particular el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme i el Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer). 

L’objectiu de l’informe és proporcionar tota la informació i especificacions establertes 
en l’esmentada legislació per tal de continuar el procediment d’avaluació ambiental 
estratègica del PDU del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies.  

Als efectes de la normativa exposada, el present informe s’ha de sotmetre a informació 
pública, junt amb la documentació relativa a l’aprovació inicial del PDU. 

A l’esquema següent es mostra com s’incardina el procediment d’avaluació ambiental 
estratègica amb la tramitació urbanística del PDU. 

 
  

 

Figura 0.1. Procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària integrat en la 
tramitació urbanística. Es marca amb un oval vermell la fase actual de tramitació. 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 



AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  8 

 

1. CONTEXT TERRITORIAL DEL PDU  

 

 

1.1. Els municipis de Sant Adrià i Badalona en el context 
comarcal i metropolità 

1.1.1. Context metropolità 

Els municipis de Sant Adrià i Badalona formen part del contínuum urbà de la franja 
litoral metropolitana entre el Barcelonès i el Maresme, en un context d’elevada densitat 
demogràfica i de trames urbanes.  

El municipi de Sant Adrià resta dividit en dues parts pel tram final del riu Besòs, 
formant continus urbans amb els municipis adjacents a banda i banda –Barcelona a la 
riba dreta i Badalona a la riba esquerra–. El PDU del front litoral en l’àmbit de les Tres 
Xemeneies s’inscriu plenament en aquest continu de la riba esquerra. 

 

 

Figura 1.1. Context metropolità del PDU atenent a la classificació del sòl.  

Font: elaboració pròpia a partir del Mapa Urbanístic de Catalunya i la cartografia del PDU. 
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Figura 1.2. Localització de l’àmbit objecte del PDU en el context de la franja litoral 
metropolitana. L’àmbit s’inscriu en un entorn netament urbà. Els únics elements que no 
comparteixen aquesta classificació urbanística són el riu Besòs (sistema hídric) i les platges 
incloses en el domini públic marítimo-terrestre.  

Font: elaboració pròpia a partir del Mapa Urbanístic de Catalunya i la cartografia del PDU. 

 

1.1.2. Caracterització del municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona 

Sant Adrià de Besòs té una superfície de 3,8 km2 i una població empadronada de 
37.097 habitants (2019), amb una densitat mitjana de 9.711,3 habitants/km2. El nucli 
de Sant Adrià de Besòs se situa a una cota de 14 m i el municipi presenta un relleu 
planer. La xarxa hidrogràfica està formada exclusivament pel riu Besòs, que divideix el 
municipi de nord-oest a sud-oest. 

Al seu torn, el terme municipal de Badalona té una extensió de 21,2 km2 i compta amb 
una població de 220.440 habitants (2019), de manera que la seva densitat mitjana és 
de 10.407,9 habitants /km2. El nucli de Badalona se situa a una cota de 6 m, que va 
augmentant significativament fins arribar als 450 m en els punts més elevats de la 
Serralada de Marina, dins del terme municipal. Destaquen alguns turons com 
Montigalà (151 m) o el Turó d’en Boscà (197 m) en el límit entre l’espai urbà i la 
Serralada de Marina, o la Coscollada (465 m), el Turó del Fra Rafel (413 m) i el Turó 
de l’Home (363 m) al límit nord del municipi, dins de la Serralada de Marina. La xarxa 
hidrogràfica està definida per diverses rieres i torrents que provenen d’aquesta 
Serralada. 
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1.1.2.1. Sòls residencials  

El sòl urbà residencial a Sant Adrià es localitza en barris separats per infraestructures 
com la Ronda Litoral, l’autopista C-31 i el propi riu Besòs. Al marge esquerre del Besòs 
se situen els barris de Sant Adrià Nord i Sant Joan Baptista –on s’inscriu l’àmbit del 
PDU– i al marge dret els de la Verneda, el Besòs, la Catalana i la Mina.  

A Badalona, la major part del sòl urbà residencial se situa per sota de la carretera C-31 
(districtes 1, 5 i part del districte 6) i en menor grau, per sota de la B-20 (pràcticament 
tot el districte 2 i el districte 4 i part dels districtes 3 i 6). A diferència de Sant Adrià de 
Besòs, sí que compta amb nuclis de població disseminada, que concentren una 
població de 1.603 habitants. La major part es troba entre la B-20 i els límits del Parc de 
la Serralada de Marina, al districte 3. 

1.1.2.2. Sòls d’activitat econòmica  

El sòl industrial de Sant Adrià es concentra en tres polígons d’activitat econòmica: el 
Polígon Montsolís i el Polígon Verneda (els dos situats a l’oest del municipi limitant 
amb Barcelona) i el Polígon del Sot (al nord-est). Proper a aquest últim, que ocupa un 
62% de la superfície total de polígons d’activitat econòmica (82,6 ha), s’hi inscriu 
l’àmbit de les Tres Xemeneies. Segons dades de Barcelona Regional elaborades a 
partir de l’explotació de la base d’empreses CAMERDATA, la major part de les 
empreses ubicades en aquest polígon es dediquen al sector de la indústria (36%), 
seguides pel comerç (31%), la construcció (11%) i els serveis (10%). En menor grau, 
també s’hi ubiquen empreses dedicades a la reparació o a l’oci i la restauració. 

Badalona compta amb un sòl industrial més dispers, tot i que els sis polígons d’activitat 
econòmica del municipi se situen a l’entorn de les infraestructures viàries principals. Al 
llarg de la B-20 se situen els polígons de Montigalà, Industrial Bonavista i Pomar de 
Dalt. A l’entorn de la C-31 se situen els polígons de Badalona Sud, Badalona Nord i les 
Guixeres. El Polígon Badalona Sud –que representa prop del 34% de la superfície de 
sòl dedicada a polígons d’activitat econòmica del municipi (217,5 ha)– limita amb el 
Polígon del Sot de Sant Adrià de Besòs. Un 27% de les empreses del polígon duen a 
terme activitat industrial, tot i que la integració del polígon al teixit urbà de Badalona va 
afavorir la substitució d’activitat industrial per activitat comercial (47%) i de serveis 
(14%). La resta d’empreses duen a terme activitats econòmiques associades a la 
construcció, reparació o a l’oci i la restauració. 

1.1.2.3. Infraestructures de comunicació 

Els dos municipis es troben ben connectats amb la ciutat de Barcelona a través de la 
C-31 i la B-20. Pel que fa al transport públic disposen d’estació de ferrocarril, per on hi 
circula la línia R1 de Rodalies, amb la parada de Sant Adrià just al límit amb l’àmbit del 
PDU. Sant Adrià disposa a més, de les línies T4, T5 i T6 del Trambesòs. La T4 i T6 
finalitzen el seu recorregut a la parada Sant Adrià, a tocar de l’anterior, i la T5 arriba 
fins a Badalona (Gorg).  

Cal esmentar també les línies L2 (Paral·lel-Badalona-Pompeu Fabra) i L10 (la 
Sagrera-Gorg, sense parades a Sant Adrià), així com diverses línies d’autobusos 
metropolitans. 



AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  11 

Pel que fa específicament als indicadors de mobilitat a escala municipal vegeu 2.4.4. 
Mobilitat. 

1.1.2.4. Evolució demogràfica 

La població empadronada a Sant Adrià de Besòs ha crescut un 13,5% en els últims 
vint anys, entre el 2000 i el 2019. L’evolució ha estat desigual, amb un 1,5% de 
creixement en el període 2001-2005, un lleuger descens el 2006, i un increment del 
12,6% en el període 2007-2019. Tal i com mostra el gràfic següent, el comportament 
demogràfic del municipi divergeix de l’evolució de la població a la regió metropolitana 
de Barcelona, que en el període 2000-2011 va registrar un creixement del 15,1%, que 
a la pràctica es mantindria fins a l’actualitat, tot i que en el gràfic es constata un 
decreixement marcat entre 2011 i 2012 degut a la segregació de l’àmbit funcional del 
Penedès (amb una població el 2012 de 469.989 habitants).  
 

 

Figura 1.3. Evolució de la població de Sant Adrià de Besòs i la del conjunt de la regió 
metropolitana de Barcelona durant el període 2000-2019. 

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.  

 

Quant a Badalona, la població empadronada ha seguit una tendència força 
heterogènia. En el període 2000-2019 s’ha produït un creixement del 5,5%, força 
inferior a la mitjana de la regió metropolitana, tot i que es registren diferents períodes 
de creixement, decreixement i estabilització de la població. L’increment més significatiu 
es va produir entre el 2000 i el 2006 (6% de creixement) i els períodes de reducció 
corresponen als anys 2006-2008 i 2012-2017 (2,8% i 2,3% de disminució, 
respectivament). 
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Figura 1.4. Evolució de la població de Badalona i la del conjunt de la regió metropolitana 
de Barcelona durant el període 2000-2019. 

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.  

1.1.2.5. Activitat econòmica i població ocupada per sectors 

Amb relació a l’activitat econòmica de Sant Adrià, segons dades del 2017, el sector 
serveis és el que més valor afegit brut (VAB) aporta al municipi (469,7 milions d’euros), 
seguit per la indústria (346,8 milions d’euros) i en molt menor grau, la construcció (44,2 
milions d’euros). L’evolució del VAB entre el 2011 i el 2017 evidencia un augment del 
4%, especialment pel repunt, des del 2015, dels sectors de la indústria, els serveis i la 
construcció, tot i que la indústria ha tornat a davallar el 2016 i el 2017. 
 

 

Figura 1.5. Evolució recent (2011-2017) de la creació de valor afegit brut al municipi de 
Sant Adrià de Besòs, per sectors. 

Font: Idescat. Valor afegir brut per sectors. 
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Pel que fa a la població ocupada per sectors, segons les dades més recents (setembre 
del 2019) del total dels afiliats al règim general i d’autònoms de la seguretat social, un 
74% treballa al sector serveis, un 17% a la indústria i un 8,8% a la construcció.  

En el cas de Badalona, també destaca el sector serveis com a màxim contribuïdor al 
valor afegit brut (VAB) del municipi, amb un total de 3.020 milions d’euros. El segueix 
el sector de la indústria amb 501,8 milions d’euros i el de la construcció amb 259,1 
milions d’euros. L’agricultura té una contribució molt poc significativa, de 0,3 milions 
d’euros. L’evolució de les dades entre el 2011 i el 2017 mostra un augment del VAB de 
l’1,1%, sent el sector de la construcció el que ha experimentat un augment relatiu més 
significatiu des del 2014, del 40,3%, seguit pels sectors dels serveis i de la indústria, 
amb increments del 10,3% i 6,6%, respectivament. Per contra, el sector agrícola ha 
sofert una davallada del 67% des del 2011. 
 

 

Figura 1.6. Evolució recent (2011-2017) de la creació de valor afegit brut al municipi de 
Badalona, per sectors. 

Font: Idescat. Valor afegir brut per sectors. 

La població ocupada per sectors a Badalona segons les dades més recents (setembre 
del 2019) del total dels afiliats al règim general i d’autònoms de la seguretat social 
evidencia la terciarització del municipi. Un 77% dels afiliats a la seguretat social 
s’ocupen al sector terciari, mentre la indústria representa un 11% dels afiliats, seguida 
per la construcció, amb un 12%.  
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1.2. L’àmbit del PDU de les Tres Xemeneies 

L’àmbit del PDU se situa a la franja litoral, proper a la riba esquerra de la 
desembocadura del Besòs, majoritàriament dins el terme municipal de Sant Adrià, tot i 
que el seu extrem est es troba dins el terme de Badalona. 
 

 

  

Figura 1.7. Topogràfic i ortoimatge que mostren la inscripció territorial de l’àmbit del 
PDU del front litoral. Les línies grogues de l’ortoimatge indiquen els límits municipals. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la cartografia del PDU. 
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Més enllà de les trames urbanes residencials que envolten l’àmbit del PDU al seu 
entorn es localitzen nombroses infraestructures d’abast supramunicipal i altres usos no 
residencials: 

• A la línia de costa, els ports del Fòrum (esportiu) i de Badalona (esportiu i 
pesquer). 

• A la riba dreta del Besòs, instal·lacions relacionades amb l’energia, els residus i 
el cicle de l’aigua: dues centrals tèrmiques de cicle combinat amb gas natural1, 
l’ecoparc 3, una central de recollida pneumàtica de residus i una planta de 
valorització energètica de residus –el calor residual de la qual s’aprofita per una 
xarxa urbana de calor i fred (Districlima)– i la depuradora d’aigües residuals 
coberta del Besòs. Tot aquest àmbit de la riba dreta del Besòs va experimentar 
una notable transformació vinculada a la celebració del Fòrum de les Cultures 
2004 i en aquest context es van instal·lar noves infraestructures energètiques 
més eficients (com les tèrmiques) i es va cobrir la depuradora per prevenir les 
males olors. 

• En aquesta mateixa riba i molt propera a aquestes instal·lacions es troba la 
zona pròpiament del Fòrum, totalment remodelada també amb motiu de la 
celebració d’aquest esdeveniment, que consta d’un centre de convencions, un 
museu (el Museu Blau) i una gran esplanada on s’hi duen a terme concerts i 
altres activitats culturals i recreatives.  

• Just al nord de la zona del Fòrum s’està construint el Campus Diagonal-Besòs, 
del qual s’han executat 53.000 m2 dels 150.000 m2 potencialment previstos. En 
l’actualitat el Campus consta de tres edificis, ja en funcionament, dedicats a la 
docència i la recerca.  

• Entre les infraestructures de comunicació que travessen el riu Besòs en el seu 
tram baix cal destacar les dues següents: 

o La línia de ferrocarril de rodalies R1, que connecta Molins de Rei amb 
Maçanet-Massanes, passant per Barcelona i Mataró. 

o L’avinguda Eduard Maristany, que travessa el riu Besòs per un punt 
adjacent i paral·lel al de la línia ferroviària. Aquest eix, en aquest tram, 
permet la connexió entre els dos costats del riu de forma multimodal: carrils 
per vehicles, Trambesòs (línia T4), carril-bici i pas de vianants. 

• A la riba esquerra, al nord-est de l’àmbit del PDU, el polígon industrial el Sot, 
una part del qual es troba a Sant Adrià i la resta a Badalona (on es denomina 
polígon industrial Sud). 

 
1 En concret, la primera central –que van ser connectada a la xarxa el 2002– consta 2 grups tèrmics de 
400 MW, un propietat d’Endesa (grup III) i l’altre de Gas Natural Fenosa (grup IV)– La segona central 
(Besòs V), propietat d’Endesa, consta de dos grups que sumen 859 MW i va ser connectada a xarxa el 
2011, una vegada aturada de l’antiga central de les Tres Xemeneies, de cicle convencional i alimentada 
amb fueloil, a l’altra riba del riu Besòs. 
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• Finalment, a l’altre costat de l’avinguda Eduard Maristany, a l’alçada de la 
parcel·la de l’antiga Procolor, s’ubica un gran hipermercat. 

 

La informació més detallada de l’àmbit específic del PDU s’exposa més endavant 
(vegeu 4.2. Estat actual de l’àmbit i entorn proper). 

 

 

Figura 1.8. Ortoimatge de detall sobre l’àmbit del PDU i el seu entorn immediat. 

Font: elaboració pròpia sobre ortoimatge de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la cartografia del PDU.  
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2. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I 
PROGRAMES I CRITERIS DE PROTECCIÓ 

AMBIENTAL APLICABLES 

 

 

 

El PDU del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies ha de ser coherent amb els 
plans i programes concurrents per raó del seu àmbit territorial o funcional, així com 
amb la normativa sectorial d’aplicació. 

En aquest capítol es fa una revisió dels principals referents a considerar des d’una 
perspectiva eminentment ambiental. 

Aquests referents s’han estructurant de la següent manera: 

• Planejament territorial i urbanístic 

• Planificació sectorial 

• Plans i ordenances a nivell local 

• Normativa d’especial aplicació 
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2.1. Planejament territorial i urbanístic 

2.1.1. Pla territorial metropolità de Barcelona 

El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament el 20 d’abril 
de 2010, estableix indicacions respecte el sistema d’espais oberts, el sistema 
d’assentaments i les infraestructures de mobilitat, a més de definir unes normes 
d’ordenació territorial i unes directrius del paisatge. 

En concret, l’àmbit objecte del present PDU s’inscriu en una zona més àmplia definida 
al PTMB com a “àrea de transformació urbana d’interès metropolità”. Aquesta tipologia 
està regulada a l’article 3.8 de la normativa del PTMB, el qual es transcriu a 
continuació. 

1. El Pla estableix regulacions per a aquells sectors o conjunts de sectors de 
sòl urbà en procés de transformació per canvi d’ús i/o intensitat edificatòria que 
són significatius per la seva dimensió o característiques.  

A més de les àrees assenyalades als plànols, en poden aparèixer de noves en 
el desenvolupament del Pla mitjançant planejament urbanístic director o 
municipal.  

2. Els plans urbanístics han de desenvolupar les àrees corresponents a 
aquesta estratègia de forma preferent a l’establiment de noves extensions 
urbanes, d’acord amb els següents objectius:  

- Reciclar sòls urbans amb usos i/o intensitats obsolets o poc adequades al 
seu entorn urbà.  

- Establir una estructura urbana integrada i permeable amb la del seu entorn 
urbà consolidat.  

- Situar equipaments col·lectius dins de l’àrea de transformació urbana per 
tal de donar-hi servei i satisfer les necessitats no cobertes i de difícil 
dotació de les àrees urbanes consolidades veïnes.  

- Dotar d’espais públics col·lectius, especialment parcs i jardins urbans, amb 
criteris anàlegs als de l’apartat anterior.  

- Equilibrar la relació entre habitatge i activitat econòmica en el seu interior 
i/o amb els teixits urbans del seu entorn.  

3. Els plans urbanístics han de determinar els usos i les intensitats dels sectors 
objecte d’aquesta estratègia en funció de:  

- Els condicionants implícits en el seu entorn urbà consolidat i/o planificat, si 
s’escau.  

- La seva accessibilitat a peu, o amb mitjans de transport mecanitzat, 
segons els criteris establerts a l’article 3.25.  
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- El coeficient brut d’edificabilitat per a les noves àrees de transformació 
urbana d’interès metropolità que, com a mínim, ha de ser del 0,6. Aquest 
mínim no s’ha d’aplicar obligatòriament al sòl de sistemes generals ja 
definits pel planejament urbanístic que forma part del sector.  

4. Aquest article és d’aplicació també a les noves àrees de transformació 
urbana d’interès metropolità que determini el planejament urbanístic en 
desenvolupament d’aquest Pla. 

 

  

Figura 2.1. Estructura nodal dels sistemes urbans a l’entorn de l’àmbit del PDU. El mapa 
està orientat al NW. 

Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat i de la cartografia del PDU. 

Pel que fa al sistema d’espais oberts, l’únic element a destacar a les proximitats de 
l’àmbit del PDU és el fet que el riu Besòs està considerat un corredor fluvial. 

Quant a les infraestructures de mobilitat, de les actuacions previstes pel PTMB, la més 
destacada és el trasllat de la línia del Maresme entre Barcelona i Mataró per l’interior, 
l’execució del qual correspondria a l’administració estatal. Aquesta actuació –
contemplada al Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 (PICT)– 
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permetria alliberar la franja litoral del tall que produeix la línia de tren actual, tot i que la 
seva execució a curt o mitjà termini resulta improbable.  

A l’àmbit del PDU, el trasllat de la línia de tren facilitaria la integració d’aquest sector 
amb el nucli urbà de Sant Adrià sense haver de crear nous passos soterrats o millorar 
els existents, a banda de les millores urbanes que es podrien dur a terme a la mateixa 
avinguda d’Eduard Maristany. També es preveu la prolongació del tramvia fins al port 
de Badalona (vegeu 2.2.7. Pla director d’infraestructures de la regió metropolitana de 
Barcelona 2011-2020 i altres referents sobre mobilitat). Pel que fa a les 
infraestructures viàries, el PTMB no preveu canvis o actuacions significatives. 

 

2.1.2. Pla general metropolità 

El Pla General Metropolità (PGM), que data de l’any 1976, amb totes les seves 
modificacions posteriors, constitueix el planejament vigent als municipis de Sant Adrià i 
Badalona. D’acord amb les qualificacions urbanístiques vigents del PGM l’àmbit del 
PDU és sòl urbà consolidat. La qualificació urbanística correspon principalment a zona 
industrial (22a) –la major part de l’àmbit– i a equipaments comunitaris i dotacions (7a i 
7b) i parcs i jardins urbans (6a i 6b) en el seu extrem sud-oest. 
 

 

Figura 2.2. Qualificacions urbanístiques de l’àmbit i entorn proper. 

Font: elaboració pròpia a partir del Mapa urbanístic de Catalunya i de la cartografia del PDU. 

En l’actualitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està treballant en el Pla 
director urbanístic metropolità (PDUM) que, previsiblement, substituirà el PGM (vegeu 
apartat següent). 
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2.1.3. Avanç de Pla director urbanístic metropolità 

El PDUM disposa d’un avanç tancat el març de 2019. A la Memòria del PDUM es 
plantegen tres categories d’estratègies d’actuació: projectes metropolitans, àmbits 
d’oportunitat i àmbits de regeneració. Els primers tenen la voluntat d’influir en els 
elements d’estructura de la metròpolis per reforçar el model metropolità i entre ells 
s’inclouen les noves centralitats urbanes. Al seu torn els àmbits d’oportunitat i de 
regeneració són els que admeten una nova consolidació urbana o bé aquells que 
requereixen d’una transformació, remodelació o rehabilitació, respectivament. 

Entre les propostes indicatives que fa l’Avanç cal destacar, per la seva vinculació a 
l’àmbit de les Tres Xemeneies, les següents: 

• El riu Besòs forma part, com no podia ser d’altra manera, de la infraestructura 
blava metropolitana, amb relació amb el mosaic agroforestal. No hi ha 
propostes d’actuació específiques per aquest mosaic al tram final de la 
desembocadura del Besòs, però sí dues indicacions d’actuacions de 
regeneració del mosaic agroforestal a banda i banda de la llera del Besòs a 
l’alçada de la C-31. 

• L’àmbit de les Tres Xemeneies figura en els plànols com una àrea de nova 
centralitat, tot formant part d’una xarxa d’elements articuladors de l’esquelet de 
relacions metropolitanes. Aquesta nova centralitat està envoltada per un àmbit 
de regeneració de teixit residencial i un de regeneració d’activitat econòmica. 

 

Figura 2.3. Proposta indicativa d’estructura blava metropolitana. 

Font: Avanç del PDUM (març 2019). 
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Figura 2.4. Proposta indicativa de mosaic agroforestal metropolità i zoom a l’àmbit 
d’anàlisi. 

Font: Avanç del PDUM (març 2019). 

  

Figura 2.5. Proposta indicativa d’estratègies d’actuació i zoom a l’àmbit d’anàlisi. 

Font: Avanç del PDUM (març 2019). 
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2.1.4. Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de 
l’àmbit del Barcelonès 

Aquest Pla director, que va ser aprovat definitivament el 28 de juny de 2010, preveu el 
desenvolupament de sis àrees residencials estratègiques (ARE) a l’àmbit del 
Barcelonès, dues de les quals localitzades a Badalona (l’Estrella i Sant Crist) i una 
tercera a Sant Adrià (Front del riu Besòs), totes elles pendents d’execució.  
 

 

Figura 2.6. Localització de les ARE properes a l’àmbit d’anàlisi. 

Font: PDU de les ARE del Barcelonès. 

 
L’ARE de l’Estrella va ser modificada el 2016 i és la que incorpora una previsió 
d’habitatges més gran (339). En total, les tres ARE esmentades preveuen 635 
habitatges, 406 dels quals protegits (un 64%). 
 

Taula 2.1. Principals paràmetres de les ARE aprovades a Sant Adrià i Badalona. 

ARE Municipi 
Superfície 

(m2) 

Sostre 
residencial 

(m2) 

Sostre 
comercial 

(m2) 

Nombre 
habitatges 

Total/protegits 

Front riu Besòs  
Sant Adrià 
de Besòs 

11.530,00 12.620,00 2.160,00 120 / 60 

L’Estrella Badalona 39.368,00 30.870,00  *5.742,24 339 / 170 

Sant Crist  Badalona 14.421,35 17.644,64  250,00 176 / 176 

* sòl altres usos (no especifica ús comercial) 

Font: elaboració pròpia a partir de la documentació de les ARE. 

ARE Front 
riu Besòs  

ARE 
l’Estrella  

ARE Sant 
Crist  
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2.1.5. Pla director urbanístic del sistema costaner 

Aquest Pla director està format pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 
(PDUSC-1) i pel PDU dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl 
urbanitzable delimitat sense pla parcial (PDUSC-2), els quals van ser aprovats 
definitivament l’any 2005. El 2014 es va aprovar una modificació puntual i una refosa 
normativa mitjançant l’Edicte de 29 de setembre de 2014 sobre una resolució referent 
al Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1 i PDUSC-2). 

El PDUSC té com a objectiu general garantir un desenvolupament urbanístic 
sostenible a la franja litoral catalana, en particular en un àmbit de 500 m des de la 
ribera interior del mar i en la zona contigua fins a un màxim de 2 km. Per fer-ho 
identifica els espais costaners que no han sofert un procés de transformació 
urbanística, –classificats pel planejament vigent com a sòl urbanitzable no delimitat i 
sòl no urbanitzable així com també el sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial 
aprovat definitivament– que per la seva posició territorial en relació amb els objectius 
de protecció del litoral definits, s’han de preservar de la seva transformació i 
desenvolupament urbà, o bé respecte els quals cal establir directrius i condicions 
específiques per al seu desenvolupament. 

L’àmbit objecte del present PDU, atès que correspon a sòls classificats com a urbans 
amb caràcter previ al PDUSC, no presenta cap afectació específica per aquest Pla 
director. 
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2.2. Planificació sectorial 

En aquest apartat s’exposen els principals plans i programes, principalment a escala 
catalana, que aporten indicacions sobre qüestions ambientals d’interès per al PDU en 
els àmbits de l’energia, el canvi climàtic, la qualitat de l’aire o de l’aigua, els residus o 
la planificació d’infraestructures de transport públic.  

 

2.2.1. Pla de l’energia i canvi climàtic 2012-2020 

El Pla de l’energia i canvi climàtic (PECAC) 2012-2020 estableix el marc general de les 
polítiques energètiques per aquest període, en bona mesura vinculades a les del canvi 
climàtic. 

El PECAC estableix una prospectiva en l’horitzó 2030 (PROENCAT-2030) i planteja 
fins a 6 escenaris, dels quals s’aposta per un denominat E4. Escenari Anticipatiu, 
d’acord amb el qual s’assumeix com a prioritat estratègica aconseguir una 
economia/societat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni per a 
mantenir la lluita contra el canvi climàtic, apostant per avançar decididament cap al 
desenvolupament sostenible. 

Entre els grans objectius del PECAC en l’horitzó 2020 destaca el compliment dels 
objectius del paquet energia i clima pel 2020 i, en concret: 

• Reducció d’un 20,2% del consum d’energia primària, sense considerar usos no 
energètics, amb relació a un escenari tendencial des de 2007. 

• Millora de la intensitat energètica final de l’1,82% anual en el període 2012-
2020 i de la intensitat energètica primària de l’1,72% en el mateix període. 

• Assolir un percentatge del 20,1% de participació de les font d’energia renovable 
sobre el consum brut d’energia final.  

• Assolir un percentatge del 14,5% de participació de les font d’energia renovable 
sobre el consum del sector transport. 

• Reducció d’un 25,3% de les emissions totals de gasos precursors de l’efecte 
hivernacle degut a l’energia en relació a les emissions de l’any 2005 i reducció 
de 22,6% pel que fa a les emissions dels sectors difusos (associats al cicle 
energètic). 

El PECAC planteja 9 estratègies singulars, una de les quals fa referència a la 
sostenibilitat energètica en el sector dels edificis. En ella s’indica que l’edificació 
sostenible s’ha de basar en els següents principis: 

• Optimització dels recursos i materials. 

• Disminució del consum energètic i potenciació de l’ús d'energies renovables. 

• Disminució de residus i emissions. 

• Optimització del manteniment i explotació dels edificis. 

• Augment de la qualitat de vida dels ocupants dels edificis. 
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2.2.2. Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire en l’horitzó 
2020 

Tant Sant Adrià com Badalona formen part de l’àmbit territorial declarat zona de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric, d’acord amb el Decret 226/2006, pel qual 
es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de 
les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix 
Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules. 

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA) a les zones de 
protecció especial de l'ambient atmosfèric té com a objectiu assolir els nivells de 
qualitat de l’aire per a les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid 
de nitrogen (NO2) als nivells que determina la legislació europea, tot actuant sobre els 
focus emissors de les zones afectades. El Pla incideix sobre 40 municipis 
metropolitans –entre els quals figuren Sant Adrià de Besòs i Badalona– i preveu 73 
mesures preventives, correctores i/o de sensibilització per tal de complir amb els 
objectius de qualitat atmosfèrica marcats per la Unió Europea. 

Les actuacions del PAMQA incideixen sobre diversos àmbits sectorials, d’entre els 
quals cal destacar –als efectes del present PDU– els relacionats amb el transport i el 
sector domèstic. En aquest àmbits s’impulsen mesures com: 

• Fomentar el transport públic col·lectiu. 

• Creació de zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP) pels ajuntaments de 
més de 100.000 habitants –com és el cas de Badalona–, els quals han 
d’elaborar plans municipals per a la millora de la qualitat de l’aire. 

• Millorar l’eficiència i l’estalvi energètic domèstic, tot incentivant combustibles 
menys contaminants. 

D’altra banda, cal remarcar l’AMB va aprovar el 31 de gener de 2017 un Programa 
metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica 2017-2020. També cal 
indicar que el 6 de març de 2017 es va signar un Acord polític per a la millora de la 
qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona. Aquest darrer acord, liderat per la 
Generalitat i consensuat amb la resta d’administracions implicades, té com a fita reduir 
un mínim d’un 10% les emissions de contaminants associades al trànsit viari de 
l’Àmbit-40 els propers 5 anys, amb l’objectiu de reducció global del 30% en el termini 
de 15 anys, per tal d’assolir gradualment els nivells recomanats per l’Organització 
Mundial de la Salut. 

Una de les mesures per a assolir aquestes reduccions és l’establiment de la Zona de 
Baixes Emissions de les Rondes de Barcelona (ZBE Rondes BCN), que va entrar en 
vigor el desembre de 2017, tot i que no ha adquirit caràcter permanent fins l’1 de gener 
de 2020. Des d’aquest moment, en una àrea protegida de més de 95 km2 (vegeu 
Figura 2.7) no poden circular, durant els dies feiners entre les 7 i les 20 hores, els 
vehicles que no disposin del distintiu de qualitat ambiental de la DGT i que són, per 
tant, més contaminants. No obstant, estava previst que les sancions no es 
comencessin a aplicar fins l’abril del 2020 i que els vehicles professionals i els vehicles 
de persones amb renda baixa que fossin indispensables en la seva activitat 
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professional tinguessin una moratòria d’un any. Aquest calendari, però, ha quedat 
alterat per la irrupció de l’emergència sanitària de la COVID-19. D’acord amb la 
informació disponible en la data de tancament del present informe (juliol 2020), els 
nous terminis són els següents: 

• El règim sancionador no es començarà a aplicar fins el 15 de setembre de 
2020. 

• Per als autònoms amb rendes baixes, s’amplia el llindar econòmic a partir del 
qual es poden acollir a la moratòria si tenen cotxe o moto. Aquesta exempció 
durarà fins a l’abril de 2021. 

• Per a les furgonetes, camions i autocars als quals no els correspon etiqueta 
ambiental, s’amplia la moratòria: les furgonetes tindran 3 mesos més, fins a 
l’abril del 2021; els camions 6 mesos més, fins al juliol de 2021, i els autobusos 
i autocars 12 mesos més, fins a l’1 de gener de 2022. 

 

 

Figura 2.7. Delimitació de la Zona de Baixes Emissions de les Rondes de Barcelona.  

Font: Ajuntament de Barcelona. 

La ZBE Rondes-BCN engloba els municipis de Barcelona (a excepció de la Zona 
Franca - Industrial i els barris de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), l’Hospitalet de 
Llobregat, Sant Adrià de Besòs i parts d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de 
Llobregat. Per tant, el gruix de l’àmbit de les Tres Xemeneies, pel fet de trobar-se dins 
el terme municipal de Sant Adrià resta inclòs dins de la zona protegida. 
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2.2.3. Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya 2020 

El Programa general de prevenció i gestió de residus de Catalunya 2020 (PRECAT 
2020) integra els anteriors programes de gestió dels residus de Catalunya basats en 
l'origen dels residus –municipals, industrials i de la construcció– en un nou instrument 
de caràcter general que es basa en els fluxos dels materials que composen els 
residus. D'aquesta manera, es pretén incrementar els materials recuperats i garantir la 
seva reintroducció a l'economia de catalana.  

Aquest enfocament, en consonància amb les directrius europees (com la Directiva 
2008/98/CE, sobre residus), reforça la visió del residu com a recurs i destaca les 
sinèrgies existents en la gestió dels diferents fluxos materials indistintament del seu 
origen, podent anar més enllà de les estratègies clàssiques de gestió. A través 
d'aquest tipus d'estratègia es poden assolir objectius més exigents.  

L'objectiu general del PRECAT 2020 és determinar l'estratègia d'acció de la 
Generalitat de Catalunya pel que fa a la prevenció i a la gestió dels residus fins a l'any 
2020. L'estratègia definida pel PRECAT 2020 es basa en l'ús eficient dels recursos i la 
contribució a una economia circular competitiva i baixa en carboni.  

Entre els objectius estratègics del Programa per a l'any 2020 se n'han inclòs de 
caràcter quantitatiu, com la reducció d’un 15% en la generació de residus respecte a 
l'existent l'any 2010 o la valorització (material o energètica) del 65% dels residus 
generats a Catalunya.  

D’altra banda, s’ha elaborat el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de 
Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT20). Els municipis de Sant Adrià i 
Badalona formen part de l’agrupació territorial 1, per a la qual es conclou que no es 
considera necessari realitzar a curt termini actuacions per implantar noves capacitats 
de tractament de la fracció resta –tret d’alguna actuació en centres logístics de 
recepció i transferència– ni de l’orgànica (FORM). 

 

2.2.4. Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i Programa 
de mesures 2016-2021 

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) 2016-2021 i el 
seu corresponent Programa de mesures van ser aprovats el gener de 2017 i 
s’adeqüen a allò previst a la Directiva marc d’aigües 2000/60/CE. El Pla fa una 
descripció general d’usos i pressions de l’activitat humana sobre les masses d’aigua, 
n’avalua l’estat i fixa terminis pel compliment d’objectius. Al seu torn el Programa de 
mesures preveu fins a 475 actuacions agrupades en cinc categories: 

• Mesures per a la millora de la qualitat física i biològica del medi (195) 

• Mesures per a la gestió de la demanda i dels recursos hídrics (68) 

• Mesures per a la millora de la qualitat de les aigües (210) 
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• Mesures de prevenció i defensa contra les inundacions (1) 

• Mesures per al desenvolupament de la recerca i la innovació en la gestió de 
l’aigua i la preservació i millora del medi aquàtic (1) 

 

El PGDCFC estableix, com a objectius ambientals a l’entorn de l’àmbit del PDU, un 
bon estat final de les diferents masses d’aigua pel 2027, amb possibilitat, però de 
rebaixar-los, atesa la dificultat de compliment. En concret: 

• Un bon estat químic i un bon estat o potencial ecològic pel riu Besòs, en el tram 
comprés entre la confluència amb el Ripoll fins a la desembocadura al mar 
(codi 1100300). El 2015 l’estat químic era inferior a bo i l’ecològic dolent, 
determinant un estat final dolent.  

• Un bon estat químic i un bon estat o potencial ecològic per la massa d’aigua 
costanera de Sant Adrià de Besòs-Barceloneta (codi C19). El 2015 l’estat 
químic era inferior a bo i l’ecològic era dolent, determinant un estat final dolent. 

• Un bon estat quantitatiu i químic per l’aqüífer del Baix Besòs i Pla de Barcelona 
(massa d’aigua 36). El 2015 l’estat químic era dolent i el quantitatiu bo, 
determinant un estat final dolent. 

Entre les mesures previstes amb incidència sobre l’àmbit de la conca baixa del Besòs 
cal destacar les següents: 

• Mesures generals que afecten a moltes altres masses d’aigua com la 
rehabilitació hidromorfològica del riu. 

• Mesures generals amb relació a l’aqüífer com la reducció de plaguicides 
d’origen agrari o la descontaminació. 

• Mesures de reducció de la contaminació d’origen industrial que afecta aigües 
costaneres. Entre les quatre actuacions prioritzades hi figura la de Sant Adrià 
de Besòs-Barceloneta. 

 

2.2.5. Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de 
Catalunya 

En aquest Pla, elaborat el 2005, es van definir els cabals de referència que haurien de 
respectar-se en els rius per garantir un bon estat dels ecosistemes, denominats cabals 
de manteniment, ecològics o ambientals. 

En el cas de la conca del Besòs es definien cabals mitjans per a cada mes de l’any per 
a fins a 29 trams fluvials, un dels quals correspon al tram final del Besòs fins la 
desembocadura cap al mar. Els valors indicats per aquest tram –coincidents amb el 
tram anterior, aigües amunt, a l’alçada de Santa Coloma de Gramenet– se situen en 
uns valors mínims de 0,567 m3/s el mesos d’estiu (juliol, agost i setembre) i 
s’incrementen fins a 0,851 m3/s a l’hivern (gener, febrer i març). 
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Més recentment, amb l’aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya (PGDCFC) 2016-2021 s’han fixat unes fites concretes a assolir en l’horitzó 
2021 (Annex II del PGDCFC), que en el cas del tram esmentat en el paràgraf anterior 
oscil·len entre 0,340 i 0,510 m3/s en funció de l’època de l’any. 

 

2.2.6. Marc legal i planificador en matèria de canvi climàtic 

El canvi climàtic ha adquirit un protagonisme creixent en l’agenda política, la legislació 
i la planificació. A continuació es fa referència als principals referents a considerar a 
diferents escales territorials –internacionals, europeus, estatals, catalans i 
metropolitans– en matèria de canvi climàtic: Una selecció d’aquests referents, pel seu 
interès de cada al PDU es desenvolupa en els subapartats següents. 

 

Internacional 

• Conferències de les Parts (COP) de la Convenció marc de les Nacions Unides 
sobre Canvi Climàtic (UNFCCC), en particular l’Acord de parís signat a la COP 
21. La darrera COP (COP25) s’ha celebrat a Madrid el desembre de 2019. 

• Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, amb l’objectiu: 
l'estabilització de les concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a 
l'atmosfera a un nivell que eviti interferències antropogèniques perilloses en el 
sistema climàtic. 

• Segon període de compromís del Protocol de Kyoto. 

Europeu 

• Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets 
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 

• Paquet legislatiu energia i clima; conté mesures per lluitar contra el canvi 
climàtic i promoure les energies renovables. Entre elles, estableix els esforços 
que haurà de fer cada estat membre per reduir les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle en sectors com el transport, agricultura o residus. 

• Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en 
matèria de clima i energia. 

• COM (2013) 216 Estratègia europea d’adaptació al canvi climàtic. 

Estatal 

• Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020. 

• Llei 1/2005 per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de 
gasos amb efecte d'hivernacle. 

• Pla nacional d’adaptació al canvi climàtic (PNACC). 

Català 

• Pla de l’energia i canvi climàtic 2012-2020 (vegeu 2.2.1). 
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• Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020 (vegeu 2.2.6.1). 

• Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 

• Nova Agenda Urbana 2030. 

• Llei 16/2017 del canvi climàtic. 

• Acord del Govern de la Generalitat de declaració d’emergència climàtica (14 de 
maig de 2019) (vegeu 2.2.6.2) i Decret llei 16/2019 de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables (vegeu 2.2.6.3). 

Metropolità 

• Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2015-
2020 (vegeu 2.2.6.4). 

2.2.6.1. Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020 

L'objectiu de l'Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic (ESCAC) 2013-2020 és 
que Catalunya esdevingui un territori menys vulnerable als impactes del canvi climàtic i 
per aconseguir-ho aposta per generar i transferir tot el coneixement necessari sobre 
aquest fenomen i augmentar la capacitat adaptativa de sectors i sistemes. 

L’ESCAC defineix 11 sectors socioeconòmics i/o sistemes susceptibles de veure’s 
afectats pel canvi climàtic. Entre ells hi figura l’urbanisme i habitatge i la mobilitat i les 
infraestructures de transport. Entre els riscos a considerar en el primer cas cal 
esmentar l’augment de la demanda energètica dels habitatges, una major freqüència 
d’episodis d’illes de calor urbanes, l’afectació estructural dels edificis o, fins i tot, danys 
personals provocats per esdeveniments meteorològics extrems com les riuades. En 
aquest sentit s’indica que cal integrar en la planificació urbanística l’increment de 
cabals màxims fins a un 20% superiors als actuals per a períodes de retorn de 10 a 
100 anys. En el cas de la mobilitat i les infraestructures de transport cal considerar les 
afectacions a la xarxa viària o ferroviària també per episodis meteorològics extrems 
(com ara les pluges intenses).  

Entre les mesures que planteja l’ESCAC pel sector de l’urbanisme i l’habitatge, cal 
destacar les següents als efectes del PDU: 

• Impuls a l’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua (separació aigües grises, dipòsits 
de pluvials, ús d’aigua regenerada, etc.) i de l’energia. 

• Consideració de la capacitat de càrrega del territori en els planejaments 
urbanístics per tal d’impulsar criteris de compacitat en la urbanització. 

• Focalització en l’ordenació territorial i urbanística, així com en la implantació i 
distribució d’usos del sòl, ja que la causa primera de la mobilitat “evitable” és la 
planificació. 

• Incorporació dels impactes climàtics, i en concret de l’increment en la 
freqüència i intensitat dels riscos naturals, en la planificació territorial i 
urbanística. 
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I pel que fa a la mobilitat: 

• Fomentar i donar suport a totes aquelles mesures que promoguin actuacions 
per la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic de proximitat.  

• Apostar decididament per la fabricació i implantació del vehicle elèctric i híbrid a 
Catalunya. 

2.2.6.2. Acord del Govern de la Generalitat de declaració d'emergència climàtica 
(14 de maig de 2019) 

El Govern de la Generalitat va declarar formalment l’estat d’emergència climàtica el 14 
de maig del 2019 amb l’objectiu d’assolir les fites en matèria de mitigació establertes a 
la Llei del canvi climàtic del 2017. Entre els compromisos que el Govern va assumir 
s’inclou incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos públics 
destinats a un model energètic 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, 
apostar per l’economia circular i la creació de llocs de treball verds i identificar la 
legislació vigent que dificulta combatre el canvi climàtic. 

En aquest sentit, el 17 de gener de 2020 es va celebrar la primera Cimera Catalana 
d’Acció Climàtica, que va comptar amb la participació d’una sèrie d’agents 
representatius de diversos sectors econòmics, ambientals i socials i de la qual van 
sorgir un primer conjunt de compromisos generals i sectorials per adoptar, de manera 
voluntària, per part d’empreses, entitats socioeconòmiques i professionals, 
administracions públiques i altres actors. 

Els compromisos plantejats en l’àmbit de les empreses de l’urbanisme, l’arquitectura i 
la construcció són els següents: 

a. Informarà els clients sobre les opcions de construir edificis i instal·lacions amb un 
millor comportament climàtic i ambiental. 

b. Participarà en projectes de R+D+I per a reduir l’impacte climàtic dels edificis. 

c. Instal·larà casetes d’obra amb autosuficiència energètica. 

d. Optimitzarà el consum de materials d’obra i el seu reciclatge amb un pla a 5 anys 
vista. 

e. Utilitzarà metodologies de disseny i projectació que permetin comparar 
climàticament les diferents solucions plantejades per a una construcció. 

f. S’adherirà al programa Advancing Net Zero del World Green Building Zero per a 
edificis d’emissió zero. 

2.2.6.3. Decret llei 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i 
l'impuls a les energies renovables 

El 26 de novembre de 2019 el Parlament de Catalunya va aprovar el Decret llei de 
mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. El 
Decret llei es va aprovar arran de la declaració d’emergència climàtica, per tal de 
poder executar mesures urgents davant la situació d’urgència climàtica mitjançant una 
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transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini més breu possible els 
objectius fixats a la Llei 16/2017 i al Pacte Nacional per a la Transició Energètica. 

El Decret llei elimina barreres administratives per a la implantació d’energies 
renovables a Catalunya, tot simplificant la tramitació en diversos supòsits. En aquest 
sentit, deroga el Decret 147/2009, que limitava la implantació de parcs eòlics i 
fotovoltaics i modifica el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, per facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a 
l'aprofitament de l'energia solar i eòlica, entre d’altres. 

2.2.6.4. Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
2015-2020 

L’AMB, de la qual formen part Sant Adrià i Badalona disposa també d’un Pla 
d’adaptació propi. En aquest Pla s’estableixen, entre els riscos prioritaris pels sistemes 
urbans el d’efecte illa de calor i el de canvis en les pautes de consum d’energia; i pel 
transport i la mobilitat el risc de manca de capacitat d’evacuació d’aigua en les 
infraestructures de transport. Entre les accions que planteja el Pla i que poden tenir 
incidència sobre el PDU cal destacar les següents: 

• G.1.1. Inclusió de criteris d’adaptació al canvi climàtic en la redacció de plans 
urbanístics i territorials, en especial al Pla Director Metropolità en redacció. 

• G.2.2. Inclusió de sistemes d’estalvi d’energia i aigua, així com d’aïllament 
climàtic, a totes les promocions d’edificis realitzades per l’AMB. 

• G.2.8. Promoció d’instal·lacions d’energia renovable. 

Pel que fa a la franja litoral cal destacar també la següent: 

• C.1.1. Definir els criteris generals d'ordenació de cada tram de platja i de tot el 
front litoral metropolità, promovent i impulsant plans de millora i ordenació que 
també contemplin la incidència de temporals marítims i altres factors derivats 
dels efectes del canvi climàtic sobre aquest espai afectat. 

 

2.2.7. Pla director d’infraestructures de la regió metropolitana de 
Barcelona 2011-2020 i altres referents sobre mobilitat  

El Pla director d’infraestructures del transport col·lectiu de la regió metropolitana de 
Barcelona (PDI) 2011-2020 recull totes les actuacions en infraestructures de transport 
públic per a aquest decenni previstes en aquest àmbit territorial, amb independència 
de l’administració i l’operador que les explota. 

De les actuacions previstes a l’entorn proper a l’àmbit del present PDU cal destacar el 
perllongament –des de l’actual parada de Sant Adrià– del servei T4 del Trambesòs fins 
al Port de Badalona (actuació XT04), amb un traçat paral·lel a la línia de Rodalies i 
amb tres noves parades al llarg de l’avinguda Eduard Maristany. D’acord amb el PDI 
està previst que el 2020 estigui redactat el projecte constructiu d’aquesta actuació. 
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Una segona actuació a esmentar és la creació d’una plataforma segregada de bus pel 
marge esquerre del Besòs, que uneixi en sentit mar-muntanya les poblacions de Santa 
Coloma de Gramenet (des de Singuerlín) i Sant Adrià de Besòs (fins a l’alçada de 
l’estació de rodalies de Sant Adrià). D’acord amb el PDI, aquesta actuació es preveu 
que estigui operativa el 2020. 

Amb caràcter més general, per bé que indestriable de l’àmbit territorial on s’inscriuen 
Sant Adrià i Badalona, també cal tenir en compte les mesures contemplades al Pla 
director de la mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018. Aquestes 
mesures s’estructuren en nou eixos entre els quals cal destacar, als efectes de 
l’avaluació ambiental del PDU, l’EA1. Planificació coordinada de l’urbanisme i la 
mobilitat. Aquest eix incorpora les cinc mesures següents: 

1. Directrius de planejament urbanístic per reduir les necessitats de mobilitat 
motoritzada. 

2. Revisar la normativa referent a la mobilitat generada.  

3. Seguiment de les reserves de sòl per a infraestructures nodals de suport a la 
mobilitat. 

4. Impulsar els Plans de Mobilitat Urbana. 

5. Desenvolupament dels plans d'accessibilitat municipal. 

D’altra banda, cal indicar que es troben en tramitació el nou Pla director de mobilitat 
2020-2025 i el nou PDI 2021-2030, el primer pendent d’aprovació provisional i el segon 
d’aprovació inicial, respectivament, en la data de tancament del present informe. 

Cal remarcar, finalment, que l’ATM té previst elaborar un PDU de reserves de sòl per a 
park & rides, fet que haurà de ser tingut en compte a l’hora de preveure la regulació 
d’usos admissibles. 

 

2.2.8. Pla de sostenibilitat ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
2014-2020 

El Pla de sostenibilitat ambiental de l’AMB (PSAMB), aprovat el 2014 té com a finalitat 
convertir-se en un pla d’acció transversal que integri de forma coordinada els criteris 
de sostenibilitat ambiental en totes les polítiques sectorials metropolitanes 
competència de l’AMB. D’aquesta manera, ha esdevingut un full de ruta per avançar 
en la sostenibilitat ambiental del territori metropolità a diferents escales: el conjunt del 
territori, la pròpia Institució i els municipis que l’integren.  

De cada una de les diferents escales de treball se’n va derivar un subplà, que recull 
una diagnosi i unes propostes d’actuació i mesures concretes per millorar la qualitat 
ambiental de cada àmbit corresponent, tant a curt (2015) com a llarg termini (2020). 
Aquests subplans són el Pla Integral de Millora Ambiental del territori de l’AMB, el Pla 
de Qualitat Ambiental de la gestió de l’AMB i el Pla de Promoció de Serveis Ambientals 
als municipis de l’AMB. 
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Cadascun d’aquests plans aborda la sostenibilitat a partir de sis eixos temàtics: 
territori, ecologia i biodiversitat; energia i canvi climàtic; mobilitat sostenible; mitjans de 
producció i consum; salut ambiental; i educació per a la sostenibilitat –aquest últim, 
transversal–. 

En conjunt, es van definir un total de 100 mesures, basades en diferents eixos 
temàtics i escales de treball, tal i com es mostra a la següent figura. 

 

Figura 2.8. Classificació de les 100 mesures proposades per eixos temàtics i per 
escales de treball.  

Font: AMB (2014). Pla de sostenibilitat ambiental de l’AMB 2014-2020. 
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2.3. Plans i ordenances a nivell local 

En aquest aparat es destaca principalment l’Agenda Besòs i l’Estratègia Badalona 
2022, així com els plans d’acció d’energia sostenible i els plans de mobilitat urbana de 
què disposen els municipis de Sant Adrià i de Badalona. Finalment es mencionen 
també algunes ordenances rellevants des de la perspectiva ambiental. 

 

2.3.1. Agenda Besòs 

El 19 de juliol de 2017 es va presentar, per part de les alcaldesses i alcalde dels 
municipis implicats, la proposta de l’Agenda Besòs –elaborada pel Consorci del Besòs 
i Barcelona Regional2–. L’Agenda se centra en l’àmbit de l’Eix Besòs, del qual formen 
part Sant Adrià i Badalona, junt amb Santa Coloma i Montcada i els districtes 
barcelonins de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. 

L’Agenda fa una diagnosi extensa dels següents aspectes: cohesió social i barris, 
economia, treball i teixit productiu, accessibilitat i connectivitat, infraestructura verda i 
blava i qualitat ambiental. A partir d’aquesta diagnosi formula 10 objectius i 50 línies 
estratègiques que s’articulen mitjançant un pla d’acció concebut amb cinc escales 
d’intervenció: aigua, llera, vores, barris i metròpolis. 

Els 10 objectius establerts per l’Agenda són: 

1. Fomentar una identitat compartida, centrada en el riu com a element 
cohesionador dels barris del Besòs. 

2. Reforçar l’equitat social per reduir les condicions de vulnerabilitat als barris del 
Besòs. 

3. Promoure les polítiques actives de formació com a palanca d’inserció laboral. 

4. Garantir el dret a l’habitatge impulsant polítiques coordinades amb els agents 
del territori.  

5. Millorar l’accessibilitat i connectivitat entre els barris del Besòs. 

6. Compensar les externalitats negatives de les grans infraestructures integrant-
les a les diverses lògiques urbanes. 

7. Millorar la qualitat ambiental vertebrant les infraestructures verdes i blaves. 

8. Impulsar àrees de coneixement i d’activitat econòmica metropolitana fomentant 
l’economia circular. 

9. Promoure la revitalització i l’enxarxament de l’associacionisme i l’enfortiment de 
les pràctiques d’innovació social. 

 
2 L’Agenda Besòs també ha comptat amb la col·laboració de l’IERMB (Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona) i de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques). Es pot accedir a la 
documentació generada en el marc del projecte des de https://consorcibesos.cat/documents-agenda-besos/ 

https://consorcibesos.cat/documents-agenda-besos/
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10. Enfortir la governança per gestionar conjuntament les oportunitats del territori i 
per impulsar polítiques i projectes en un marc metropolità. 

A l’àmbit i el seu entorn cal destacar les següents actuacions previstes al Pla d’acció: 

• Escala llera 

o PG04. Desembocadura del Besòs  

Creació d’una àrea natural destinada a la fauna silvestre, no accessible per 
a persones ni animals domèstics, com a espai de refugi envers la pressió 
antròpica. 

• Escala barri 

o PVL04. Avinguda Eduard Maristany 

Projecte orientat a millorar la seguretat d’aquest eix principal i a allargar la 
secció urbana del tram barceloní fins al Port de Badalona. 

o SOC1. Canvi d’usos en edificis emblemàtics localitzats en teixits industrials  

L’actuació planteja l’elaboració d’un catàleg d’edificis emblemàtics i 
“reprogramables” localitzats als polígons d’activitat econòmica. Entre 
aquests hi figuren les Tres Xemeneies. 

• Escala metropolitana 

o OL01. Estabilització de platges 

Es proposa la construcció de quatre dics –dos de nova construcció i dos 
perllongaments– d’estructures de protecció existents a les zones dels 
sobreeixidors del col·lector de Llevant– abastant un àmbit d’uns 400 m 
lineals (vegeu 4.2.2.5. Processos erosius a les platges). També es 
contempla una aportació de sorra procedent del dragat del Port de 
Badalona.  

o OL02. Parc d’esculls 

En el desmantellament dels pantalans de l’antiga central tèrmica es va 
constatar l’elevada biodiversitat d’espècies que colonitzava algunes de les 
estructures semisubmergides més antigues. Per aquest motiu es contempla 
la protecció de la zona mitjançant la creació d’un parc d’esculls. 

o OL03. Desplaçament col·lector de Llevant 

Es planteja els desplaçament del col·lector cap a l’interior –uns 20 m terra 
endins del límit de la zona marítimo-terrestre– i la recuperació ambiental de 
la zona on s’inscriu el traçat actual. 

o PM02. Parc de les Tres Xemeneies 

Es preveu la creació d’un gran parc –en continuïtat amb l’actual Parc Litoral–
per potenciar el seu ús amb activitats lúdico-recreatives vinculades també a 
la platja, tot aprofitant la seva ubicació vora el mar. 
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Figura 2.9. Projectes i actuacions del Pla d’actuació de l’Agenda Besòs. El sector de les 
Tres Xemeneies i entorn immediat es destaca amb un oval vermell. 

Font: Consorci del Besòs. Agenda Besòs (http://www.territoribesos.cat/wp-
content/uploads/2017/07/ATLAS_DINA3_1-cara_WEB_150dpi.pdf). 

http://www.territoribesos.cat/wp-content/uploads/2017/07/ATLAS_DINA3_1-cara_WEB_150dpi.pdf
http://www.territoribesos.cat/wp-content/uploads/2017/07/ATLAS_DINA3_1-cara_WEB_150dpi.pdf
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2.3.2. Pla de gestió integral del Parc fluvial del riu Besòs 

Aquest Pla, encara pendent d’aprovació definitiva, va ser presentat en forma de 
document de treball el setembre de 2017 i compta amb una nova versió tancada el 
gener de 2018. Sorgeix de la necessitat de plantejar un nou model de gestió del Parc 
que incorpori tots els elements i temàtiques sorgits d’ençà la seva inauguració l’any 
2000. 

El Pla incideix en vuit àmbits d’actuació, proposant per cadascun actuacions 
específiques (57 en total): zonificació, accessibilitat, seguretat, usos, valors naturals, 
manteniment, comunicació i governança. El Pla contempla l’ampliació de l’àmbit del 
Parc fins a l’aiguabarreig del riu Ripoll i també incorpora la barra de sorra de la 
desembocadura com a estructura necessàriament vinculada. Pel que fa a la zonificació 
estableix tres tipologies: zones d’ús públic, zones d’ús públic restringit i zones refugi de 
fauna. 
 

 

 

Figura 2.10. Zonificació proposada al Pla de gestió integral del Parc fluvial del riu 
Besòs. En la imatge es destaca, amb un cercle vermell discontinu, el refugi de fauna 
proposat a la desembocadura i que es trobaria adjacent a l’àmbit del PDU. 

Font: Consorci del Besòs. 



AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  40 

Des de la perspectiva del PDU aquí analitzat la principal actuació a destacar és la 
previsió que el tram final de la desembocadura del riu es categoritzi com a zona de 
refugi de fauna. Es tractaria d’una figura pròpia del Parc –no d’una figura normativa de 
protecció a nivell de la legislació d’espais naturals– que tindria per objectiu potenciar el 
desenvolupament de processos ecològics sense la pressió antròpica intrínseca 
d’aquest espai i, per tant, no contemplant l’ús públic d’aquest darrer tram, de manera 
que els únics usos admesos serien l’educatiu i el de recerca3.  

El Pla de gestió té com a primera actuació un Projecte refugi de fauna de l’espai de 
desembocadura (OZ1) i incorpora un avantprojecte d’intervenció sobre l’àmbit de la 
desembocadura (Annex 8, vegeu 4.1.3. Context naturalístic i biodiversitat). 

D’acord amb el Pla de gestió: A la desembocadura i en general, als espais considerats 
com a zona de refugi de fauna, el manteniment ha ser el mínim imprescindible, donada 
la seva condició estratègica d’espai protegit amb un accés i un ús molt restringit. Per 
tant, els criteris de conservació no poden ser els dels espais verds urbans. Cal reduir a 
la mínima expressió les interferències amb els processos naturals, si es vol garantir la 
seva funcionalitat. 

 

2.3.3. Estratègia Badalona 2022 

Aquesta Estratègia vol ser una eina pel desenvolupament econòmic i el foment de 
l’ocupació a la ciutat en els propers anys. L’estratègia, que es basa en els principis de 
la millora de la competitivitat a través del creixement intel·ligent, la inclusió i la justícia 
social i el creixement ambientalment sostenible, té entre els seus reptes la innovació i 
el canvi productiu.  

L’Estratègia estableix cinc reptes pel 2022: 

1. Badalona per la innovació i el canvi productiu 

2. Badalona desenvolupa els seus recursos productius 

3. Badalona compromesa amb la generació d’oportunitats d’ocupació 

4. Badalona verda i energèticament eficient 

5. Badalona oberta al diàleg i a la col·laboració 

Entre els projectes i actuacions més estretament relacionats amb l’àmbit de les Tres 
Xemeneies estan vinculats al repte 1: 

1. Badalona per la innovació i el canvi productiu 

1.1. Adaptar els polígons industrials a les noves necessitats productives 

L’acompliment d’aquest objectiu es basa en elaborar i executar el Pla bàsic 
de transformació dels espais d’activitat econòmica de la ciutat per atraure 
nous tipus d’activitat econòmica, més sostenible i innovadora, donant 
suport a la vegada als sectors clau existents.  

 
3 A banda de la desembocadura, la figura de refugi de fauna també es preveu en un tram del marge dret del 
riu, entre Santa Coloma i Montcada. 
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En els polígons de la zona Sud (relacionats amb l’àmbit de les Tres 
Xemeneies) planteja recolzar els teixits industrials de la metal·lúrgia, la 
mecànica, la farmacèutica i la química mitjançant l’impuls a la innovació 
com a motor d’atracció i competitivitat de les empreses. A més, també 
preveu la transformació de sòl industrial cap a noves àrees urbanes 
d’activitat econòmica, impulsant activitats basades en el coneixement i en 
la barreja d’usos tot fomentant un model de ciutat compacta.  

1.2. Dinamitzar el front litoral, aprofitant tot el potencial 

L’objectiu és promoure una proposta de territori eficient, net i sostenible, 
desenvolupant un barri mixt amb indústria neta, habitatge, zones verdes, 
equipaments eficients i d’alta qualitat, estudiant la possibilitat d’incloure 
algun gran equipament d’utilitat pública. 

Cal esmentar també els tres objectius associats al repte 4, Badalona verda i 
energèticament eficient: 

4.1. Promoure les condicions per millorar l’entorn mediambiental a la ciutat 

4.2. Impulsar la millora i el manteniment de l’entorn natural i el verd urbà 

4.3. Impulsar l’economia verda i iniciatives d’economia circular 

 

2.3.4. Pla de millora de la biodiversitat a la xarxa de parcs i platges de 
l’àrea metropolitana de Barcelona 

Aquest Pla, fet públic el novembre de 2018, té com a principal objectiu establir línies 
estratègiques per a una millora de la biodiversitat i del potencial educatiu dels parcs i 
les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona, tot conciliant-ho amb els respectius 
valors socials. 

El Pla descriu i diagnostica la situació actual i proposa un conjunt d'actuacions que 
pretenen millorar les estratègies, els programes i les eines vinculats a l'educació 
ambiental, a la ciència o a la participació ciutadana. En conjunt planteja 27 actuacions 
de foment de la biodiversitat orientades a la xarxa de parcs metropolitans i 21 
actuacions específiques vinculades a les platges metropolitanes. 

Entre les mesures relacionades amb les platges es poden esmentar, pel seu interès 
potencial en l’àmbit de la present avaluació ambiental, les següents: 

• Creació de noves dunes 

• Eliminació de plantes exòtiques i invasores 

• Regulació per als gossos a les platges 

• Control de colònies de gats ferals 

• Hàbitats de banda litoral (inclou la creació de biòtops marins artificials) 

• Manteniment de desembocadures pluvials i rieres amb aigua permanent a les 
platges 
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2.3.5. Plans d’acció d’energia sostenible de Sant Adrià i Badalona 

Tant Sant Adrià com Badalona disposen de Plans d’energia sostenible (PAES) 
elaborats el 2010 i el 2009, respectivament, tot i que es té coneixement que Sant Adrià 
l’ha revisat el 2014, si bé la informació d’aquesta revisió no està disponible al web 
municipal. Aquests Plans, prèvia diagnosi, estableixen objectius estratègics de 
reducció i un pla d’acció amb mesures que es poden impulsar o fomentar des de 
l’administració municipal. Per aquest motiu el gruix d’actuacions estan relacionades 
amb serveis, dependències o equipaments municipals, tot i que també hi tenen cabuda 
actuacions de foment i/o sensibilització per a l’estalvi i eficiència en l’ús de l’energia i 
aigua a les llars, el foment de les energies renovables o la prevenció en la generació 
de residus. El PAES de Sant Adrià original incorpora 39 accions i el de Badalona 42.  

En ambdós casos, els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH), expressats en CO2eq s’estableixen en un 20% de disminució el 
2020 respecte l’any 2005. 

 

2.3.6. Plans de mobilitat urbana de Sant Adrià i Badalona 

Ambdós municipis han elaborat recentment Plans de mobilitat urbana (PMU): el de 
Sant Adrià el 2016 (pendent d’aprovació) i el de Badalona el 2015. Aquests PMU 
també parteixen d’una diagnosi de la situació actual per plantejar posteriorment 
propostes d’actuació. 

El PMU de Sant Adrià s’articula a partir de 12 objectius (6 unimodals i 6 multimodals) i 
el de Badalona a partir de 10 línies estratègiques. Entre els temes comuns que figuren 
en ambdós PMU destaquen els següents: 

• Millorar la mobilitat i accessibilitat dels vianants. 

• Promoure el transport públic per davant del vehicle privat. 

• Incrementar la seguretat viària. 

• Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica. 

Entre altres actuacions específiques cal esmentar, per la seva relació amb el PDU, les 
següents: 

• PMU de Sant Adrià 

o Perllongament del servei T4 del Trambesòs cap al Maresme i plataforma 
reservada de bus pel marge esquerre del Besòs (mesures ja tractades 
anteriorment, vegeu 2.2.7. Pla director d’infraestructures de la regió 
metropolitana de Barcelona 2011-2020 i altres referents sobre mobilitat).  

o Millora de la mobilitat al Parc fluvial del Besòs, tant a peu com pel que fa a la 
convivència entre vianants i ciclistes. 
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• PMU de Badalona 

o Disseny d’una nova xarxa urbana i interurbana de transport públic de 
superfície que inclou una nova línia interurbana que uniria Badalona amb 
Sant Adrià de Besòs pel Front Marítim de Badalona (INT-8). 

o Creació d’una xarxa bàsica d’itineraris per a bicicletes que garanteixi la 
connexió entre Badalona i Sant Adrià a tres nivells, un d’ells a l’alçada de 
l’avinguda Eduard Maristany. 

 

2.3.7. Pla d’adaptació al canvi climàtic de Sant Adrià de Besòs 

Aquest pla a escala local pel període 2019-2030, pendent d’aprovació formal per part 
de l’Ajuntament, identifica 7 riscos i vulnerabilitats: inundacions i riuades, ascens del 
nivell del mar i temporals marítims, onades de calor, sequeres i escassetat d’aigua, 
afectació a la salut humana, augment de les ventades i pèrdua de biodiversitat. 
D’aquests, es considera que el municipi és particularment vulnerable als tres següents: 
inundacions i riuades, ascens del nivell del mar i onades de calor. 
 

 

 

Figura 2.11. Grau de sensibilitat i adaptació als riscos envers el canvi climàtic 
identificats a Sant Adrià de Besòs. 

Font: Pla local d’adaptació al canvi climàtic de Sant Adrià de Besòs. 

El Pla contempla 43 accions, 36 de les quals específiques pels diferents riscos i 7 més 
de caire transversal. Moltes de les estratègies i accions establertes al pla són 
d’aplicació a l’àmbit de les Tres Xemeneis, atès que hi concorren –a banda de riscos 
més generals com les onades de calor– riscos específics vinculats, per exemple, a la 
proximitat a la desembocadura del Besòs o a la línia de costa. 
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Entre moltes altres accions cal destacar les següents, als efectes del PDU aquí avaluat 
(entre parèntesi número de l’acció establerta en la codificació del pla): 

• (1) Manteniment i conservació de la llera del riu Besòs. 

• (2) Gestió de les àrees inundables. 

• (9) Ordenació del front litoral amb plans que contemplin els efectes del canvi 
climàtic. 

• (10) Programa de creació, regeneració i protecció de dunes. 

• (11) Relocalització del col·lector de Llevant. 

• (23) Aprofitament de recursos hídrics alternatius per usos no potables. 

• (25) Selecció de la vegetació. 

• (35) Conservació de la biodiversitat del sistema costaner. 

 

2.3.8. Ordenances d’interès des de la perspectiva ambiental 

Des de la perspectiva ambiental, les ordenances municipals més rellevants a 
considerar per cadascun dels municipis, presentades en ordre cronològic, són les 
següents: 

• Sant Adrià de Besòs 

o Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per 
a usos tèrmics en les edificacions de Sant Adrià de Besòs (abril 2005), 
orientada a regular l’obligatorietat d’incorporar sistemes de captació 
d’energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta i l’escalfament de 
piscines als edificis, noves construccions i rehabilitacions en grau mitjà o alt.  

Amb tot, l’Ordenança estableix que la seva aplicació dependrà en cada cas 
de la millor tecnologia disponible en el mercat, sempre que la millora suposi 
canvis rellevants respecte la tecnologia preexistent, que aquests canvis o 
millores estiguin degudament homologats o que la seva implantació no 
suposi costos excessius o desproporcionats amb la millora. 

o Ordenança sobre l’estalvi d’aigua (març 2007), en la qual s’estableixen, 
entre d’altres, els sistemes d’estalvi d’aigua a implantar en noves 
edificacions i construccions4. 

o Ordenança sobre el soroll i les vibracions (setembre 2008), on s’estableixen 
criteris de gestió general i específica per diferents supòsits, inclosos els 
edificis de nova construcció i grans rehabilitacions (articles 11 a 13). 

 
4 Aquesta ordenança fa referència a determinacions del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), que cal 
entendre actualitzades a la darrera versió d’aquesta reglamentació. 
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L’ordenança incorpora entre els seus annexos el mapa de capacitat acústica 
del municipi (vegeu 2.4.6. Contaminació acústica). 

• Badalona 

o Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia 
solar per a usos tèrmics en les edificacions (octubre 2003), redactada amb 
antelació a la de Sant Adrià i amb idèntic contingut. 

o Ordenança municipal de platja (abril 2009) que regula els usos i activitats a 
les platges de Badalona. 

o Ordenança reguladora de soroll i vibracions (novembre de 2011) que, entre 
molts altres aspectes estableix objectius de qualitat acústica pels espais 
interiors i exteriors. 
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2.4. Normativa d’especial aplicació 

A continuació s’exposa diversa normativa relacionada amb aspectes ambientals de 
l’àmbit del PDU, amb especial atenció a les servituds de la zona marítimo-terrestre i 
continuant amb qüestions vinculades a l’edificació sostenible, la mobilitat, els residus i 
la contaminació acústica i lumínica. 

 

2.4.1. Domini públic marítimo-terrestre i servitud de protecció 

La normativa bàsica d’aplicació és la següent: 

• Llei 22/1988 de costes. 

• Llei 2/2013 de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 
22/1988. 

• Reial decret 876/2014 pel qual s’aprova el reglament general de costes. 

D’acord amb la normativa esmentada, cal distingir tres àmbits diferenciats a la franja 
costanera: 

• Domini públic marítimo-terrestre: servitud administrativa de titularitat estatal 
definida pel límit interior de la ribera del mar que inclou, en la part continental, 
la zona marítimo-terrestre i les platges. Els béns compresos en aquesta franja 
tenen caràcter d’inalienables, imprescriptibles i inembargables.  

• Servitud de protecció: aquesta franja es defineix per a la defensa i integritat del 
domini públic marítimo-terrestre. Amb la modificació de la Llei 22/1988 duta a 
terme el 2013 l’amplada genèrica de 100 m (ampliable a 200) des de la ribera 
del mar passa a ser d’aplicació només en sòl no urbanitzable, mentre que en 
sòls urbans o urbanitzables –com en el cas del present PDU– es redueix a 20 
m. En aquesta franja existeix propietat privada, tot i que es limiten les 
instal·lacions i obres permeses. 

Dins d’aquesta zona, en la part més propera a la ribera del mar es defineix 
també una zona de servitud de trànsit, la qual té en general una amplada de 6 
m (tot i que es pot ampliar fins a 20 m en zones de trànsit difícil o perillós). 

• Zona d’influència: amb una amplada de 500 m des de la ribera del mar, en la 
qual caldrà observar que eventuals edificacions proposades per instruments de 
planejament urbanístic evitin la formació de pantalles arquitectòniques o 
l’acumulació de volums, de manera que la densitat edificatòria sigui coherent 
amb la de la resta del municipi. 

A la pàgina següent es mostren un esquema genèric de la zonificació establerta per la 
normativa i la seva concreció a l’àmbit del PDU de la façana litoral de les Tres 
Xemeneies. 
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Figura 2.12. Delimitació de les zones de servitud a la franja costanera. 

Font: http://www.mapama.gob.es. 

 

 

Figura 2.13. Delimitació a l’àmbit del PDU del domini públic marítimo-terrestre (línia 
blava) i de la zona de servitud de protecció (línia verda). 

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

http://www.mapama.gob.es/
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2.4.2. Espai fluvial, domini públic hidràulic i zones de servitud 

L’espai fluvial es defineix, segons l’ACA, com la zona ocupada per la llera pública i els 
terrenys de titularitat privada o pública que l’envolten i que integren el corredor biològic 
associat al riu, la vegetació de ribera i la zona inundable. 

La normativa hidràulica i hidrològica bàsica d’aplicació ve definida a nivell estatal 
mitjançant els següents referents normatius: 

• Reial decret 849/1986 d’aprovació del Reglament del domini públic hidràulic, 
modificat pel Reial decret 9/2008 i pel Reial decret 638/2016. 

• Reial decret legislatiu 1/2001 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i 
modificacions posteriors. 

• Reial decret 907/2007, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació 
hidrològica. 

• Reial decret 903/2010 d’avaluació i gestió de riscos d’inundació. 

• Decret 638/2016 pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic 

Aquesta normativa està adaptada a la normativa europea de referència, essencialment 
a la Directiva 2000/60/CE per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en 
l’àmbit de la política d’aigües –coneguda com a Directiva marc de l’aigua– i a la 
Directiva 2007/60/CE d’avaluació i gestió del risc d’inundacions. 

Atès que la conca del Besòs pertany a les conques internes de Catalunya el seu òrgan 
planificador i gestor de referència és l’ACA. 

A partir de la normativa esmentada s’estableix una zonificació en què l’element més 
destacat és el domini públic hidràulic definit com la llera del riu delimitada pel nivell de 
la màxima crescuda ordinària: cabal corresponent a la mitjana dels màxims cabals 
anuals, en el seu règim natural, produïts durant 10 anys consecutius, que siguin 
representatius del comportament hidràulic del riu. 

En el cas del tram final del Besòs, aigües avall del pont de l’avinguda d’Eduard 
Maristany entra en joc la categoria d’aigües de transició, definides com aquelles aigües 
superficials properes a les desembocadures dels rius que són parcialment salines 
degut a la seva proximitat al mar però que reben una influència significativa d’aigües 
dolces. 

L’esquema següent sintetitza els aspectes més rellevants vinculats a la zonificació de 
l’espai fluvial, incorporant també els aspectes relacionats amb la inundabilitat (vegeu 
4.3.1.1. Riscos d’inundabilitat). 
 



AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  49 

 

Figura 2.14. Zonificació de l’espai fluvial d’acord amb el Reglament del domini públic 
hidràulic, incloent objectius principals, mètode delimitació i principals criteris d’usos 
admesos. 

Font: ACA. Zonificació dels espais fluvials (http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/espais_fluvials/zonificacio/zonificacio.htm). 

 

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/espais_fluvials/zonificacio/zonificacio.htm
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/espais_fluvials/zonificacio/zonificacio.htm
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La delimitació del domini públic hidràulic, les zones de servitud i les aigües de transició 
en el cas del tram final del Besòs es mostra a la figura següent. 
 

 

Figura 2.15. Delimitació del domini públic hidràulic (franja blava), zona de servitud (línia 
verda), zona de policia (franja groga) i aigües de transició (franja rosa) al tram final del 
Besòs. 

Font: Hipermapa, a partir de cartografia de l’ACA. 

 

2.4.3. Sostenibilitat en l’edificació 

Un dels aspectes més destacats en aquest àmbit és l’estalvi i l’eficiència energètica, 
tractat extensament en la principal normativa de referència i que és d’obligat 
compliment: el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat mitjançant el Reial decret 
314/2006 i posteriorment revisat en diverses ocasions.  

El CTE constitueix el marc normatiu que estableix les exigències que han de complir 
els edificis en termes de seguretat i habitabilitat i també incorpora documents bàsics 
relatius a l’estalvi d’energia (DB HE), protecció envers el soroll (DB HR) i salubritat (DB 
HS). En termes ambientals el més rellevant és el document relatiu a estalvi d’energia, 
actualitzat l’any 2019 mitjançant el Reial decret 732/2019, de 20 de desembre (BOE 
27.12.19). 

En el context energètic, les Directives d'eficiència energètica en edificis (2010/31/EU) i 
d'eficiència energètica (2012/27/EU) estableixen que tots els edificis (existents o d’obra 
nova) objecte de transaccions immobiliàries han d’obtenir un certificat d'eficiència 
energètica, i que tots els estats membres han adoptar polítiques i plans per aconseguir 
que els edificis de nova construcció siguin de consum d'energia gairebé zero com a 
molt tard el 31 de desembre de 2020. 
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A Catalunya també és d’aplicació el Decret 21/2006, modificat pel Decret 111/2009, 
pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, el 
qual manté la seva vigència en totes aquelles qüestions en que sigui més exigent que 
la darrera versió del CTE, com la protecció solar a les obertures de les façanes 
orientades a sud-oest (± 90°). Aquest Decret estableix paràmetres d’ecoeficiència amb 
relació a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 

A més d’aquests referents, cal considerar també ordenances específiques municipals 
(vegeu 2.3.8. Ordenances d’interès des de la perspectiva ambiental). 

 

2.4.4. Mobilitat 

Els principals referents normatius amb relació a aquest àmbit són: 

• Llei 9/2003 de mobilitat. 

• Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de 
la mobilitat generada. 

Des de la perspectiva de la tramitació del PDU cal destacar que, d’acord amb el Decret 
344/2006, cal dur a terme un estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG). 
Entre d’altres aspectes l’EAMG ha de fer una estimació del nombre de desplaçaments 
que generen els diferents àmbits del Pla en funció de les superfícies, dels usos 
permesos o de l'índex d'edificabilitat fixat en el planejament i que, en cap cas, podran 
ser inferiors a les ràtios establertes a l'annex 1 del Decret 344/2006. 

Els continguts de l’EAMG establerts pel Decret 344/2006 per una figura de 
planejament general com és el cas del PDU s’estableixen a l’article 12: 

a) Determinació, d'acord amb el que estableix l'article 8, de la mobilitat que 
generen els diferents usos previstos en el planejament, representada en un 
plànol a l'escala adient. 

Aquesta avaluació ha d'incorporar els indicadors de gènere als que es refereix 
l'article 10 d'aquest Decret per tal de garantir l'adequació del planejament de les 
polítiques de mobilitat a la diversitat d'activitats i necessitats d'organització de la 
vida quotidiana. 

b) Proposta de xarxa d'itineraris principals per a vianants, en els termes 
establerts a l'article 15, representada en el plànol de xarxa viària del document 
urbanístic objecte d'avaluació. 

c) Previsió de la xarxa d'itineraris per a transport col·lectiu de superfície, en els 
termes establerts a l'article 16 representada en el plànol de xarxa viària del 
document urbanístic objecte d'avaluació. 

d) Proposta de xarxa d'itineraris per a bicicletes, en els termes establerts a 
l'article 17 representada en el plànol de xarxa viària del document urbanístic 
objecte d'avaluació, indicant les reserves per aparcaments de bicicletes en sòl 
públic. 
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e) Proposta de xarxa bàsica d'itineraris principals de vehicles en els termes 
establerts a l'article 18, representada en el plànol de xarxa viària del document 
urbanístic objecte d'avaluació. 

f) Representació en el plànol de xarxa viària, del document urbanístic 
corresponent, de les estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans existents 
i de les previstes en un pla o projecte aprovat definitivament per l'administració 
competent. 

 

2.4.5. Residus 

La principal referència normativa és el Decret legislatiu 1/2009 pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora dels residus.  

Entre molts altres aspectes, aquesta normativa estableix que cal preveure en els 
edificis d'habitatges i d'oficines, i en els comerços, els tallers i altres establiments 
emplaçats en medis urbans, d'espais i d'instal·lacions que facilitin la recollida selectiva 
dels residus i, en general, les operacions de gestió descrites per aquesta Llei. De 
manera anàloga, també cal preveure en la xarxa viària urbana i en els camins veïnals, 
els espais reservats suficients per a la col·locació de contenidors o altres equipaments 
necessaris per a optimitzar les operacions de recollida i transport dels residus. 

Pel que fa als objectius generals de prevenció i valorització de residus, aquesta 
qüestió ja ha estat tractada en el marc del PRECAT20 (vegeu 2.2.3. Programa general 
de prevenció i gestió de residus de Catalunya 2020). 

 

2.4.6. Contaminació acústica  

La contaminació acústica està regulada a escala catalana principalment per les tres 
normatives següents:  

• Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. 

• Decret 245/2005 pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració de mapes de 
capacitat acústica. 

• Decret 176/2009 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 i se 
n’adapten els annexos. 

D’altra banda, com ja s’ha exposat (vegeu 2.3.8. Ordenances d’interès des de la 
perspectiva ambiental), tant Sant Adrià com Badalona disposen d’ordenances sobre 
soroll i dels corresponents mapes de capacitat acústica. A les ordenances s’estableix 
la zonificació acústica del territori, així com els límits d’immissió d’acord amb els 
objectius de qualitat en tres períodes temporals –dia, vespre i nit–.  

A Sant Adrià, bona part de l’avinguda Eduard Maristany i el carrer de la Platja es 
classifiquen com a zona C –de sensibilitat acústica baixa–. Els límits d’immissió per 
aquesta zona C són d’un màxim de 70 dB(A) en els períodes de dia i vespre i de 65 
dB(A) durant la nit. A més, tota l’avinguda Eduard Maristany, que inclou la via de tren 
de rodalies, està considerada zona de soroll –entesa com una part del territori afectada 
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per la presència d’infraestructures de transport– i per aquest motiu són d’aplicació les 
determinacions establertes a l’Annex 9 de l’ordenança. 
 

 
Figura 2.16. Mapa de capacitat acústica de Sant Adrià de Besòs. Es marca el sector de 
les Tres Xemeneies amb un oval blau.  

Font: Ordenança de soroll i vibracions de Sant Adrià de Besòs.  

A Badalona, el sector residencial comprès entre l’àmbit del PDU i el Port es zonifica 
com a A4 –zona de sensibilitat acústica alta, amb predomini de sòl residencial–. 
L’avinguda Eduard Maristany, que inclou la línia ferroviària es zonifica com a B1–zona 
de sensibilitat acústica moderada, amb coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport existents.  
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Figura 2.17. Mapa de capacitat acústica de Badalona. Es marca el sector de les Tres 
Xemeneies amb un oval blau.  

Font: Ordenança de soroll i vibracions de Badalona.  

En ambdós casos, cal tenir en compte que la zonificació s’haurà de revisar quan es 
produeixin els canvis que afectin els usos del sòl, resultant en una zonificació més 
sensible que l’actual. 

A més, Sant Adrià i Badalona formen part d’aglomeracions urbanes de més de 
100.000 habitants per la qual cosa han de disposar de mapes estratègics de soroll, els 
quals avaluen globalment l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts 
en una zona determinada i serveixen de base per a l'elaboració de plans d'acció 
(vegeu 4.2.4.3. Qualitat acústica).  

 

2.4.7. Contaminació lumínica  

Pel que fa a la contaminació lumínica, els referents bàsics a considerar són: 

• Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. 

• Decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001. 
El Decret 190/2015 exposa la zonificació del territori català en funció de quatre tipus de 
zones de protecció. A l’àmbit del PDU i entorn la categoria majoritària és la E3, 
corresponent a una zona de protecció moderada –la categoria genèrica pels sòls 
urbans o urbanitzables–. Amb tot, l’article 5 del Decret indica que la il·luminació en 
àrees de zones E3 properes a zones aquàtiques marines i continentals ha de ser 
especialment respectuosa per evitar efectes pertorbadors en el medi. El tram final del 
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riu Besòs, alguns trams de la platja de Sant Adrià i el Port de Badalona estan 
considerats zona E2 de protecció alta. 
 

 

Figura 2.18. Zonificació a l’àmbit del PDU i entorn de les zones de protecció envers la 
contaminació lumínica. Es marca el sector de les Tres Xemeneies amb un oval blau. 

Font: Mapa de protecció envers la contaminació lumínica. 

D’altra banda, el Decret 190/2015 també estableix les característiques que han de tenir 
les instal·lacions d’il·luminació exterior per tal de prevenir la contaminació lumínica i 
afavorir l’estalvi i aprofitament energètic.  

Cal esmentar, finalment, que Sant Adrià compta amb un Pla municipal d'adequació de 
la il·luminació exterior existent. L'objectiu del Pla és adequar la il·luminació exterior de 
titularitat pública i promoure l'adequació de la il·luminació exterior de titularitat privada. 
Entre d’altres accions comporta la substitució de les làmpades de vapor de mercuri per 
làmpades de vapor de sodi alta pressió i la substitució o adequació de les llumeneres 
per reduir el flux cap a l'hemisferi superior. 

 

 

 

http://www.mapama.gob.es/
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3. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PDU 

 

3.1. Àmbit del PDU 

L’àmbit del sector de les Tres Xemeneies ha quedat establert, per a l’aprovació inicial 
en 32,32 ha, a les quals cal afegir 102,11 ha respecte les quals s’estableixen dos 
àmbits de directrius urbanístiques. L’àmbit de directrius 1 (85,36 ha) es denomina 
àmbit de transformació urbana dels polígons industrials del Sot a Sant Adrià i 
Badalona sud i el 2, àmbit de millora de la continuïtat de la mobilitat i el transport públic 
a l’avinguda Eduard Maristany. En conjunt, el PDU abasta 134,43 ha. 

L’àmbit del sector Tres Xemeneies, està delimitat per la franja compresa entre la via de 
tren i el mar –amb quatre digitacions al carrer Olímpic, avinguda de la Platja, Ramon 
Viñas i avinguda del Maresme, per tal de potenciar la permeabilitat a i des del sector– i 
el front que va des de la desembocadura del riu Besòs fins a la part final de l’espai de 
les Tres Xemeneies, inclosa la zona d’equipaments esportius, el parc litoral i les 
antigues zones industrials. Del sector de les Tres Xemeneies resten excloses les 
actuals instal·lacions del poliesportiu Marina-Besòs (14.324 m2) i l’estació de 
bombament del col·lector de Llevant (3.777 m2). 
 
Taula 3.1. Quadre resum de superfícies del PDU. L’àmbit inclou alguns espais que no 
formen part del sector ni dels àmbits de directrius (com ara l’estació de bombament o el 
poliesportiu), per la qual cosa la suma de superfícies no suma un 100% sinó el 98%. 

Àmbit m2 de sòl (%) 

Àmbit del PDU 1.344.286 100% 

  Sant Adrià de Besòs 632.352   

  Badalona 711.934   

Àmbit de directrius: DIR_01. Àmbit de transformació urbana dels 
polígons industrials del Sot a sant Adrià i Badalona Sud 

853.650 64% 

  Sant Adrià de Besòs 565.883   

  Badalona 287.767   

Àmbit de directrius: DIR_02. Àmbit de millora de la continuïtat de 
la mobilitat i el transport públic a l'avinguda d'Eduard Maristany 

130.512 10% 

  Sant Adrià de Besòs 55.455   

  Badalona 75.057   

Àmbit SECTOR TRES XEMENEIES  323.214 24% 

  Sant Adrià de Besòs 260.622   

  Badalona 62.592   

Font: PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies. Documentació per a l’aprovació inicial. 



AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  57 

 

 

Figura 3.1. Encaix territorial del PDU. 

Font: PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies. Documentació per a l’aprovació inicial. 

D’acord amb els objectius del Pla (vegeu més endavant), el PDU estableix directrius 
d’ordenació en sòl urbà consolidat, i delimita i ordena un sector d’interès supramunicipal 
en sòl urbà no consolidat amb el grau de de precisió d’un pla urbanístic derivat: 

• Directrius en sòl urbà 

El PDU estableix directrius d’ordenació en sòl urbà d’obligat compliment per al 
planejament general dels municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona, que 
afecten un àmbit d’una superfície total de 98,4 ha. L’àmbit abasta els terrenys 
dels municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona que inclouen, d’una banda els 
sòls dels polígons industrials del Sot i de Badalona Sud (àmbit de directrius DIR-
01) i d’altra banda els sòls de l’avinguda d’Eduard Maristany i adjacents (àmbit de 
directrius DIR-02). 

• Delimitació i ordenació del sector d’interès supramunicipal 

El PDU delimita i ordena el sector Tres Xemeneies, en sòl urbà no consolidat, 
d’execució directa d’interès supramunicipal d’especial rellevància econòmica i/o 
social, d’una superfície total 32,3 ha. El sector abasta els terrenys dels municipis 
de Sant Adrià de Besòs i Badalona situats al sud-est de la línia ferroviària de 
rodalies RENFE de Barcelona a Maçanet-Massanes, i que estan encaixats entre 
aquesta, el barri residencial de la Mora a Badalona, la línia de costa i la 
desembocadura del riu Besòs. L’ordenació detallada que el PDU estableix per 
aquest sector té el grau de precisió d’un pla urbanístic derivat que, atenent a la 
classificació del sòl, es correspon amb un pla de millora urbana. 
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Els condicionants de projecte per a l’actuació urbanística a realitzar en el sector 
delimitat són la millora de la permeabilitat de l’àmbit, la consideració del conjunt 
de les Tres Xemeneies com un espai referent de l’ordenació, la formació d’un 
nou parc litoral d’alt valor ambiental, i la creació de ciutat com element que 
confereix activitat i seguretat a l’àmbit alhora que garanteix l’equilibri econòmic 
del desenvolupament urbanístic. 

L’ordenació proposada pel sector configura el nou front litoral en aquest àmbit 
mitjançant la transformació dels usos previstos pel planejament vigent, passant 
d’ús industrial (clau 22a) a usos mixtos residencial i d’activitat econòmica, i 
l’increment substancial dels sòls de cessió de sistemes per tal de conformar un 
parc continu en paral·lel a la costa que actuï de nexe d’unió entre la 
desembocadura del Besòs i les actuacions urbanes ja executades més al nord a 
l’entorn de la Marina del Port de Badalona. 
 

  
Figura 3.2. Àmbit del PDU objecte de directrius específiques i delimitació del sector de 
nova ordenació de les Tres Xemeneies. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la cartografia del PDU. 

 

Com s’ha indicat, el PDU delimita dos àmbits d’aplicació de directrius en sòl urbà a 
incorporar en els planejaments municipals corresponents: l’àmbit de transformació 
urbana dels polígons industrials del Sot i Badalona Sud (DIR-01) i l’àmbit de millora de la 
mobilitat i del transport públic a l’avinguda d’Eduard Maristany (DIR-02). A continuació 
s’indiquen les directrius i recomanacions per aquests àmbits: 

Àmbit sector nova ordenació 

Àmbits objecte de directrius 
urbanístiques 
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Àmbit de transformació urbana dels polígons industrials del Sot i Badalona Sud 
(DIR-01) 

Abasta les actuals àrees d’activitat econòmica situades al nord-oest de l’avinguda 
d’Eduard Maristany qualificades de zona industrial (clau 22a), entre el carrer de la Platja 
a Sant Adrià de Besòs i l’actuació urbana de la Marina del Port a Badalona, d’una 
superfície total de 85,4 ha. Es fixen per aquest àmbit les directrius següents: 

• DIR-01.1. Creació d’una subzona d’activitats (clau 22@besòs), en tant que suposa 
una actualització de la regulació industrial en coherència amb les noves formes de 
producció, per tal de possibilitar la renovació dels usos als polígons industrials del Sot 
i Badalona Sud, centrada en el desenvolupament de les noves activitats, en particular 
d’aquelles basades en les noves tecnologies, la recerca i la innovació. 

• DIR-01.2. Millora de la qualitat urbana mitjançant la reurbanització dels sòls 
industrials per tal de dotar-los d'infraestructures i serveis urbans adequats a les 
activitats que s'instal·lin. La modificació del planejament general portarà associat la 
formulació d'un Pla especial d'infraestructures per aquest àmbit supramunicipal. 

• DIR-01.3. Previsió d'instruments de planejament derivat com a eines operatives de 
les actuacions de transformació urbana d'àmbits específicament delimitats que, 
l'administració pública en el moment de la modificació del planejament general, 
preveurà d'impulsar directament. 

• DIR-01.4. Amb independència de les operacions de transformació descrites 
anteriorment, i per tal de flexibilitzar la programació de noves actuacions 
estratègiques que puguin esdevenir, es considera important impulsar mecanismes en 
la normativa de la modificació del planejament general per tal que es puguin 
desenvolupar operacions de transformació no delimitades expressament mitjançant 
PMU. 

També es fixen en aquest àmbit les recomanacions de desenvolupament següents, 
derivades dels estudis elaborats a l’escala de treball del PDU i de les quals el 
planejament general ha de valorar-ne la seva oportunitat: 

• REC-01.1. Delimitació d’un àmbit de transformació, a desenvolupar mitjançant PMU, 
de l’illa compresa entre l’avinguda d’Eduard Maristany i els carrers de la Platja, de la 
Torrassa i de Ramon Viñas, per tal d’afavorir la varietat tipològica passant de l’ús 
comercial actual a una mixtura d’usos d’activitat econòmica i habitatge. 

• REC-01.2. Ordenació de la façana de l’avinguda d’Eduard Maristany, mitjançant la 
delimitació d’un PMU que inclogui els solars confrontants, com a continuació de la 
recomanació REC-01.1. 

• REC-01.3. Continuïtat del carrer de la Indústria fins al riu Besòs, que hauria d’afavorir 
la comunicació entre l’actuació de la Marina del Port de Badalona i el riu, alhora que 
facilitaria la mobilitat entre ambdós municipis. 



AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  60 

• REC-01.4. Millora de l’avinguda del Maresme com a via cívica, millorant la 
permeabilitat en sentit mar-ciutat, a través del pas per sota les vies del tren (que 
executarà el sector Tres Xemeneies). 

Àmbit de millora de la mobilitat i del transport públic a l’avinguda d’Eduard 
Maristany (DIR-02) 

Abasta els terrenys de domini públic del tram de l’avinguda d’Eduard Maristany comprès 
entre el carrer de Ponent al nord i el riu Besòs al sud, qualificats pel planejament vigent 
de sistemes viari, ferroviari, portuari, espais lliures i protecció de sistemes, d’una 
superfície total de 13,0 ha. Es fixen per aquest àmbit les directrius següents: 

• DIR-02.1. Integració del tramvia, que haurà de portar associada la seva prolongació 
des de l'estació de Sant Adrià de Besòs fins al Port de Badalona, així com la 
compatibilitat amb la xarxa ferroviària actual (R1). 

• DIR-02.2. Connectivitat viària per a vianants i bicicletes, mitjançant l'ampliació de la 
plataforma actual del tramvia sobre el riu Besòs i el projecte de pont sobre el canal 
del Port de Badalona. 

• DIR.02.3. Garantir una bona connectivitat transversal, ciutat-mar, de l'avinguda 
d'Eduard Maristany compatible amb l'actual línia del tren i amb l'escenari futur de 
soterrament o trasllat d'aquesta. 
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3.2. Objectius del PDU 

El PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies té la finalitat 
d’ordenar aquesta peça del litoral metropolità i la definició del model de transformació 
dels terrenys compresos dins del seu àmbit d’actuació, a més de la implantació de 
directrius urbanístiques per a l’àmbit industrial proper a cavall entre Sant Adrià de Besòs 
i Badalona. Un territori privilegiat pel que fa a la posició, topografia i accessibilitat dins de 
la ciutat, a partir del qual es fa imprescindible l’establiment d’uns criteris i objectius per la 
seva millora i desenvolupament en la perspectiva d’una gestió al servei dels interessos 
col·lectius. Es parteix de la consideració que el territori de les Tres Xemeneies, és un 
espai amb una forta qualitat per realitzar una funció singular en el conjunt de la ciutat, 
condició que ve avalada per la naturalesa diversa d’aquest territori: com espai-centre per 
la seva condició de posició en la geografia de la ciutat, com espai-identitat pel contingut 
dels seus elements patrimonials i com espai-econòmic per les activitats que hi poden ser 
presents. 

L’objectiu general del PDU és establir les condicions de remodelació d’aquest tram del 
litoral metropolità, proposant una nova ordenació que incorpori sòl destinat a usos 
residencials i d’activitat econòmica i que, així mateix, garanteixi la dotació dels espais 
lliures, equipaments i infraestructures necessàries per a connectar a través del sector els 
teixits urbans propers amb el front litoral. Paral·lelament, és objectiu del pla establir 
directrius urbanístiques per a la transformació dels sòls industrials propers a l’àmbit, a 
cavall entre Sant Adrià de Besòs i Badalona, aprofitant les sinergies que generarà la 
nova ordenació al voltant de les Tres Xemeneies i alhora promoure una proposta de 
territori eficient, net i sostenible, desenvolupant un barri mixt amb industria neta, 
habitatge, zones verdes, equipaments eficients i d’alta qualitat. 

D’altra banda, els objectius derivats del PDU són els següents: 

• Integrar aquest sector del front marítim amb la resta del litoral metropolità Nord, 
amb un model d’ocupació del sòl compacte i l’adopció d’una densitat 
raonablement alta, per tal de permetre tipologies urbanes més eficients que 
fomentin una riquesa i diversitat més grans en les relacions socials i 
econòmiques. 

• Incorporar el patrimoni industrial al teixit urbà de nova creació per destinar-lo a 
nous usos. 

• Garantir als ciutadans l'accés a l'habitatge assequible en un entorn saludable. 

• Construir una xarxa amb els espais lliures actuals i els de nova creació per 
fomentar: la connexió entre el riu Besòs i el mar, la continuïtat de tot el front 
litoral nord entre el Port de Barcelona i Montgat i, en definitiva, potenciar la 
conservació i millora de la biodiversitat. 

• Establir un model de mobilitat sostenible en el nou sector de planejament, en 
atenció al transport públic, la garantia de l’accessibilitat universal i la regulació de 
l’aparcament. 

• Incorporar la dimensió climàtica en la planificació, tot contemplant estratègies per  
incrementar la resiliència envers escenaris climàtics futurs, com l’ascens del 
nivell del mar. 
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3.3. Proposta d’ordenació i paràmetres urbanístics 

La imatge següent mostra la proposta d’ordenació per l’alternativa escollida de cara a 
l’aprovació inicial del PDU (vegeu 6. Anàlisi d’alternatives i justificació de l’alternativa 
escollida). 

Tot l’àmbit inclòs en el PDU està classificat com a sòl urbà. Per tant la classificació del 
sòl no canvia, però sí les qualificacions tal i com s’exposa amb detall més endavant. 
 

 

Figura 3.3. Proposta d’ordenació, en fase d’aprovació inicial, del PDU del front litoral en 
l’àmbit de les Tres Xemeneies. 

Font: PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies. Documentació per a l’aprovació inicial. 

 

La taula de la pàgina següent mostra la distribució de sòl i sostre proposades i la seva 
comparació amb el planejament vigent, corresponent al Pla General Metropolità. 
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Taula 3.2. Quadre de superfícies resultants de la proposta d’ordenació amb relació al 
planejament vigent (PGM). 

Dif. PDU-PGM

Qualificacions urbanístiques

clau (m2 sòl) (%) (m2 sòl) (%) (m2 sòl)

1c Sistema portuari (ZMT) 11.910 3,7% 0 0,0% -11.910

3 Sistema ferroviari 6.035 1,9% 4.371 1,4% -1.664

4 Sistema de serveis tècnics 0 0,0% 2.338 0,7% 2.338

5 Sistema viari bàsic 53.526 16,6% 101.711 31,5% 48.185
5 Xarxa viària bàsica 53.526 16,6% 69.111 21,4% 15.585

5b Vies cíviques 0 0,0% 32.600 10,1% 32.600

6 Parcs i jardins urbans 48.016 14,9% 100.916 31,2% 52.900
6a Actuals de caràcter local 29.568 9,1% 5.591 1,7% -23.977

6b De nova creació de caràcter local 18.448 5,7% 95.325 29,5% 76.877

7 Equipaments comunitaris 29.422 9,1% 36.673 11,3% 7.251
7a Actuals 23.536 7,3% 0 0,0% -23.536

7b De nova creació de caràcter local 5.886 1,8% 36.673 11,3% 30.787

148.909 46,1% 246.009 76,1% 97.100

clau (m2 sòl) (%) (m2 sòl) (%) (m2 sòl)

18 Zona subjecta a ordenació volumètrica específica 0 0,0% 77.205 23,9% 77.205

22a Industrial 140.046 43,3% 0 0,0% -140.046

22p Industrial (Pendent de planejament derivat) 34.259 10,6% 0 0,0% -34.259

174.305 53,9% 77.205 23,9% -97.100

(m2 sòl) (%) (m2 sòl) (%) (m2 sòl)

323.214 100,0% 323.214 100,0%

SOSTRE
clau (m2 sostre) (%) (m2 sostre) (%) (m2 sostre)

18 Zona subjecta a ordenació volumètrica específica 0 0,0% 295.000 100,0% 295.000
18 Habitatge ll iure 0 0,0% 115.050 39,0% 115.050

18 Habitatge protegit 0 0,0% 76.700 26,0% 76.700

18 Activitat econòmica 0 0,0% 103.250 35,0% 103.250

22a Industrial 280.092 89,1% 0 0,0% -280.092

22p Industrial (Pendent de planejament derivat) 34.259 10,9% 0 0,0% -34.259

314.351 100,0% 295.000 100,0% -19.351

EDIFICABILITAT

Índex d'edificabilitat bruta del sector (total àmbit sector) 0,9726 m2 st/m2 sòl 0,9127 m2 st/m2 sòl

Índex d'edificabilitat neta del sector 1,8035 m2 st/m2 sòl 3,8210 m2 st/m2 sòl

Reserves zones verdes i equipaments

Planejament vigent Planejament Proposta Diferència

6 Parcs i jardins urbans 48.016 14,9% 100.916 31,2% 52.900

7 Equipaments comunitaris 29.422 9,1% 36.673 11,3% 7.251

Total 6+7 77.438 24,0% 137.589 42,6% 60.151

Zones amb aprofitament

Total sostre

ZONES AMB APROFITAMENT 
QUALIFICACIÓ

Total zones

Total sòl brut

Total sistemes

PGM vigent PDU 

SISTEMES
QUALIFICACIÓ

 
Font: PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies. Documentació per a l’aprovació inicial. 
 



AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  64 

 
 
Els gràfics següents permeten constatar, de manera més clara, els diferents canvis de 
qualificació entre el planejament vigent i la proposta d’ordenació del PDU: 

• Pel que fa als sistemes, s’incrementa de manera molt considerable la 
qualificació de parcs i jardins urbans (de 48.016 m2 a 100.916 m2) i, més 
discretament, la d’equipaments (de 29.422 m2 a 36.673 m2).  

• Per contra, les zones amb aprofitament, disminueixen sensiblement respecte el 
PGM vigent, passant de 174.305 m2 a 77.205 m2. D’altra banda, la qualificació 
de les zones canvia radicalment: desapareix el sòl industrial (clau 22) i 
apareixen zones subjectes a ordenació volumètrica específica (clau 18) 
destinades a habitatge (191.750 m2 de sostre) i a activitat econòmica (103.250 
m2). D’acord amb el sostre residencial contemplat es preveuen 1.844 
habitatges, un 40% dels quals (738) de protecció oficial. 
 

 

 

Figura 3.4. Comparativa de qualificacions urbanístiques pels sistemes entre el 
planejament vigent i la proposta d’ordenació per a l’aprovació inicial.  

Font: elaboració pròpia a partir del PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies. Documentació per 
a l’aprovació inicial. 
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Figura 3.5. Comparativa de la superfície corresponent a les zones amb aprofitament (a 
dalt) i als sostres (a baix) entre el planejament vigent i la proposta d’ordenació per a 
l’aprovació inicial. 

Font: elaboració pròpia a partir del PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies. Documentació 
per a l’aprovació inicial. 
 
 

Complementàriament a la definició dels paràmetres urbanístics el document del PDU 
per a l’aprovació inicial contempla dues ordenacions volumètriques indicatives que 
difereixen en la disposició i volumetria dels edificis d’ús residencial i d’activitat 
econòmica situats en la franja adjacent a l’avinguda Eduard Maristany. A priori, les 
principals implicacions d’aquestes alternatives són de caire paisatgístic i d’efecte visual 
–alineació o no de façanes respecte els eixos viaris i tipus d’interior d’illa–, les quals 
poden ser objecte de valoracions poc o molt subjectives.  

Amb tot, cal considerar també altres qüestions relacionades amb el comportament 
energètic passiu de les edificacions –en funció de la tipologia i orientació cardinal dels 
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edificis– i a la funcionalitat del verd urbà –en funció de les dimensions i ubicació de les 
peces de verd– per a cada alternativa. Des d’aquestes perspectives, es considera més 
favorable l’alternativa 1, per bé que aquesta és una valoració preliminar que  s’haurà 
de verificar de manera detallada en fase de projecte. 
 

 

 

Figura 3.6. Planta volumètrica i alçat d’ordenació indicativa. Alternativa 1. 

Font: PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies. Documentació per a l’aprovació inicial. 
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Figura 3.7. Planta volumètrica i alçat d’ordenació indicativa. Alternativa 2. 

Font: PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies. Documentació per a l’aprovació inicial. 
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3.4. Desenvolupament previsible del PDU 

EL PDU es troba en una fase intermèdia d’elaboració en la qual es presenta un 
document urbanístic destinat a l’aprovació inicial. Aquest document s’acompanya del 
present Estudi ambiental estratègic. 

A partir de l’aprovació inicial, el PDU se sotmetrà a un període d’informació pública –on 
es podran presentar suggeriments o al·legacions– i haurà de ser informat 
favorablement per les diverses administracions concernides com a pas previ a 
l’aprovació provisional i a la definitiva. 

Una vegada s'aprovi definitivament, el PDU serà plenament executiu i haurà de tenir 
totes les determinacions d'ordenació definides per la seva execució, sense perjudici 
que es puguin desenvolupar Plans de millora urbana de les illes amb aprofitament 
urbanístic –unitats de projecte (UP)– per adaptar-ne les condicions d'edificació. 

Posteriorment, les actuacions urbanístiques d'execució del sector de planejament Tres 
Xemeneies es desenvoluparan mitjançant quatre processos, els quals incorporaran les 
mesures ambientals que pertoquin en cada cas: 

• Projectes de gestió. 

• Projecte(s) d'urbanització i d'espais lliures. 

• Execució de les obres d'urbanització i dels espais lliures. 

• Execució de les obres d'edificació. 



AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  69 

 
 

4. DIAGNOSI D ’ASPECTES AMBIENTALMENT 
RELLEVANTS  

 

4.1. Context territorial comarcal 

4.1.1. Matriu territorial 

A la matriu territorial dels municipis de Sant Adrià de Besòs i de Badalona, de la 
mateixa manera que a bona part de l’àrea metropolitana de Barcelona, hi tenen una 
gran significació les zones urbanitzades, que formen importants continus urbans. 
Concretament, els límits entre la ciutat de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa 
Coloma de Gramenet i Badalona són difusos a causa de la continuïtat de zones 
urbanes residencials i polígons industrials i d’activitat econòmica.  
 

 

Figura 4.1. Ortoimatge de la conca baixa del Besòs amb la delimitació de l’àmbit del 
PDU.  

Font: elaboració pròpia a partir de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la cartografia del PDU. 
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La vegetació natural emmarca els continus urbans i es concentra a la Serralada Litoral 
(de la que formen part la serra de Collserola i la serralada de Marina), i en menor grau 
a la llera del riu Besòs. Concretament, a Sant Adrià, la coberta vegetal natural es troba 
gairebé només a la llera i marges del riu, mentre que a Badalona, es concentra per 
sobre de la B-20, sobretot al Parc de la Serralada de Marina.  

La vegetació de la llera del Besòs al seu pas per Sant Adrià consisteix principalment 
en herbassars nitròfils, mentre que les cobertes vegetals més habituals a la Serralada 
de Marina dins del terme municipal de Badalona són els prats sabanoides d’albellatge, 
els estepars i brolles, les pinedes de pi blanc i pi pinyer i en menor grau, els boscos 
mixtos d’alzines i roures.  
 

  

Barcelona

Sant Adrià 
de Besòs

Santa Coloma 
de Gramenet

Montgat

Badalona

Montcada i 
Reixac

 

Figura 4.2. Mapa de cobertes del sòl a l’àmbit i entorn proper.  

Font: Mapa de cobertes del sòl versió 4, elaborat pel CREAF a partir d’ortoimatges de 2009.  

 
 

4.1.2. Context paisatgístic 

D’acord amb el Catàleg del paisatge, aprovat el desembre de 2014, que acompanya el 
Pla territorial metropolità de Barcelona l’àmbit d’anàlisi forma part de la unitat de 
paisatge denominada Pla de Barcelona, situada entre les unitats del delta del 
Llobregat al sud i del baix Maresme al nord. No forma part de cap paisatge d’atenció 
especial. 
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Figura 4.3. Unitats del paisatge a l’àmbit central de la regió metropolitana de Barcelona. 
L’oval i la fletxa vermells indiquen la localització de l’àmbit del PDU.  

Font: Catàleg del paisatge de la regió metropolitana de Barcelona. 

Entre els trets distintius que caracteritzen aquesta unitat destaquen la profunda 
transformació urbana existent i la marcada artificialització de la línia de costa, amb 
múltiples espigons i infraestructures portuàries. Pel que fa als valors de la unitat, el 
Catàleg del Paisatge en destaca, entre d’altres, el següent aplicable a l’àmbit del PDU: 
els espais ambigus de la franja costanera amb les empremtes de l’era industrial, des 
de les nombroses xemeneies del Poblenou fins als buits generats per la 
desindustrialització, en procés de reconversió. 

El Catàleg no identifica miradors principals en aquesta unitat propers a l’àmbit –els 
existents se situen a indrets com Montjuïc o els turons del Carmel i la Rovira–. De fet, 
els miradors més propers es trobarien al límit amb la unitat denominada Serra de 
Marina i tindrien com a principal exponent el Puig Castellar (Santa Coloma). 

En el paisatge de l’àmbit del PDU l’element sens dubte més singular és la presència 
de les Tres Xemeneies, visibles a gran distància enmig de la trama urbana atesa la 
seva alçada (uns 200 m) i secundàriament, la proximitat del mar. 
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Figura 4.4. Recreació 3D del front litoral, vist des del mar, entre la desembocadura del 
Besòs i l’inici del terme municipal de Badalona. 

Font: Google Maps. 

 

  

Figura 4.5. Les Tres Xemeneies constitueixen, amb diferència, l’element visual més 
característic i definitori de l’àmbit, visible des de moltes perspectives diferents. 

Font: ERF. 

 

 

Figura 4.6. L’skyline del front litoral es troba fortament definit per la silueta de les Tres 
Xemeneies. 

Font: La Vanguardia. 
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4.1.3. Context naturalístic i biodiversitat 

El caràcter eminentment antropitzat i urbà de l’àmbit on s’inscriu el PDU, comporta que 
no existeixin espais naturals amb figura de protecció propers, els quals es localitzen a 
la Serralada Litoral (Collserola i la Conreria-Sant Mateu-Céllecs/Serralada de Marina). 
Ni a l’àmbit del PDU ni a l’entorn proper existeix cap zona inclosa al PEIN, a la Xarxa 
Natura 2000, a l’inventari de zones humides o a l’inventari de geòtops i geozones.  
 

 

Figura 4.7. Localització d’espais naturals amb figura de protecció (PEIN i Xarxa Natura 
2000). En vermell es mostra la localització de l’àmbit del PDU. 

Font: Cartografia ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Amb tot, cal remarcar que el delta del Besòs i la línia de costa al seu entorn ha 
experimentat notables canvis morfològics al llarg dels segles. En el marc del projecte 
Paleo Bàrcino, de la Universitat de Barcelona, s’ha documentat l’evolució de la línia de 
costa des del Neolític antic (8000 aC) fins a l’actualitat. En funció del moment, la 
desembocadura es trobava en llocs diferents –per exemple, als peus de Montjuïc el 
2000 aC– i el riu podia arribar a tenir diversos braços que s’obrien o tancaven al mar 
en funció de l’aportació de sediments i els corrents marins. Associats a aquestes 
dinàmiques fluvial i litoral es formaven (i desapareixen) estanys i llacunes litorals amb 
diversos gradients de salinitat en funció de la proximitat al mar i l’existència de 
barreres de sorra més o menys amples.  
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La transformació progressiva dels usos del sòl –amb l’ocupació del sòl per la 
urbanització del Pla de Barcelona i els usos agrícoles– i la dessecació de llacunes per 
prevenir focus d’insalubritat –a l’igual que es va fer, en part, al delta del Llobregat– van 
comportar la desaparició total de zones humides associades a la desembocadura del 
Besòs al llarg dels segles. D’aquestes zones humides només en resten referències en 
forma de topònims com ara la Llacuna o Gorg.  

 

 

 

Figura 4.8. Evolució del delta del Besòs des del 2000 aC fins a l’actualitat, d’acord amb 
la reconstrucció feta en el marc del projecte Paleo Bàrcino (UB). 

Font: Projecte Paleo Bàrcino (UB). Imatges extretes de: 
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20180708/desembocadura-riu-besos-barcelona-neolitic-paleo-barcino-
6905278 

 

 

 

https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20180708/desembocadura-riu-besos-barcelona-neolitic-paleo-barcino-6905278
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20180708/desembocadura-riu-besos-barcelona-neolitic-paleo-barcino-6905278
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La vegetació històrica associada a aquests ambients deltaics –de manera anàloga a la 
del delta del Llobregat– incloïa, amb tota probabilitat: 

• Boscos de ribera a l’entorn del curs fluvial, com ara alberedes i salzedes. 

• Vegetació pròpia de sorrals costaners, incloent ambients de duna i rereduna 

• Vegetació de zones humides temporals i permanents, amb espècies herbàcies 
adaptades a diferents graus de salinitat, com ara jonqueres i salicorniars. 

Dins l’àmbit estricte del PDU, els elements més remarcables des de la perspectiva del 
patrimoni natural dels quals es té constància són –d’acord amb informació facilitada 
pel biòleg Xavier Larruy, responsable del seguiment de fauna del Parc fluvial del 
Besòs–: 

• De la nidificació, des del 2003 i amb èxit heterogeni, d’una parella de falcó 
pelegrí (Falco peregrinus) a les Tres Xemeneies. 

• De la nidificació recent de corriol petit (Charadrius dubius) espècie en retrocés 
a la conca del Besòs en els solars d’Akzo i Endesa, probablement facilitada pel 
fet de ser zones d’accés restringit, amb escassa pertorbació antròpica tret de la 
derivada de les tasques de descontaminació de sòls que s’hi duen a terme. 

• Finalment, cal remarcar el paper de: 

o La barra de sorra de la desembocadura del Besòs com a punt 
d’alimentació i nidificació per l’avifauna limícola. 

o L’actual Parc del Litoral, atesa la seva ubicació, com a zona d'aturada de 
desenes d'espècies d'ocells passeriformes migratoris. 

 

L’actual Parc del Litoral, inaugurat el 1990 i amb una superfície de 27.774 m2, forma 
part de la xarxa de parcs metropolitans. Tot i el limitat grau de naturalitat del parc, cal 
considerar que exerceix un efecte de suport respecte els hàbitats més naturals de la 
desembocadura i la zona litoral. És un parc equipat amb fonts, àrea de jocs i petanca. 
També alberga una zona de piscines, en l’actualitat tancada i en desús. La vegetació 
del parc, eminentment arbòria, està formada, entre d’altres, per espècies autòctones 
com el pi pinyoner (Pinus pinea), l’àlber (Populus alba) i el pollancre (Populus nigra). 
D’altra banda, també s’hi troben espècies al·lòctones com el negundo (Acer negundo), 
la bellaombra (Phytolacca dioica) o les palmeres (Phoenix canaeriensis, Phoenix 
dactylifera). Entre els arbustos destaquen el baladre (Nerium oleander) i l’al·lòcton 
pitòspor (Pittosporum tobira). 

 

D’acord amb aquestes premisses, l’anàlisi del context naturalístic se centra en tres 
aspectes: connectivitat ecològica a nivell de conca fluvial, valor ecològic del tram final 
del riu Besòs i hàbitats presents a la franja litoral. 
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4.1.3.1. Connectivitat ecològica 

Malgrat el seu elevat grau d’artificialització, el riu Besòs constitueix un element 
d’interès des de la perspectiva naturalística. Com ja s’ha indicat abans, el Pla territorial 
metropolità de Barcelona el defineix com a corredor fluvial (vegeu 2.1.1. Pla territorial 
metropolità de Barcelona), en la mesura que connecta el litoral amb els espais interiors 
de la Serralada Litoral.  

A diferència del que s’esdevé amb la conca baixa i el delta del Llobregat –on els 
elements amb interès o potencial connector són molt més extensos i diversos (malgrat 
el grau d’artificialització)– en el cas de la conca baixa del Besòs aquests elements 
resten circumscrits al riu i a l’espai fluvial immediat que l’envolta, en un entorn 
plenament urbanitzat. 

En la imatge següent, centrada en la conca del Besòs, es constata més clarament com 
els darrers 6 km del riu –des de l’alçada del barri de Singuerlín a Santa Coloma fins a 
la desembocadura– s’inscriuen en una matriu territorial netament urbana, on l’únic 
element possible de connectivitat ecològica és el riu. 
 

 

Figura 4.9. Caracterització de connectors i passeres d’hàbitat a la RMB. 

Font: Barcelona Regional (2015). Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts 
de l’AMB. 
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Figura 4.10. Cursos fluvials d’interès connector a la conca mitjana i baixa del Besòs. 

Font: Barcelona Regional (2015). Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais 
oberts de l’AMB. 

 

Figura 4.11. Índex de connectivitat terrestre general a l’àmbit metropolità de Barcelona. 
L’àmbit d’anàlisi se situa en un context de baixa connectivitat terrestre.  

Font: Hipermapa. Cartografia de connectivitat ecològica del DTS. 
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Figura 4.12. Mapes de connectivitat biològica fluvial-forestal (a dalt) i fluvial-agrícola (a 
baix) a la conca del Besòs elaborats en el marc de la planificació de l’espai fluvial del Besòs. 
Atès que la cartografia es va elaborar el 2011 no reflecteix transformacions posteriors en el 
tram baix del riu que han contribuït a millorar la funcionalitat ecològica. 

Font: ACA. Planificació de l’espai fluvial del Besòs (2011). 
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4.1.3.2. Desembocadura del riu Besòs 

Els darrers 9 km de llera del riu –des de la confluència amb el riu Ripoll fins la 
desembocadura al mar– formen part del Parc fluvial del Besòs, un espai públic de 115 
ha, gestionat per la Diputació de Barcelona, que constitueix un dels espais verds més 
importants de la regió metropolitana de Barcelona. La zona d’ús públic del Parc fluvial 
es concentra al tram d’uns 5 km comprés entre el Pont de la Pota Nord (B-20) de 
Santa Coloma de Gramenet i el Pont del Ferrocarril a Sant Adrià de Besòs. 
Recentment, també s’ha obert a l’ús públic un tram d’uns 750 m a Montcada i Reixac, 
a la riba dreta, entre la Casa de les Aigües i el barri de la Ribera. 

Al seu torn, el darrer tram fins a la desembocadura, d’uns 450 m –el més proper a 
l’àmbit del PDU– constitueix un espai estratègic pel seu interès ecològic i paisatgístic.  
 
 
 

 

Figura 4.13. Connectors terrestres i fluvials principals i complementaria a l’àmbit de la 
regió metropolitana d’acord amb la cartografia de connectivitat ecològica generada pel 
conjunt de Catalunya pel DTS La capçalera de la conca del Besòs figura com a connector 
fluvial complementari, però no el tram de riu fins a la desembocadura. Amb tot, la 
desembocadura del Besòs (punt taronja a la figura) consta com a punt d’interès per la 
connectivitat marina-fluvial per l’anguila (Anguilla anguilla). 

Font: Hipermapa. Cartografia de connectivitat ecològica del DTS. 
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Figura 4.14. Comparativa, a través d’ortoimatges, de l’aspecte de la desembocadura del 
Besòs entre l’any 2000 i el 2018. La qualitat de l’espai no urbanitzat ha millorat, però encara 
hi ha força potencial per a la recuperació d’hàbitats. Com a conseqüència dels efectes del 
temporal Glòria (gener 2020) la fesomia de l’àmbit s’ha vist alterada. 

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
 

 
Una actuació recent (finals de 2019) a destacar al tram final del Besòs és el 
desballestament de tres línies elèctriques de mitjana tensió a 25 kV (sis torres 
metàl·liques i 450 m de cablejat) que encara creuaven el riu dins del terme de Sant 
Adrià i que han estat substituïdes per escomesa soterrada que passa pel carrer 
Olímpic i que creua el riu per una estesa en tub adossada al pont ferroviari. Aquesta 
retirada, a banda dels beneficis en termes paisatgístics, també permet evitar danys a 
l’avifauna per col·lisió o electrocució. 
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Figura 4.15. Imatges representatives del tram final de la desembocadura del Besòs.  

Font: ERF. 
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Flora i vegetació 

La vegetació d’aquest darrer tram presenta una qualitat limitada, per la presència de 
moltes espècies ruderals i invasores –com la canya (Arundo donax) o el ricí (Ricinus 
communis)–. Amb tot, també es troben espècies autòctones de ribera, com el canyís 
(Phragmites australis) i altres espècies plantades com el tamariu (Tamarix sp.) o l’aloc 
(Vitex agnus-castus). També s’ha replantat vegetació arbustiva mediterrània no de 
ribera, com el llentiscle (Pistacia lentiscus) o l’aladern de fulla estreta (Phillyrea 
angustifolia). Cal remarcar la presència, a la barra de sorra de la desembocadura, de 
diverses espècies pròpies d’ambients sorrencs –desaparegudes de les platges actuals 
de la zona– com el borró (Ammophila arenaria), el jull de platja (Elymus farctus), el 
rave de mar (Cakile marítima) i la barrella (Salsola kali). 

Pel que fa als hàbitats d’interès comunitari, l’únic hàbitat present a les proximitats de 
l’àmbit del PDU –no prioritari– es localitza en els darrers 2,8 km del riu Besòs, des de 
l’alçada del parc del Molinet a Santa Coloma fins a la desembocadura. Es tracta de 
l’hàbitat 3270: rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 
Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) Aquest hàbitat està codificat, d’acord 
amb la llegenda d’hàbitats de Catalunya, com a llits i marges de rius, o vores 
d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa (24a). 

En el marc de l’elaboració del Pla de gestió integral del parc fluvial del riu Besòs 
(vegeu 2.3.2 Pla de gestió integral del Parc fluvial del riu Besòs) s’ha elaborat una 
cartografia detallada (a escala 1:1.000) dels hàbitats CORINE i hàbitats d’interès 
comunitari. 

 

Figura 4.16. Hàbitats d’interès comunitari a la conca del Besòs. La imatge permet constatar 
com el gruix dels hàbitats es localitza a la Serralada Litoral. 

Font: aplicació Hipermapa a partir de cartografia del DTS. 
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La superfície cartografiada abasta unes 130 ha –entre la llera i els marges del riu entre 
murs– des de l’aiguabarreig del Ripoll amb el Besòs fins a la desembocadura. El 
treball de camp, realitzat la primera quinzena d’abril de 2017, va permetre identificar 45 
hàbitats CORINE (33 en la cobertura de polígons, 30 a la de punts i 18 a ambdues). 
D’aquests 45, 8 són hàbitats d’interès comunitari. Els hàbitats CORINE principals per 
extensió presents a la desembocadura són: 

• 16.111+. Platges arenoses supralitorals sense vegetació 

• 16.1122+. Sorres mitjanes i fines sense vegetació, de l’estatge mediolitoral 

• 24.142+. Regió fluvial mitjana i baixa o dels ciprínids 

• 24.152+. Regió fluvial inferior o dels mugílids 

• 53.62. Canyars (d’Arundo donax), de vores d’aigua 

 

No per extensió, però sí per interès cal esmentar la zona acordonada de la platja 
situada al marge esquerre de la desembocadura del riu, que en el moment d’elaborar 
la cartografia (2017) es considerava, en conjunt, una duna embrionària (hàbitat 
16.2112) en la qual s’hi estaven duent a terme treballs de revegetació. Aquest hàbitat, 
així com tota la vegetació i configuració de la desembocadura s’han vist profundament 
afectats pel temporal Glòria de 21 a 24 de gener de 2020 (vegeu 4.3.1.1. Risc 
d’inundabilitat). 

 

Figura 4.17. Hàbitats CORINE identificats al tram final del riu Besòs el 2017. Els hàbitats 
més propers a la desembocadura s’han vist afectats pel temporal Glòria (gener 2020). 

Font: Pla de gestió integral del parc fluvial del riu Besòs. Annex 14. Cartografia dels hàbitats CORINE i HIC de la llera 
del riu Besòs 
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Fauna vertebrada 

La desembocadura del riu és una zona important per a l'avifauna que ressegueix la 
línia de costa durant l'època migratòria i també constitueix una baula important del 
corredor ecològic fluvial que connecta el litoral amb l’interior del territori.  

En aquesta zona i el seu entorn –incloent zona costanera– s’han citat més de 230 
espècies d’ocells, segons destaca un fulletó editat per l’AMB (Flora i fauna de la 
desembocadura del Besòs), tot i que un percentatge significatiu només es veu en 
determinats períodes de l’any (espècies estivals, hivernants o en pas migrador a la 
primavera i la tardor) i d’altres espècies cal considerar-les ocasionals o accidentals. 
Entre les aquàtiques més característiques i, en general, fàcilment observables es 
poden esmentar el corb marí (Phalacrocorax carbo), l’ànec coll-verd (Anas 
platyrhynchos), el bernat pescaire (Ardea cinerea), la polla d’aigua (Gallinula 
chloropus), el cames llargues (Himantopus himantopus), el martinet blanc (Egretta 
garzetta), la gamba roja (Tringa totanus), el becadell (Gallinago gallinago), la xivitona 
(Actitis hypoleucos), el corriol petit (Charadrius dubius), la gavina vulgar 
(Chroicocephalus ridibundus), el gavià argentat (Larus michahellis) i el blauet (Alcedo 
atthis). El nombre d’espècies nidificants en aquest entorn fluvial és petit, probablement 
per l’escassetat d’hàbitats adequats i per la manca de tranquil·litat deguda a les 
pertorbacions antròpiques. Entre les espècies amb reproducció comprovada a l’entorn 
proper a la desembocadura hi figuren l’ànec coll-verd, la polla d’aigua, el corriol petit, 
així com el trist (Cisticola juncidis) i el rossinyol bord (Cettia cetti).  

També es troben moltes altres espècies d’avifauna no necessàriament vinculades als 
hàbitats fluvials com ara el colom domèstic (Columba livia), la tórtora turca 
(Streptopelia decaocto), l’oreneta (Hirundo rustica), la cotxa fumada (Phoenicurus 
ochruros), la merla (Turdus merula), la garsa (Pica pica), l’estornell (Sturnus vlgaris) o 
el pardal comú (Passer domesticus). 

Dades recents semblen indicar la consolidació com a hivernants al tram final del riu del 
corb marí (Phalacrocorax carbo) i el xarxet (Anas crecca), així com la presència de 
rapinyaires com l’esparver (Accipiter nisus). 

Pel que fa a l’ictiofauna, al conjunt de la conca –1.020 km2– s’han citat fins a 9 
espècies de peixos autòctons i 10 tàxons introduïts5. Històricament també existeixen 
dades de dues espècies autòctones més, a dia d’avui desaparegudes: l’espinós 
(Gasterosteus aculeatus) i el fartet (Aphanius iberus). En el tram baix del Besòs s’han 
citat fins a 7 espècies autòctones i 2 d’introduïdes, tal i com s’exposa a la taula 
següent. A la desembocadura les espècies predominants són la carpa i la llissa 
llobarrera.  

La ictiofauna del riu es veu particularment afectada en el cas que es produeixen 
vessaments o abocaments de substàncies que afectin la qualitat de l’aigua. Un 
exemple recent en aquest sentit és l’incendi d’una instal·lació de reciclatge de 

 
5 La informació sobre ictiofauna s’ha obtingut principalment a partir d’Aparicio, E. (2016). Peixos continentals 
a Catalunya. Ecologia, conservació i guia d’identificació. Ed. Lynx. 
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dissolvents a Montornès del Vallès l’11 de desembre de 2019 (vegeu 4.2.3. Qualitat de 
les aigües). 
 

Taula 4.1. Espècies de peixos citades a la conca baixa del Besòs, amb indicació de si 
són autòctones o introduïdes i, en el primer cas, del seu grau d’amenaça a escala 
catalana. 

Nom comú Nom científic 
Autòctona / 
Introduïda 

Grau d’amenaça  

Barb de muntanya Barbus meridionalis autòctona vulnerable 

Bagra Squalius laietanus autòctona vulnerable 

Anguila Anguilla anguilla autòctona amenaçada 

Carpa Cyprinus carpio introduïda -- 

Gambúsia Gambusia holbrooki introduïda -- 

Bavosa de riu** Salaria fluviatilis autòctona vulnerable 

Llobarro* Dicentrarchus labrax autòctona preocupació menor 

Llissa calua* Liza ramada autòctona preocupació menor 

Llisa llobarrera* Mugil cephalus autòctona preocupació menor 

* El llobarro i les llises són espècies marítimes costaneres que poden trobar-se en les aigües salabroses 
de la desembocadura del Besòs. 

** La bavosa de riu ha estat citada a uns 2 km aigües amunt de la desembocadura del Besòs. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Aparicio, E. (2016). Peixos continentals a Catalunya. Ecologia, conservació i guia 
d’identificació. Ed. Lynx. 

A banda de l’avifauna i la ictiofauna cal esmentar, la presència habitual i conspícua 
d’altres vertebrats com la granota verda (Pelophylax perezi) i el conill (Oryctolagus 
cuniculus) entre els més habituals. Entre els mamífers, cal remarcar la presència molt 
esporàdica de la llúdriga (Lutra lutra) i la més freqüent, amb tot ocasional, del senglar 
(Sus scrofa). Altra herpetofauna citada a la desembocadura, vinculada a l’entorn 
fluvial, inclou el gripau corredor (Epidalea calamita), la tortuga de rierol (Mauremys 
leprosa), la tortuga de Florida (Trachemys scripta; espècie invasora) i la serp d’aigua 
(Natrix maura). La reineta (Hyla meridionalis), citada a la zona de les piscines en 
desús del Parc del Litoral, es considera, a dia d’avui, desapareguda de l’àmbit. 

 

En aquest darrer tram del riu –que ha estat declarat refugi de pesca– s’hi han dut a 
terme diverses actuacions de restauració ambiental, la major part de les quals al llarg 
de 2006: 

• Extracció de les acumulacions de terres per suavitzar el relleu, tot mantenint les 
barres de sorra que es formen al litoral. 

• Creació d'una llacuna propera a la desembocadura que s'alimenta amb aigua 
freàtica, tot respectant l'antiga llacuna preexistent. 

• Estabilització de la llera mitjançant la plantació d’espècies resistents a la salinitat 
i arbusts propis d'aquests ecosistemes. 
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• Senyalització: panells indicatius de la fauna que es pot observar a la zona i 
indicació de camins alternatius per arribar a la platja, evitant el pas per la 
desembocadura. 

La desembocadura es troba encaixada dins dels murs de contenció del riu, que eviten 
la inundació de les zones urbanes de Sant Adrià de Besòs més properes en cas de 
crescuda ordinària. Aquesta zona està restringida al públic i no disposa del sistema 
d'alerta hidrològica propi de la zona d'ús públic. 

En l’actualitat el Consorci del Besòs està elaborant un nou Pla de gestió integral del 
Parc fluvial del riu Besòs, entre els objectius del qual figura el foment de la biodiversitat 
i dels valors naturals del riu. Atès el seu interès ecològic es preveu consolidar i 
potenciar, com a zona de refugi per la fauna, el tram de la desembocadura. Aquesta 
actuació està contemplada al Pla d’acció de l’Agenda Besòs, amb el codi PG04 (vegeu 
2.3.1. Agenda Besòs). 
 

 

Figura 4.18. Detall de la zonificació de la desembocadura del Besòs en el context del 
Parc fluvial. 

Font: Diputació de Barcelona. 

 

La figura següent il·lustra, la proposta d’intervenció sobre la desembocadura 
contemplada en un avantprojecte redactat el 2017, mitjançant el qual es pretén 
diversificar la topografia i els hàbitats i establir unes basses al marge esquerre, 
connectades a un canal alimentat per aigües freàtiques. 
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Figura 4.19. Delimitació de l’àmbit i topografia proposada (a dalt) i planta proposta 
masterplan en 10 anys (a baix) de l’avantprojecte de la recuperació mediambiental i 
paisatgística de la desembocadura del riu Besòs. 

Font: Morán Nuñez, P. et al (2017). Avantprojecte de la recuperació mediambiental i paisatgística de la 
desembocadura del riu Besòs. 
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4.1.3.3. Hàbitats litorals 

Pel que fa a la franja litoral cal esmentar que la cartografia d’hàbitats litorals de 
Catalunya –finalitzada el desembre de 2014– identifica a l’entorn d’una dotzena 
d’hàbitats CORINE en el tram costaner adjacent a l’àmbit del PDU, tot i que cap d’ells 
es considera amenaçat ni presenta gran singularitat. En general, es tracta d’hàbitats 
comuns o molt comuns a Catalunya, molt vinculats a la influència humana i amb baixa 
biodiversitat. L’excepció ve donada pels dos següents, als quals s’assigna una 
biodiversitat mitjana (10-20 tàxons): 16.1121+ Sorres grosses i graves sense vegetació 
de l'estatge mediolitoral i 11.2221+ Sorres fines infralitorals de llocs batuts per l'onatge. 
A més, cal destacar el 18.111+ Penya-segats i roques del límit inferior de l'estatge 
mediolitoral amb Corallina elongata, amb biodiversitat alta però estatus incert a la 
zona, atès que estava associat a la zona dels pantalans a dia d’avui desmantellats, 
però on s’està desenvolupant un parc d’esculls artificial. 

La relació complerta d’hàbitats presents, per estatges, és la següent6: 

• Estatge supralitoral 

o 17.11+ Codolars supralitorals sense vegetació 

o 16.111+ Platges arenoses supralitorals sense vegetació 

o 18.16 Penya-segats i roques de la franja supralitoral, ocupats sobretot per 
líquens (Verrucaria) 

• Estatge mediolitoral 

o 16.1121+ Sorres grosses i graves sense vegetació de l'estatge mediolitoral 

o 16.1122+ Sorres mitjanes i fines sense vegetació de l'estatge mediolitoral 

o 18.111+ Penya-segats i roques del límit inferior de l'estatge mediolitoral 
amb Corallina elongata (?) 

o 18.113+ Penya-segats i roques del límit inferior de l'estatge mediolitoral 
amb Mytilus galloprovincialis 

o 18.126+ Penya-segats i roques de la part inferior de l'estatge mediolitoral 
amb Ulva spp. 

o 18.1311+ Penya-segats i roques de la part superior de l'estatge 
mediolitoral amb Chthamalus stellatus i Chthamalus montagui 

o 18.1316+ Penya-segats i roques de la part superior de l'estatge 
mediolitoral amb Bangia fuscopurpurea 

 

 
6 En dos casos els hàbitats indicats es trobaven associats únicament a la zona dels pantalans de les 
antigues centrals tèrmiques. Atès que aquestes instal·lacions van ser en bona mesura desmantellades –
tot i que una part submergida es manté per desenvolupar un parc d’esculls– es desconeix l’estatus actual 
d’aquestes comunitats. Aquests hàbitats s’indiquen com a (?) al final de la seva descripció. 
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• Estatge infralitoral 

o 11.2221+ Sorres fines infralitorals de llocs batuts per l'onatge 

o 11.2222+ Sorres grosses i graves infralitorals de llocs batuts per l'onatge 

o 11.24121+ Fons infralitorals rocosos, batuts per l'onatge i ben il·luminats, 
amb Corallina elongata 

o 11.24122+ Fons infralitorals rocosos amb Mytilus galloprovincialis (?) 

Per contra, a les proximitats de l’àmbit, es localitzen alguns hàbitats de major interès 
de conservació. En concret, a l’espigó sud del Port de Badalona cal esmentar la 
presència de fons infralitorals rocosos, calms i ben il·luminats, sense algues fucals 
amb Halopteris scoparia i Cladostephus spongiosus (codi 11.24141+), un hàbitat 
madur d’elevada biodiversitat que es considera amenaçat. 

Més enllà de la franja litoral, cal remarcar que s’està creant un parc artificial d’esculls, 
aprofitant antigues estructures dels pantalans dels centrals tèrmiques de Badalona I i II 
i de Sant Adrià I, II i III. L’objectiu d’aquesta actuació és potenciar la biodiversitat 
marina al front litoral. Aquesta actuació també està recollida al Pla d’acció de l’Agenda 
Besòs, amb el codi OL02.  

Cal remarcar, finalment, que les restes emergides de l’antic pantalà són utilitzades –a 
manca d’altres hàbitats adequats– com a punt de repòs o dormidor pel corb marí 
(Phalacrocorax carbo) –amb un màxim de 32 exemplars ajocats el juliol de 2017– i per 
diverses espècies de gavines, entre les quals destaca la gavina corsa (Larus audouinii), 
espècie endèmica de la costa mediterrània –protegida a nivell català, estatal i europeu– 
que havia estat en perill d’extinció. Segons la informació facilitada per Xavier Larruy, 
actualment es pot arribar a veure tot l’any, per bé que és a la primavera i estiu quan es 
poden veure desenes d'exemplars aturats quan troben una illa o platja sense molèsties 
antròpiques. 

Sota l’aigua, sobre l’estructura i el seu entorn, s’ha documentat la presència de 
comunitats bentòniques –tant de substrat dur com sedimentari–, així com de 
comunitats nectòniques. Només de les comunitats bentòniques sobre substrat dur 
s’han citat fins a 200 espècies d’algues i més de 500 de fauna marina; i, entre les 
nectòniques 24 espècies de peixos.  

D’acord amb la cartografia disponible del DTS, davant les costes de Sant Adrià no hi 
ha presència d’herbassars de Posidonia oceanica. En aquesta zona els herbassars 
més propers es localitzen davant la costa nord de Badalona. 
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Figura 4.20. Localització d’herbassars de posidònia a la costa nord de Barcelona i sud 
del Maresme. 

Font: aplicació Hipermapa a partir de cartografia del DTS. 

 
 

4.1.4. Infraestructura verda i blava 

La infraestructura verda es defineix com una xarxa estratègicament planificada de 
zones naturals i seminaturals i altres elements ambientals, dissenyada i gestionada per 
proporcionar un ampli ventall de serveis ecosistèmics i protegir la biodiversitat tant dels 
assentaments rurals com dels urbans. Habitualment –tant a escala europea, com 
estatal i catalana– s’utilitza el concepte infraestructura verda en sentit ampli, incloent la 
infraestructura blava. 

En el marc del programa d’infraestructura verda de Catalunya s’han seleccionat un 
centenar de propostes d’actuació, que es desenvoluparan anualment en funció del 
pressupost assignat. Actualment, hi ha uns 15 projectes en marxa. Entre els  projectes 
del programa en figura un en estudi denominat “Millora de l'entorn per a la fauna 
urbana insectívora al tram baix del riu Besòs”, el qual està orientat a fomentar 
l’avifauna insectívora i els ratpenats mitjantçant la instal·lació de diversos tipus de 
caixes niu en el tram baix del riu. 

 

L’Agenda Besòs (vegeu 2.3.1. Agenda Besòs) incorpora una cartografia sobre la 
infraestructura verda i blava del conjunt de la conca baixa del riu. En aquesta 
cartografia s’inclou la desembocadura del Besòs com a “entorn fluvial a repensar i 
restaurar” i la zona de les platges davant el sector de les Tres Xemeneies com a 
“passeres d’hàbitat a protegir i restaurar”. 
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Figura 4.21. Diagnosi de la infraestructura verda i blava de la conca baixa del Besòs. El 
sector de les Tres Xemeneies i entorn immediat es destaca amb un oval vermell. 

Font: Consorci del Besòs. Agenda Besòs (http://www.territoribesos.cat/wp-
content/uploads/2017/07/ATLAS_DINA3_1-cara_WEB_150dpi.pdf). 

http://www.territoribesos.cat/wp-content/uploads/2017/07/ATLAS_DINA3_1-cara_WEB_150dpi.pdf
http://www.territoribesos.cat/wp-content/uploads/2017/07/ATLAS_DINA3_1-cara_WEB_150dpi.pdf
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4.1.5. Serveis ecosistèmics 

Al llarg de les dues darreres dècades el concepte de serveis ecosistèmics –o de 
serveis ambientals dels ecosistemes– s’ha anat consolidant i sistematitzant i a dia 
d’avui és àmpliament reconegut i utilitzat, tot i que no sempre de manera homogènia ni 
exempta de debat, en particular quan s’associa a la monetització d’aquests serveis –
entesos com a externalitats positives– o al seu revers: impactes negatius que els 
afecten –parametritzables com a externalitats negatives–. 

A nivell internacional, cal destacar les següents iniciatives: 

• Millenium Ecosystem Assessment (MEA): 
http://www.millenniumassessment.org. Projecte promogut des de les Nacions 
Unides dut a terme entre 2001 i 2005. A nivell de l’estat espanyol, en el Marc 
de l’avaluació dels ecosistemes del Mil·lenni a Espanya, s’han publicat dos 
treballs de referència que es poden descarregar des del web 
http://www.ecomilenio.es/documentos/documentos-eme. En concret, 
Ecosistemas y biodiversidad de España para el bienestar humano (2011) y 
Valoración económica de los servicios de los ecosistemas suministrados por 
los ecosistemas de España (2014). 

• The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): 
http://www.teebweb.org/. Projecte iniciat el 2007 a partir d’una trobada de 
ministres de medi ambient del G8+5. Aquest organisme estableix una 
classificació dels serveis ecosistèmics, a partir de l’establerta pel MEA, que és 
actualment la més emprada com a referent en aquesta matèria i on els 
diferents serveis es classifiquen en quatre categories: abastament, regulació, 
culturals i d’hàbitat (vegeu figura següent). 

• Intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem services (IPBES): 
http://www.ipbes.net/). L’IPBES, creat el 2011, actua sota els auspicis de quatre 
organismes de les Nacions Unides: el Programa de les Nacions Unides pel 
Medi Ambient (PNUMA/UNEP), la FAO, la UNESCO y el Programa de les 
Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD/UNDP). 

• En el context de la Unió Europea, també existeix un projecte relatiu a la 
mapificació i avaluació dels ecosistemes i els seus serveis (Mapping and 
Assessment of Ecosystems and their Services, MAES; 
http://biodiversity.europa.eu/maes). 

Cal destacar també el desenvolupament de projectes específics a Catalunya, com el 
ForESmap, dut a terme per l’Oficina Catalana del canvi Climàtic i el CREAF, relatiu a 
l’avaluació i cartografia dels serveis ecosistèmics dels boscos de Catalunya7. En 
aquest projecte es contemplen 10 serveis ecosistèmics, avaluats mitjançant 15 

 
7 Més informació i accés a la cartografia a: http://blog.creaf.cat/noticies/quins-serveis-ambientals-
proporcionen-els-boscos-del-teu-municipi/ 

http://www.millenniumassessment.org/
http://www.teebweb.org/
http://www.ipbes.net/
http://biodiversity.europa.eu/maes
http://blog.creaf.cat/noticies/quins-serveis-ambientals-proporcionen-els-boscos-del-teu-municipi/
http://blog.creaf.cat/noticies/quins-serveis-ambientals-proporcionen-els-boscos-del-teu-municipi/
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indicadors, i pertanyents a quatre categories diferents: d’aprovisionament, de 
regulació, culturals i de suport o d’hàbitats. 
 

 

Figura 4.22. Caracterització dels serveis ecosistèmics segons el TEEB. 

Font: TEEB (2015). Economía de los ecosistemas y la biodiversidad. Desafíos y respuestas. 

Els parcs, com el Parc del Litoral, són espais rellevants dins dels municipis per la 
provisió de diferents serveis ecosistèmics, variables en funció de les seves 
característiques, tipus de vegetació i grau de naturalitat. A l’àmbit del PDU –Parc 
Litoral i entorn immediat de la platja adjacent– cal associar en l’actualitat principalment 
serveis culturals (usos lúdics i esportius) i, en menor mesura, serveis d’hàbitat i de 
regulació. 

Un estudi del Consorci del Besòs dins del marc de l’Agenda Besòs relatiu a la 
infraestructura verda i blava8 va analitzar 52 parcs urbans de l’àmbit del Besòs i els va 
categoritzar qualitativament en funció de la seva capacitat de prestació de serveis 
(vegeu Figura 4.22). Tal i com es pot observar, el Parc fluvial del Besòs assoleix una 
valoració alta en la prestació de serveis, mentre que al Parc del Litoral se li assigna 
una valoració de “mitjana”. 

 

8 Consorci del Besòs (2017). Diagnosi. Eix Temàtic 4 - Infraestructura Verda – Blava 
(http://www.territoribesos.cat/wp-content/uploads/2017/08/2_4-Diagnosi_EIX4_V2.pdf). 

http://www.territoribesos.cat/wp-content/uploads/2017/08/2_4-Diagnosi_EIX4_V2.pdf
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La principal diferència entre els dos parcs urbans és la seva superfície: els parcs grans 
tenen capacitat de concentrar més serveis ecosistèmics –el Parc fluvial del Besòs té 
32,6 ha, mentre que el Parc del Litoral només 2,7 ha–. Malgrat tot, el Parc fluvial del 
Besòs no ofereix molts dels serveis ecosistèmics per la seva condició natural de llera 
inundable: per exemple, no disposa de mobiliari urbà per seure o practicar esport. En 
aquests casos, cal potenciar certs serveis ecosistèmics a altres àrees verdes de 
l’entorn, com seria el Parc del Litoral.  

L’estudi també estableix que els usos més oferts pel conjunt dels parcs, i amb 
concordança amb el que s’ha establert anteriorment, són els culturals: ofereixen zones 
de passeig i àrees aptes per practicar esport que afavoreixen l’envelliment actiu i les 
contribucions positives sobre la salut mental. Se’n destaca també la seva importància 
per la regulació tèrmica, i per la seva capacitat d’infiltració de l’aigua i permeabilitat del 
sòl, aspectes importants per la regulació hídrica.  

 

 

Figura 4.23. Capacitat de prestació de serveis ecosistèmics dels parcs urbans de l’àmbit 
del Besòs.  

Font: elaboració pròpia a partir del Consorci del Besòs (2017). Document de resum. Eix Temàtic 4 - Infraestructura 
Verda – Blava (http://www.territoribesos.cat/wp-content/uploads/2017/07/2_4-Resum_EIX4_VB-1.pdf). 

Parc del Litoral 

Parc fluvial del Besòs 

http://www.territoribesos.cat/wp-content/uploads/2017/07/2_4-Resum_EIX4_VB-1.pdf
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4.2. Estat actual de l’àmbit i entorn proper  

4.2.1. Usos del sòl 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, l’àmbit del PDU es troba en un context fortament 
antropitzat de façana litoral metropolitana i està classificat com a sòl urbà consolidat. 

Amb tot, l’estat actual de l’àmbit mostra una baixa intensitat d’urbanització després del 
desmantellament de l’antiga empresa de pintures Procolor (grup Akzo Nobel) i de les 
instal·lacions de la central tèrmica del Besòs, tret de les Tres Xemeneies i la sala de 
turbines adjacent que han estat declarades bé cultural d’interès local (BCIL).  
 

 

Figura 4.24. Ortoimatge de detall, amb la delimitació del sector de les Tres Xemeneies. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la cartografia del PDU. 

 
L’extrem sud-oest de l’àmbit és –a diferència de la resta– de titularitat pública i està 
ocupat pels següents elements: 

• Camp de futbol Ruiz Casado, on juga el club esportiu Sant Gabriel, equip local 
de Sant Adrià. 

• Poliesportiu Marina-Besòs que compta amb instal·lacions cobertes –amb pista 
poliesportiva i piscina climatitzada, entre d’altres instal·lacions– i una part 
descoberta –amb quatre pistes de tennis, dues de frontó i un camp de futbol 7–  
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• Parc del Litoral, inaugurat l’any 1990, a l’extrem sud-est del qual hi ha una 
estació de bombament del col·lector de Llevant.  

 

  

  

  

Figura 4.25. Imatges representatives de l’extrem sud-oest de l’àmbit. A dalt Parc Litoral; 
al mig subestació de bombament (esquerra) i pistes a l’aire lliure del poliesportiu Marina-
Besòs (dreta). Les imatges inferiors mostren el solar situat al nord del Parc litoral, 
utilitzat com a aparcament, a l’extrem del qual hi ha una casa tancada. 

Font: ERF. 
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Pel que fa a la franja costanera, la platja del Litoral –en el tram comprès entre la 
desembocadura del Besòs i l’inici de la parcel·la de Procolor– està equipada i presenta 
una bona qualitat. Més enllà d’aquest punt no constitueix una veritable platja, atès 
l’estat actual del sòl i l’existència d’una escullera de pedra per protegir de l’erosió 
marina. 
 

  

  

  

Figura 4.26. El tram de passeig marítim urbanitzat i la platja del Litoral associada (a dalt) 
contrasten amb el tram següent, pendent d’actuació, comprés entre l’antiga Procolor i la 
central tèrmica (a baix). 

Font: ERF. 

 

Tret d’alguns elements –com la platja del Litoral, el passeig marítim o part del Parc del 
Litoral– la qualitat paisatgística actual de l’entorn és baixa, principalment degut a l’estat 
actual dels solars de l’antiga Procolor i la central tèrmica, amb les parcel·les 
envoltades per murs i tanques perimetrals i on encara s’hi estan duent a terme 
actuacions.  

La singularitat de les Tres Xemeneies com a element visual molt destacat a escala 
supramunicipal, ja ha estat tractada anteriorment (vegeu 4.1.2. Context paisatgístic). 

 



AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  98 

 

 

 

  

  

 

  

Figura 4.27. Bona part de l’àmbit es caracteritza –més enllà de la presència singular de 
les Tres Xemeneies– pels solars buits, tanques perimetrals amb grafits i altres 
elements antròpics que es mantenen –com la subestació elèctrica o el col·lector de 
Llevant– després del desmantellament de les activitats industrials. 

Font: ERF. 
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L’extrem nord-est de l’àmbit, ja en el terme de Badalona, es troba en curs 
d’urbanització, la qual cosa està comportant un canvi paisatgístic apreciable respecte 
la situació prèvia. S’hi està fent una nova zona residencial, així com nova vialitat i 
zones verdes. 

 

  

  

  

Figura 4.28. Imatges dels nous sectors en desenvolupament, al nord-est de l’àmbit, ja 
en el terme de Badalona. 

Font: ERF. 
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Quant a l’accessibilitat actual de l’àmbit i entorn en mode sostenible cal remarcar el 
següent: 

• L’accés en transport públic es veu afavorit per l’existència d’una parada de tren 
(R1, rodalies) i una de tramvia (línies T4 i T6 del Trambesòs, que finalitza en 
aquest punt), situades a tocar entre elles i en ambdós casos denominades Sant 
Adrià. També hi ha una línia de bus (B7) que connecta aquestes parades amb 
Badalona (barri del Pomar). 

• Pel que fa a l’accés en bicicleta, existeix carril-bici al Parc fluvial del Besòs i 
també a l’avinguda Eduard Maristany fins passada la riba esquerra del riu. En 
aquest punt, a l’alçada d’on comença el solar de l’antiga Procolor, el carril-bici 
gira en direcció a mar, tot acostant-se al Parc del Litoral, per connectar 
posteriorment amb el del Parc fluvial del Besòs. 

• En el tram d’Eduard Maristany comprés entre les parcel·les de l’antiga Procolor 
i la central tèrmica, la secció de l’avinguda es redueix força. No hi ha carril bici i 
el pas de vianants fins fa poc no es veia afavorit, atès que pràcticament no 
existia vorera fins que l’Ajuntament de Badalona va instal·lar una plataforma 
elevada en aquest tram (vegeu la següent figura). 

 

  

Figura 4.29. Imatges representatives del significatiu canvi de secció de l’avinguda 
Eduard Maristany entre el pont sobre el riu Besòs (esquerra) i a l’àmbit de les Tres 
Xemeneies (dreta). 

Font: ERF. 



AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  101 

 

4.2.2. Preexistències i condicionants de l’àmbit 

Com a premissa general cal remarcar que l’àmbit es troba en un entorn marcadament 
delimitat per dues barreres físiques naturals: el riu i el mar; i dues d’antròpiques: la 
línia ferroviària i els nous desenvolupaments residencials al municipi de Badalona (en 
curs d’execució). 

4.2.2.1. Elements construïts 

A l’antiga parcel·la de la central tèrmica resten les tres xemeneies de la central i la sala 
de turbines annexa, que el setembre de 2016 van ser declarades bé cultural d’interès 
local (BCIL) per part de l’Ajuntament de Sant Adrià. En coherència, la petita part 
corresponent a Badalona també ha estat declarada BCIL per part d’aquest Ajuntament 
el juny de 2017. Aquesta catalogació comporta la preservació de la construcció i el 
compliment d’allò previst a la Llei 9/93 del patrimoni cultural català.  

En una posició adjacent a les xemeneies hi ha una subestació elèctrica en 
funcionament que actua de node de la xarxa de transport secundari (220 kV) i de punt 
de transformació i distribució a mitjana tensió. Segons la informació disponible, està 
previst que tota aquesta instal·lació es traslladi a l’altre costat de l’avinguda Eduard 
Maristany, tant la part corresponent a REE com la d’Endesa. 

Al contrari del que s’esdevé a la parcel·la de l’antiga central tèrmica, a la corresponent 
a l’antiga Procolor l’única construcció que resta és una caseta corresponent a l’estació 
elevadora del col·lector de Simancas (vegeu subapartat següent). 

Pel que fa al sòl públic situat al sud-oest de l’àmbit, el principal element construït a 
destacar és el pavelló del poliesportiu Marina-Besòs, seguit per l’estació de 
bombament i per la zona de vestuaris del camp de futbol, elements ja esmentats a 
l’apartat precedent. Aquest sòl inclou una parcel·la no urbanitzada, delimitada pel 
camp de futbol i el Parc del Litoral, que és utilitzada com aparcament i on s’ubica una 
construcció de planta rectangular PB+1, actualment tancada i sense ús aparent. 

D’altra banda, cal indicar que a la part sud de l’àmbit existeix un petit tram de passeig 
marítim, entre l’estació de bombament i el final de la zona esportiva, abans d’arribar a 
la parcel·la de l’antiga Procolor. A partir d’aquest punt el passeig marítim resta 
interromput fins que, una vegada fora de l’àmbit, apareix un nou tram situat ja en el 
terme municipal de Badalona. 

4.2.2.2. Sistema de sanejament 

Per l’àmbit discorre el col·lector interceptor de Llevant, construït a començaments de la 
dècada de 1980 amb un traçat molt proper a la línia de costa –la major part dins de 
zona marítimo-terrestre (ZMT)– i amb diversos trams visibles en superfície. A mig tram 
del recorregut del col·lector dins l’àmbit –a l’extrem est de la parcel·la de Procolor– hi 
ha una estació elevadora que bombeja les aigües del col·lector de Simancas, 
perpendicular a la costa, al col·lector interceptor. L’estat i ubicació actual del col·lector 
de Llevant no són adequats en un context de reurbanització del sector i adequació de 
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l’espai públic per la qual cosa cal plantejar el seu desviament i soterrament dins l’àmbit 
del PDU i fora de la ZMT.  

Aquest col·lector finalitza el seu recorregut a l’estació de bombament del Parc del 
Litoral, ja esmentada. El bombament permet, mitjançant un sifó situat sota la llera del 
riu, que les aigües residuals del col·lector de Llevant arribin fins a la depuradora del 
Besòs situada al Fòrum. Aquesta estació presenta actualment problemes de males 
olors i amb la sortida al mar del seu sobreeixidor, el qual es troba a una cota inferior a 
la barra de sorra que forma el riu, provocant la sedimentació de flotants i el vessament 
d’aigües residuals. 

Respecte aquestes qüestions cal remarcar que el Consorci del Besòs ha redactat el 
document Actuacions per a la recuperació del litoral de Sant Adrià de Besòs i 
Badalona (juliol 2016), consensuat amb els Ajuntaments implicats on planteja 
solucions, entre d’altres, a les dues problemàtiques exposades. En concret, estableix 
un nou traçat terra endins pel col·lector de Llevant –amb les afectacions corresponents 
per al col·lector Simancas–, així com tractaments de desodorització a l’estació de 
bombament acompanyats d’un nou col·lector sobreeixidor en calaix de 200 m de 
longitud. El desplaçament del col·lector terra dins està contemplat també al Pla d’acció 
de l’Agenda Besòs, amb el codi OL03. 

Amb relació al sanejament cal indicar, finalment, que el Pla Director d’Aigües Pluvials 
(PDAP) de l’AMB, publicat el 2005, contempla la ubicació d’un dipòsit anti-DSS proper 
a l’àmbit de les Tres Xemeneies. La funció d’aquests dipòsits és retenir les aigües 
pluvials en episodis de pluges torrencials, tot laminant l’aportació d’aigües a les 
depuradores mitjançant la xarxa de clavegueram –habitualment unitària amb la de 
pluvials– i prevenint el col·lapse de les EDAR i/o el sobreeiximent de col·lectors. 
D’altra banda, l’acumulació d’aigua en aquests dipòsits afavoreix un eventual ús 
posterior d’aquest recurs per usos diversos. 

  

Figura 4.30. Imatges representatives del col·lector de Llevant al sector de les Tres 
Xemeneies. 

Font: ERF. 
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4.2.2.3. Contaminació del sòl 

Diversos informes i evidències han revelat l’existència de sòls contaminats a l’àmbit i 
entorn com a conseqüència de les activitats industrials de la zona, amb incidència 
també a l’aqüífer, a les aigües de bany i a les platges. En són un bon exemple els 
importants treballs de descontaminació que es van dur a terme entre 2002 i 2004 en 
un emplaçament proper, previs a la construcció del nou port de Badalona, en uns 
terrenys antigament ocupats per una activitat productora de fertilitzants inorgànics 
(Cros SA). 

En l’àmbit del PDU, aquest fet s’ha constatat a l’àmbit de Procolor. Segons la 
informació disponible, després del desmantellament de les naus industrials de 
Procolor, la propietat indica que ha dut a terme una descontaminació del sòl fins a un 
nivell apte per a usos industrials. Per la seva part, Endesa exposa que també ha 
descontaminat la seva parcel·la fins a ús residencial, tot afegint també una capa d’un 
metre de terres.  

L’existència de sòls contaminats ja es feia constar en el Document inicial estratègic. A 
la fase de consultes derivada del procés d’avaluació ambiental del PDU l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) ha aportat informació detallada dels expedients existents 
a l’àmbit i entorn proper en matèria de sòls contaminats –informe emès el 17 d’abril de 
2018– els quals s’indiquen a continuació. 

Taula 4.2. Expedients de l’ARC relacionats amb la contaminació del sòl a l’àmbit 
d’anàlisi. 

 
Font: ARC. (Abril 2018). Informe tècnic sobre l’Avanç del PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres 
Xemeneies. 
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En l’informe de l’ARC esmentat s’indica que:  

Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb 
activitats potencialment contaminants del sòl (actuals o històriques), cal que 
s’ajusti al compliment del Reial decret 9/2005 pel que s’estableix la relació 
d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la 
declaració de sòls contaminats i de l’article 20 del Decret legislatiu 1/2009 pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus (text consolidat). 

En aquest sentit, prèviament a qualsevol obra d’urbanització o construcció dins 
d’aquest àmbit (incloent-hi edificis residencials, equipaments, serveis tècnics, 
les noves platges, el nou passeig marítim, els vials...), cal disposar d’un informe 
de l’Agència de Residus de Catalunya que determini que el sòl és apte per als 
usos previstos. 

 

 

Figura 4.31. Localització dels diferents expedients sobre sòls contaminats existents a 
l’àmbit del PDU i entorn immediat. Els codis es corresponen amb els mostrats a la taula 
anterior.  

Font: ARC. (Abril 2018). Informe tècnic sobre l’Avanç del PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres 
Xemeneies  
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Per poder redactar aquest informe, s’haurà de presentar a l’Agència de Residus 
de Catalunya la següent informació: 

• Informació detallada de la qualitat del sòl. 

• Usos del sòl i projecte a executar. 

• En el cas que els resultats de les mostres de sòl superin els criteris de 
referència, caldrà una anàlisi quantitativa de risc segons el projecte a 
executar. 

En aquest context, el Consorci del Besòs ha encarregat un informe relatiu a la 
Investigació preliminar de la qualitat ambiental del sòl del front litoral entre Sant Adrià 
de Besòs i el Port de Badalona. 

En el marc d’aquest estudi s’han fet 15 cates –els dies 9 i 10 d’octubre de 2017– i 
anàlisi de sòls d’acord amb el Reial decret 9/2005 de sòls contaminats. Els punts de 
mostreig s’indiquen a la figura següent. 

Com a resultat d’aquesta anàlisi s’han diferenciat quatre zones amb característiques 
pròpies: 

• Tram 1-Sant Adrià (uns 200 m): sòls afectats per reblerts d’origen industrial, 
d’uns 3 m de gruix. 

• Tram 2-Central tèrmica (uns 300 m): reblert de terres d’1 m de gruix. 

• Tram 3-Badalona: igual que el tram 1. 

• Zona de platja activa: es detecten àrees lleugerament impactades per antigues 
activitats industrials properes. 

Als efectes de la present avaluació ambiental els principals punts de mostreig a 
considerar corresponen als trams 1 i 2 i al primer del tram 3 (C1 a C7, assignats de 
sud a nord). En aquestes mostres s’han trobat nivells genèrics de referència (NGR) de 
metalls pesants superiors als contemplats a l’Annex II del Decret legislatiu 1/2009 pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus. A la majoria de mostres es 
troben valors per sobre els NGR pel que fa a l’arsènic, tot i que també cal destacar 
valors per sobre els NGR en les mostres de les cates C1 i C2 (Sant Adrià) per plom i 
antimoni. A la mostra C1 també s’han trobat nivells apreciables d’hidrocarburs 
aromàtics policíclics i d’hidrocarburs totals. 

L’informe conclou que els resultats de la investigació preliminar permeten constatar que 
la qualitat ambiental del sòls d’una part del solar presenten uns nivells d’impacte per 
sobre dels admesos per usos urbans del territori i que en aquest escenari, el marc legal 
estableix que cal dur a terme una investigació complerta que permetrà caracteritzar amb 
precisió els focus de contaminació, determinar-ne l’abast i acotar els treballs de neteja. 
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4.2.2.4. Servituds de domini públic marítimo-terrestre 

Un altre condicionant important per a usos futurs ve donat per les limitacions 
imposades per l’existència d’una zona de domini públic marítimo-terrestre i les 
servituds associades. Aquesta qüestió s’ha tractat amb detall anteriorment (vegeu 
2.4.1. Domini públic marítimo-terrestre i servitud de protecció). 

4.2.2.5. Processos erosius a les platges 

La pèrdua de sorres a moltes platges de l’entorn metropolità de Barcelona és un 
fenomen recurrent en el que intervenen múltiples factors, com les dinàmiques marines, 
les transformacions del perfil de la línia de costa (degut a la construcció de ports, dics, 
i esculleres, entre d’altres) i fenòmens climàtics com les llevantades. A aquests factors 

 

 

Figura 4.32. Localització dels punts de mostreig.  

Font: DAC Enviro (2017). Investigació preliminar de la qualitat ambiental del sòl del front litoral entre Sant Adrià de 
Besòs i el Port de Badalona. 
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cal afegir també els efectes derivats del canvi climàtic, com l’ascens del nivell del mar, 
que poden agreujar aquesta problemàtica (vegeu 4.3.3. Canvi climàtic). En aquest 
context, l’aportació periòdica de sorres abans de l’època de bany és un fet habitual per 
tal de mantenir-les operatives per al seu ús públic. 

En el cas de Badalona es disposa d’informació compilada durant el període 2001-2014 
on es mostren increments generals en l’amplada de la platja, especialment al nord del 
nou Port de Badalona i una disminució al sud del Port (platja de la Mora). Aquesta 
situació és, si més no en part, conseqüència de la construcció del port en un context 
on la direcció predominat dels corrents marins és en sentit nord-sud. 
 

 

Figura 4.33. Evolució de la línia de costa a Badalona durant el període 2001-2014 
(amplada de la platja calculada a partir de mostrejos mensuals). 

Font: Dades ambientals Badalona 2014 a partir d’AMB. 

Amb relació a aquesta qüestió cal remarcar l’existència d’un informe específic sobre la 
dinàmica litoral i l’estabilitat de les platges de Sant Adrià de Besòs i Badalona entre la 
desembocadura del Besòs i el port de Badalona, encarregat el 2013 pel Consorci del 
Besòs a Greccat en col·laboració amb l’Institut d’hidràulica ambiental de la Universitat 
de Cantàbria9. 

La diagnosi d’aquest informe –en el qual no es fa cap referència explícita a 
l’agreujament de la problemàtica com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic– 
indica que la zona rep l’acció continuada d’un corrent net en direcció nord-sud, el qual 
va arrossegant sediment al llarg del temps. Abans de la construcció del Port de 
Badalona l’àmbit es trobava en equilibri dinàmic, atès que el transport litoral produïa 
una entrada de sediment a l’extrem nord de la platja de la Mora que ara resta 
interromput, per la qual cosa cal la realització periòdica de bypass de sorra des de la 
zona nord del port per tal d’evitar la regressió. 

 
9 Greccat, Instituto de hidràulica ambiental de la Universidad de Cantabria (2013). Estudio de la dinàmica 
litoral y estabilidad de las playas de Sant Adrià de Besós y Badalona. 
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L’informe planteja una intervenció mitjançant la construcció de quatre dics que 
delimitaran tres platges en equilibri estàtic. Aquesta actuació està recollida al Pla 
d’acció de l’Agenda Besòs amb el codi OL01. Estabilització platges (vegeu 2.3.1. 
Agenda Besòs).  

 

Figura 4.34. Esquema dels dics dissenyats i la batimetria regenerada. 

Font: Greccat (2013). Estudio de la dinàmica litoral y estabilidad de las playas de Sant Adrià de Besós y Badalona. 

 

Més recentment, el Consorci del Besòs ha encarregat un nou estudi orientat a 
identificar una estratègia que incrementi la resiliència del front litoral –considerant 
específicament l’ascens del nivell del mar– basada en solucions més naturals i que no 
impliquin recórrer a la construcció d’espigons. L’estudi, titulat Escenaris d’adaptació al 
canvi climàtic del front litoral de les Tres Xemeneies (2020), fa una proposta 
d’intervenció tova sobre el front litoral per prevenir aquests efectes negatius. L’estudi 
indica que aquesta proposta s’ha de modelitzar i dimensionar amb més detall, per bé 
que ha estat contrastada amb diversos experts. La solució a adoptar es basaria en una 
combinació de diferents elements disposats al llarg d’una secció tipus que, de mar a 
terra incorporaria el següent: 
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o Creació de praderies submarines de Cymodocea nodosa i Zostera marina 
(espècies de creixement més ràpid que la posidònia) i/o instal·lació 
d’esculls artificials. 

o Dics submergits longitudinals formats amb geotubs –geotèxtils enrotllats 
que contenen la pròpia sorra de la platja– situats a una determinada 
distància de la línia de costa, els quals provocarien un efecte dissipador 
de l’energia de l’onatge per trencament. 

o Doble cordó dunar de dunes mòbils i semimòbils dins l’àmbit del Parc 
Litoral, tot aplicant l’experiència prèvia de l’AMB en el projecte “dunes 
híbrides” dur a terme al litoral del delta del Llobregat. 

o Zones humides amb nivell d’aigua i índex de salinitat variables segons 
l’epoca de l’any i les condicions meteorològiques/climàtiques. 

o Berma de bioretenció, relleu sobreelevat amb una amplada de 20-30 m, 
amb vegetació llenyosa i una bona capacitat de drenatge. 

 

 

Figura 4.35. Comparativa entre la secció tipus de la situació actual –amb els nivells que 
podria assolir l’aigua en diferents hipòtesis d’ascens del nivell del mar– i la secció tipus 
proposada en l’informe esmentat per potenciar la resiliència del sector, mitjançant la 
combinació de diferents elements tous i naturals.  

Font: LandLab (2020). Propuesta de resiliencia del litoral del Besòs. 

2020 
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Els forts temporals o llevantades poden causar efectes molt notables sobre les zones 
costaneres. En són un exemple les afectacions del temporal Glòria ocorregut entre el 
20 i el 23 de gener de 2020, que va anar acompanyat de ratxes de vent superiors a 
100 km/h i d’un fort temporal marítim provocant onades de fins a sis metres a la costa 
de Badalona, causant nombroses destrosses a la franja litoral i provocant importants 
afectacions a les platges.  

 

 

 

Figura 4.36. Efectes del temporal Glòria, ocorregut entre el 20 i el 23 de gener de 2020 a la 
línia de costa. La imatge de dalt mostra la desembocadura del Besòs i la inferior una 
perspectiva cap a les Tres Xemeneies des de les platges de Barcelona. 

Font: (1) El Periódico (https://www.elperiodico.cat/ca/santa-coloma/20200121/santa-coloma-inicia-levacuacio-i-el-
tancament-del-parc-fluvial-del-besos-davant-del-possible-desbordament-del-riu-7815002); (2) Nació Digital 
/https://www.naciodigital.cat/noticia/195024/llevantada/provoca/danys/valor/12/milions/euros/barcelona). 

 

https://www.elperiodico.cat/ca/santa-coloma/20200121/santa-coloma-inicia-levacuacio-i-el-tancament-del-parc-fluvial-del-besos-davant-del-possible-desbordament-del-riu-7815002
https://www.elperiodico.cat/ca/santa-coloma/20200121/santa-coloma-inicia-levacuacio-i-el-tancament-del-parc-fluvial-del-besos-davant-del-possible-desbordament-del-riu-7815002
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4.2.3. Qualitat de les aigües 

4.2.3.1. Cursos superficials: el riu Besòs 

L’àmbit d’anàlisi s’ubica a la conca del Besòs i se situa, més concretament, proper al 
límit amb la llera del riu a pocs metres de la seva desembocadura.  

El Programa de seguiment i control (PSiC) de l’ACA, que té una durada aproximada de 
sis anys, analitza l’estat de les masses d’aigua i els recursos hídrics a Catalunya, la 
seva evolució en el temps i el compliment dels objectius fixats en la planificació 
hidrològica. 

En el cas de la massa d’aigua superficial més propera a l’àmbit –el Besòs des de la 
seva confluència amb el Ripoll fins al mar (codi 1100300)– el PSiC compta amb un 
únic punt de mostreig. Aquest punt se situa després del pont de Can Zam a Santa 
Coloma de Gramenet, a més de 4 km de la desembocadura i de l’àmbit d’anàlisi.  

El document IMPRESS del 2019 –document de pressions i impactes, i anàlisi del risc 
d’incompliment dels objectius de la Directiva marc de l’aigua (DMA), consultat el gener 
de 2020 quan estava a informació pública–, incorpora la següent informació, referida a 
un període previ, amb relació a l’estat de la conca del Besòs i d’aquesta d’aquesta 
massa d’aigua superficial en particular: 

• La major part de les masses d’aigua que integren la conca del Besòs presenten 
un estat general dolent. En són excepció algunes masses que es corresponen 
amb trams de capçalera que presenten una qualitat bona –com la capçalera del 
Ripoll, de la riera de Caldes o la riera de Sant Cugat–. A mesura que transcorren 
per àrees amb un caràcter més urbà, la qualitat disminueix fins arribar a la 
desembocadura.  
 

 

Figura 4.37. Estat general de les masses d’aigua superficials a l’àmbit d’anàlisi i entorn. 
Es marca amb un oval vermell el tram final del Besòs entre Montcada i la desembocadura. Nota: 
la informació correspon a 2012: atès que no s’ha localitzat cartografia posterior. 

Font: ACA. Programa de seguiment i control (PSiC) de l’estat de les masses d’aigua de Catalunya. Informe 2012. 
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• L'estat general del Besòs, des de la confluència amb el Ripoll fins al mar, és 
dolent. Concretament, presenta problemes tant pel que fa a l’estat ecològic com 
per l’estat químic. Amb tot, el seu estat ha millorat respecte dècades passades, 
com a conseqüència d’una millor depuració de les aigües residuals a la conca.  

• Pel que fa a l’estat ecològic, la qualitat biològica estableix que els índexs de 
fitobentos (IPS) i de peixos (IBICAT) presenten resultats dolents. 

• Pel que fa a la qualitat fisicoquímica, presenta excés d’amoni, de clorurs, fosfats, 
carboni orgànic total, zinc i de conductivitat.  

• Pel que fa a l’estat químic, també presenta un estat dolent, atès l’excés de de 
compostos com nonilfenol hetoxilat (NPEO), níquel, la suma 
d’hexaclorociclohexans i tert-octilfenol. 

Més enllà de l’estat general, la qualitat de les aigües del riu es pot veure afectada per 
incidents puntuals, en alguns casos d’especial rellevància. Un exemple recent en 
aquest sentit es va produir l’11 de desembre de 2019 com a conseqüència d’un incendi 
a la planta de Ditecsa a Montornès del Vallès, una empresa dedicada a la gestió i el 
tractament de dissolvents. En les tasques d’extinció de l’incendi, l’aigua que van fer 
servir els bombers va arrossegar materials tòxics fins al riu Besòs, causant una 
important afectació a la fauna fluvial aigües avall –es va produir una gran mortaldat de 
peixos– i va comportar el tancament del Parc fluvial del Besòs a l’ús públic.  

En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb la col·laboració de la 
Universitat de Barcelona i el CSIC-Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua 
ha elaborat un Pla de xoc per al seguiment de l’impacte ambiental al Besòs, per 
avaluar i analitzar el grau d’impacte, l’afecció a mitjà i llarg termini, i el grau de 
recuperació de l’ecosistema fluvial, de les aigües subterrànies i de les aigües 
costaneres de tot el tram afectat del riu Besòs. D’acord amb els primers resultats fruit 
del mostreig realitzat el 17 i 18 de desembre en 12 punts diferents (quatre punts del riu 
Besòs, sis punts d’aigües subterrànies i dos punts al litoral), la qualitat de l’aigua ja 
presentava una lleugera millora en comparació amb les mostres agafades durant les 
48 primeres hores després de l’incident. A principis de gener es va realitzar un nou 
mostreig i l’últim està previst que es dugui a terme durant el mes d’abril.  

D’altra banda, cal remarcar que en el marc del Projecte d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible –cofinançat pel 
FEDER i iniciat el 2017– hi ha una línia d’actuació orientada a la monitorització de la 
qualitat de l’aigua al riu Besòs, que té com a finalitat la reducció de l’impacte en 
escenaris de molta pluja i sobreeiximents del clavegueram, així com a la utilització de 
l’excedent d’aigües freàtiques per a millorar la llera del riu, en lloc del seu enviament al 
clavegueram.  

Aquesta actuació, en col·laboració amb la UPC i iniciada el 2019, comporta la ubicació 
de dos punts de mesura: un aigües amunt del pont de l’avinguda d’Eduard Maristany i 
l’altre a uns 300 m mar endins, mitjançant una boia equipada amb sensors per prendre 
dades cada 3 hores i avaluar la qualitat de l’aigua a partir de paràmetres com la 
terbolesa, el pH i la conductivitat.  
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4.2.3.2. Aigües subterrànies 

L’àmbit d’anàlisi se situa en bona part sobre l’extrem oriental d’una unitat hidrològica 
protegida –els aqüífers del delta del Besòs– pel Decret 328/1988, pel qual 
s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació 
amb diversos aqüífers de Catalunya, relacionades amb l’aprofitament de recursos 
hidràulics.  

D’altra banda, d’acord amb la cartografia de l’ACA, l’àmbit se situa sobra l’aqüífer 
superficial del delta del Besòs (codi 404A11), un aqüífer porós en medi al·luvial-
col·luvial format per materials quaternaris, principalment graves, sorres i argiles. 
Aquest aqüífer forma part de la massa d’aigua subterrània 36, del Baix Besòs i Pla de 
Barcelona. 

Pel que fa a l’estat de la massa d’aigua 36, del Baix Besòs i el Pla de Barcelona, 
d’acord amb el document IMPRESS esmentat, es conclou: 

• La massa d’aigua 36 presenta en general un estat general dolent, a causa d’un 
estat químic dolent derivat de l’activitat antròpica. 

• L’estat químic de la massa es veu compromès per un excés de nitrats i 
percloroetilè, a causa de l’activitat urbana i industrial històrica.  

• Per contra, el seu estat quantitatiu és bo, ja que el nivell freàtic presenta una 
tendència estable. Es recuperen els valors previs a la dècada del 1970, moment 
en que les extraccions d’origen industrial van assolir els seus nivells màxims, a 
causa de la reducció de les extraccions industrials. No obstant, es produeixen 
extraccions locals que en poden afectar localment el nivell freàtic (bombaments 
en aparcaments subterranis, infraestructures del metro, entre d’altres). 

 

 
Figura 4.38. Estat general de les masses d’aigua subterrànies segons l’informe 2015 del 
PSiC de l’ACA. En vermell es mostren les masses d’aigua amb un estat general dolent, i en 
verd les que presenten un estat general bo. S’assenyala la massa 36, Baix Besòs i el Pla de 
Barcelona i es localitza amb una fletxa vermella l’àmbit d’anàlisi.  

Font: ACA. Programa de seguiment i control (PSiC) de l’estat de les masses d’aigua de Catalunya. Informe 2015. 

36 
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4.2.3.3. Aigües de bany 

Pel que fa a les aigües litorals, cal considerar amb relació a l’àmbit la platja del Litoral, 
al terme de Sant Adrià –300 m de longitud i 30.800 m2 de superfície– i, en segon lloc la 
platja de la Mora a Badalona –585 m de longitud i 22.100 m2 de superfície–.  

 
Figura 4.39. Localització de la platja del Litoral, a Sant Adrià de Besòs, i de la platja de la 
Mora, a Badalona. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Hipermapa. 

D’acord amb el seguiment de la qualitat microbiològica (sanitària) de les aigües de 
bany que du a terme l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) –amb caràcter quinzenal 
durant la temporada de bany– durant el període 2012-2018 la qualitat de les aigües de 
la platja del Litoral va ser bona (tret del 2015 on es va avaluar com a excel·lent) i la de 
la platja de la Mora va ser excel·lent entre 2012 i 201610. Les darreres dades 
disponibles sobre la temporada de bany de 2019 indiquen una qualitat microbiològica 
excel·lent per la platja del Litoral en els 9 controls aquest any.  

Amb tot, en aquestes platges es produeixen de tant en tant episodis d’abocaments 
puntuals, que comporten que les aigües no siguin aptes pel bany en diversos moments 
al llarg de l’any. D’altra banda, també es produeixen episodis de contaminació de curta 
durada (24h-72h). Per exemple, a la platja del Litoral, degut a la seva situació 
geogràfica i després de períodes d’elevada precipitació, la qualitat sanitària pot no ser 
apta considerant els indicadors microbiològics (nivells d’Escherichia coli i d'enterococs 
intestinals). Això és provocat per vessaments puntuals (sobreeiximents) de les EDAR 
de la conca del Besòs d’aigües de pluja que, barrejades amb aigües residuals del 
clavegueram urbà, aporten contaminació fecal a les aigües de bany. 

Pel que fa al distintiu internacional bandera blava, cap de les dues platges l’ha obtingut 
mai. En canvi, sí la va rebre en la convocatòria del 2019 la platja del Cristall de 
Badalona. Anys anteriors, les platges del Coco i dels Pescadors de Badalona, a l’igual 
que la del Cristall, també havien rebut aquest distintiu.  

 
10 La platja de la Mora està tancada per obres des de gener de 2017, després que un temporal i l’onatge 

associat afectessin el col·lector de Llevant en aquesta zona. 

Platja del Litoral 

Platja de la Mora 
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4.2.4. Qualitat atmosfèrica 

4.2.4.1. Qualitat de l’aire 

L’àmbit d’anàlisi se situa dins la zona de qualitat de l’aire 1, Àrea de Barcelona, amb 
uns patrons de contaminació atmosfèrica associats a les aglomeracions urbanes, en 
les que el trànsit i l’activitat industrial hi tenen una important significació.  

Segons els corresponents informes anuals de la qualitat de l'aire a Catalunya, 
elaborats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General 
de la Qualitat Ambiental i el Canvi Climàtic, durant el període 2012-2018 l’Àrea de 
Barcelona ha presentat superacions dels valors llindars establerts per la normativa per 
contaminants com el diòxid de nitrogen (NO2), l’ozó troposfèric (O3) i les partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a les 10 micres (PM10), tots ells contaminants associats 
al trànsit i a l’activitat industrial que es produeixen en aquesta àrea.  

Les estacions de mesura de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA) més properes a l’àmbit són la de Sant Adrià de Besòs (Olímpic) i 
Badalona (Mont-roig - Ausiàs March), a uns 600 m i 1,8 km de l’àmbit en línia recta, 
respectivament. L’estació de Sant Adrià mesura contaminants associats a l’activitat 
industrial – en aquest cas, diòxid de nitrogen (NO2), ozó troposfèric (O3), partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i inferior a 2,5 micres (PM2,5)– i la de 
Badalona, mesura contaminació de fons –en aquest cas diòxid de nitrogen (NO2), 
diòxid de sofre (SO2) i ozó troposfèric (O3)–.  
 

 

Figura 4.40. Ubicació de les estacions de mesura de qualitat de l’aire a Sant Adrià (punt 
groc, Olímpic) i Badalona (punt taronja, Mont-roig-Ausiàs Marc) amb relació a l’àmbit de 
la modificació puntual (oval vermell). 

Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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Pel que fa als resultats de les estacions més properes a l’àmbit, l’estació de mesura de 
Sant Adrià va superar el valor límit de la mitjana anual (40 µg/m3) pel diòxid de 
nitrogen entre el 2012 i el 2015, ambdós inclosos, mentre que al llarg del període 
2016-2018 es va situar justament en el valor llindar de 40 µg/m3, sense presentar cap 
superació en aquests tres anys del valors límit anual i horari per a la protecció de la 
salut humana. Pel que fa a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres, l’estació de Sant Adrià tampoc va presentar cap superació en els últims tres 
anys. No obstant, sí que es va superar el valor límit establert per l’OMS, de 20 µg/m3: 
el 2016 i el 2017 la mitjana anual va ser de 28 µg/m3, i el 2018 de 25 µg/m3. Finalment, 
per l’ozó troposfèric, el 2018 es va superar en dues ocasions el llindar d’informació a la 
població sobre les mitjanes horàries. 

L’estació de mesura de Badalona (Mont-roig - Ausiàs March) també va registrar 
superacions del valor de la mitjana anual pel que fa al diòxid de nitrogen l’any 2015, 
mentre que entre 2016 i 2018 aquest valor ha estat inferior al valor llindar, tot i que 
molt proper durant el 2016 i el 2017 (38 i 39 µg/m3, respectivament). El valor del 2018 
es va situar en 35 µg/m3. Per contra, al 2018 es va superar quatre vegades el llindar 
d’informació a la població sobre les mitjanes horàries de l’ozó troposfèric, fet que ja 
s’havia produït entre el 2013 i 2015.  
 

 
Figura 4.41. Evolució de la mitjana anual de NO2 a les dues estacions de control de la 
contaminació atmosfèrica més properes al sector de les Tres Xemeneies. 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DTS). 
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Figura 4.42. Modelització de la mitjana anual d’immissions de NO2 (esquerra) i de PM10 
(dreta) a l’àmbit metropolità de Barcelona per a l’any 2015.  

Font: Hipermapa, a partir de cartografia de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DTS).  
 

  
Figura 4.43. Modelització de l’estimació d’emissions de NOx dels diferents focus a 
l’entorn de l’àmbit d’anàlisi. A l’esquerra emissions d’origen industrial i a la dreta emissions 
del trànsit (urbà i interurbà). 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DTS).  

Com s’ha exposat anteriorment, tant Sant Adrià com Badalona formen part de l’àmbit 
territorial declarat zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric pel diòxid de 
nitrogen i per a les partícules. En conseqüència, és d’aplicació el Pla de millora de la 
qualitat de l’aire en l’horitzó 2020 (vegeu 2.2.2. Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire en l’horitzó 2020). 
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4.2.4.2. Qualitat odorífera 

En el marc del Pla de Sostenibilitat de l’AMB (PSAMB) 2014-2020 es va dur a terme 
una tasca d’identificació d’activitats potencialment odoríferes i una classificació per 
sector d’activitat i per potencial incidència en un entorn proper. 

En l’entorn proper de l’àmbit d’anàlisi se situen diverses activitats identificades pel 
PSAMB com a potencialment odoríferes i generadores de males olors. La major part 
es relacionen amb la gestió de residus –com l’Ecoparc i la incineradora a uns 500 m 
de l’àmbit o l’estació de bombament d’aigües residuals en el propi àmbit, dins del Parc 
Litoral– i amb la indústria química –a uns 200 m de l’àmbit, dins del terme municipal de 
Badalona–. 
 

 
Figura 4.44. Activitats potencialment odoríferes en l’entorn de l’àmbit. Es marca amb 
un oval vermell l’àmbit d’anàlisi.  

Font: Barcelona Regional a partir del Mapa d’activitats potencialment odoríferes del PSAMB.  

L’estació de bombament del Parc Litoral genera freqüentment problemes de males 
olors atesa la mancança d’un sistema de desodorització de l’aire. Com a problema 
afegit, la diferència de cota entre la sortida al mar del sobreeixidor i la barra de sorra 
que forma el riu provoca que les matèries flotants i les aigües residuals sedimentin i es 
formin llots que actuen com a focus de males olors a la desembocadura. Com ja s’ha 
exposat abans, estan previstes actuacions correctores per minimitzar el problema 
(vegeu 4.2.2.2. Sistema de sanejament). 

4.2.4.3. Qualitat acústica 

Els mapes estratègics del soroll (MES) –derivats de la Directiva 2002/49/UE– avaluen 
l’exposició de la població al soroll produït per diverses fonts en una zona determinada. 
Aquelles entitats locals que formen una aglomeració de més de 100.000 habitants –
d’àmbit municipal o supramunicipal– i les administracions titulars d’infraestructures del 
transport han d’elaborar els Mapes, que s’han d’actualitzar cada cinc anys.  

En aquest sentit es van establir diverses aglomeracions urbanes metropolitanes entre 
les quals figuren la del Barcelonès I –en la que s’inclou Sant Adrià de Besòs juntament 
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amb Barcelona– i la del Barcelonès II –en la que hi figura Badalona juntament amb 
Santa Coloma de Gramenet–. D’aquesta manera, l’àmbit d’anàlisi se situa entre les 
dues aglomeracions.  

L’aglomeració del Barcelonès I va aprovar el primer mapa de soroll l’any 2009 i el 2012 
va aprovar el pla d’acció associat, pel període 2008-2013. El mapa estratègic de soroll 
i el seu Pla d’acció han estat actualitzats el 2014 i el 2016, respectivament. 
L’aglomeració del Barcelonès II va aprovar el primer mapa de soroll l’any 2009 i el pla 
d’acció el 2013, els quals han estat actualitzats el 2014 i el 2018, respectivament. 

Els mapes estratègics incorporen com a paràmetres els nivells sonors diürns (Ld), 
nocturns (Ln) i els nivells sonors de la integració dels períodes dia, vespre i nit (Lden), 
en dB(A).  

En l’àmbit d’anàlisi, la situació acústica pel període de dia (Ld) se situa entre els 55 i 59 
dB(A) en les zones amb presència d’equipaments a l’entorn del Parc Litoral i amb usos 
residencials –a l’entorn del Carrer Eduard Maristany abans d’arribar al Port de 
Badalona–. La situació acústica presenta valors més elevats de fins a 65 dB(A) a 
l’entorn de les vies del ferrocarril, també a l’Avinguda Eduard Maristany.  

La situació acústica pel període nocturn (Ln) és d’entre 50 i 54 dB(A) de forma força 
generalitzada en tot l’àmbit. Pel que fa al període integrat Lden els nivells es troben 
entre els 55 i 69 dB(A) i es distribueixen de manera similar al període de dia.  

El mapa estratègic només estima població resident exposada al soroll al final del carrer 
Eduard Maristany abans d’arribar al port, on s’hi ubiquen edificis residencials.  

Fora de l’àmbit, en l’entorn proper, la situació acústica presenta unes dB(A) més 
elevades, de fins a 74 dB(A), especialment a l’entorn de vies com l’avinguda del 
Maresme, el carrer de la Gravina o el carrer de Julio Galve Brusson, amb un trànsit 
intens associat a la intensa activitat econòmica dels polígons industrials del Sot i 
Badalona Sud.  

 

 
Figura 4.45. Mapa estratègic de soroll a l’àmbit del PDU i entorn. Situació acústica d’acord 
amb l’índex de soroll dia-vespre-nit Lden 2012-2017. 

Font: Mapes estratègics de soroll del Barcelonès I i II. 
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Tot i que no és representatiu de l’àmbit, el Pla d’Acció de l’Aglomeració del Barcelonès 
I i el del Barcelonès II proporcionen informació del nombre de població exposada al 
soroll en funció de diferents rangs de decibels.  

Taula 4.3. Població exposada, en centenes i percentatges, a nivells sonors de la 
integració dels períodes dia-vespre-nit, Lden, i dels nivells sonors nocturns, Ln, de 
l’Aglomeració del Barcelonès I i de l’Aglomeració del Barcelonès II.  

 

  Aglomeració del Barcelonès I Aglomeració del Barcelonès II 

 
dB(A) 

Població 
exposada 

Percentatge 
de població 
exposada 

Població 
exposada 

Percentatge 
de població 
exposada 

L
d

e
n
 

<55 191.700 11,7 31.500 9,3 

55-60 155.800 9,5 63.400 18,7 

60-65 367.800 22,4 133.900 39,5 

65-70 461.000 28,1 96.200 28,4 

70-75 379.500 23,1 12.500 3,7 

≥75 88.100 5,3 1.400 0,4 

L
n
 

<50 312.800 19,0 94.700 28 

50-55 324.700 20,0 137.200 40,5 

55-60 448.300 27,0 74.600 22 

60-65 413.500 25,0 25.700 7,6 

65-70 133.200 8,0 6.500 1,9 

≥70 11.300 0,7 200 0,1 

Font: elaboració pròpia a partir del Pla d’Acció d’Aglomeració del Barcelonès I i del Pla d’Acció d’Aglomeració del 
Barcelonès II. 

Finalment, com ja s’ha exposat, tant Sant Adrià com Badalona compten amb una 
ordenança de sorolls i vibracions, amb el mapa de capacitat associat on es zonifica el 
territori atenent a objectius de qualitat acústica (vegeu 2.4.6. Contaminació acústica). 
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4.3. Riscos naturals i antròpics 

4.3.1. Riscos naturals 

En matèria de riscos naturals, cal considerar bàsicament el risc d’inundabilitat associat 
al riu Besòs, tot i que també s’exposa el risc sísmic, d’acord amb les indicacions 
rebudes per part de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  

4.3.1.1. Risc d’inundabilitat 

L’esquema següent sintetitza els aspectes més rellevants vinculats a la zonificació de 
l’espai fluvial (vegeu 2.4.2. Espai fluvial, domini públic hidràulic i zones de servitud). 
 

 

Figura 4.46. Zonificació de l’espai fluvial d’acord amb el Reglament del domini públic 
hidràulic, incloent objectius principals, mètode delimitació i principals criteris d’usos 
admesos. 

Font: ACA. Zonificació dels espais fluvials  

(http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/espais_fluvials/zonificacio/zonificacio.htm). 

En el marc dels treballs de planificació de l’espai fluvial de la conca del Besòs per part 
de l’ACA, estan delimitats la zona fluvial, el sistema hídric i la zona inundable del riu, 
així com l’abast de les inundacions per diferents períodes de retorn (10, 100 i 500 
anys). D’altra banda, l’ACA també ha elaborat la delimitació de la zona de flux 
preferent, d’acord amb les determinacions del Decret 638/2016 pel qual es modifica el 
Reglament del domini públic hidràulic i ha generat també cartografia amb els calats 
que assoleix l’aigua per diferents períodes de retorn. 

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/espais_fluvials/zonificacio/zonificacio.htm
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En termes d’inundabilitat, el concepte clau que s’utilitza actualment és el de zona de 
flux preferent, constituïda per la suma de la zona o zones on es concentra 
preferentment el flux durant les avingudes –o via d’intens desguàs– i de la zona on –
per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn– es puguin produir greus danys 
sobre les persones i els béns11. En la delimitació d’aquesta zona s’ha d’utilitzar tota la 
informació d’índole històrica i geomorfològica existent, a fi de garantir la coherència 
adequada dels resultats amb les evidències físiques disponibles sobre el 
comportament hidràulic del riu. 

A l’àmbit del PDU l’única àrea afectada per la zona de flux preferent se circumscriu al 
pas inferior del carrer Olímpic. Aquest pas creua per sota el pont del ferrocarril i el de 
l’avinguda Eduard Maristany. Amb relació a aquesta qüestió, l’informe emès per l’ACA 
el 22 de març de 2018 en el marc de la fase de consultes per emetre el Document 
d’abast per part de l’òrgan ambiental indica el següent: 

D’entrada, tenint en compte la zonificació prevista, amb una àmplia zona d’espais 
lliures als terrenys adjacents al riu, i la valoració preliminar feta per aquesta 
Agència, l’ordenació prevista és compatible amb la zona de flux preferent. 

 

 

Figura 4.47. Zona de flux preferent al tram final del riu Besòs. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Agència Catalana de l’Aigua (visor MAPRI) i la cartografia del PDU. 

 
11 La via d’intens desguàs (VID) és la zona per la que passaria l’avinguda de 100 anys de període de retorn 
sense produir una sobreelevació superior a 0,3 m, respecte a la cota de la làmina d’aigua que es produiria 
amb aquesta mateixa avinguda considerant tota la plana d’inundació existent. La sobreelevació anterior pot 
reduir-ser, a criteri de l’organisme de conca, fins a 0,1 m quan l’increment de la inundació pugui produir 
greus perjudicis o augmentar-se fins a 0,5 m en zones rurals o quan l’increment de la inundació produeixi 
danys reduïts. Al seu torn, la zona d’inundació greu (ZIG): és la zona inundable per a un període de retorn 
de 100 anys amb més d’1 m d’altura d’aigua, més d’1 m/s de velocitat o en la que el producte de les dues 
sigui major de 0,5 m2 /s. 
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Quant als calats, les figures següents mostren els calats modelitzats per l’ACA pels 
diferents períodes de retorn (10, 100 i 500 anys). 
 

 

 

 

Figura 4.48. Calats corresponents a diferents períodes de retorn –10 anys a dalt, 100 
anys al mig i 500 anys a baix– al tram final del riu Besòs i al seu entorn. 

Font: Agència Catalana de l’Aigua (visor MAPRI). 
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Pel que fa a les diferents zones inundables, la cartografia disponible de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA)12 evidencia que l’àmbit objecte de l’avaluació es troba 
parcialment afectat per aquest risc, ja que la zona de l’àmbit més propera a la llera de 
riu Besòs –fins a l’alçada del carrer de la Platja– es troba dins la zona inundable pel 
període de retorn dels 100 anys i amb una delimitació pràcticament equivalent pel 
període de 500 anys.  
 

 

Figura 4.49. Inundabilitat de l’àmbit, assocada al riu Besòs per diferents períodes de 
retorn (10, 100 i 500 anys). Addicionalment es mostren les zones potencialment 
inundables d’acord amb criteris geomorfològics establertes per l’ACA. 

Font: Mapa de protecció civil de Catalunya a partir d’informació de l’ACA. 

Cal esmentar que la cartografia de l’ACA també mostra que tot l’àmbit i bona part dels 
municipis de Sant Adrià i Badalona són zones potencialment inundables segons 
criteris geomorfològics, és a dir, identificats a partir de la morfologia del terreny i els 
episodis històrics d’inundació, entre d’altres paràmetres. Cal remarcar, però, que 
aquests criteris no impliquen un risc real actual, el qual s’avalua, justament, a través de 
la zona de flux preferent i la delimitació de zones inundables. 

 
12 Aquesta cartografia prové de la planificació de l’espai fluvial (PEF) de la conca Besòs, els treballs de la 
qual van finalitzar l’octubre de 2015, i té per objectiu la zonificació de l'espai fluvial a la conca del Besòs a 
partir del coneixement holístic (caracterització i diagnosi), principalment des de tres vessants: dinàmica 
fluvial, inundabilitat i dimensió ambiental. 



AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  125 

El recent episodi del temporal Gloria (20 al 24 de gener) permet evidenciar l’increment 
de cabal associat a un volum important de precipitacions a la conca del Besòs. En 
concret, l’estació d’aforament de Santa Coloma va registrar una punta de cabal 
superior a 500 m3/s, multiplicant per un factor superior a 100 el seu cabal previ (a 
l’entorn de 3 m3/s). 
 

 

Figura 4.50. Evolució del cabal d’aigua del riu Besòs al seu pas per l’estació 
d’aforament de Santa Coloma de Gramenet durant el temporal Gloria. 

Font: ACA. Aigua en temps real (http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid#ara). 

 

  

Figura 4.51. Nivell assolit per l’aigua a l’alçada del pont del ferrocarril, com a 
conseqüència del temporal Glòria, ocorregut entre el 20 i el 23 de gener de 2020. 

Font: La Vanguardia (https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20200121/473030818780/alerta-hombre-
caido-rio-besos-falsa-alarma.html) i el Punt avui (http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/1727894-el-
temporal-s-acarnissa-amb-el-litoral.html#&gid=1&pid=37). 

 

Degut al gran augment del cabal del riu i el seu conseqüent risc de desbordament, es 
va tancar el Parc fluvial del Besòs a l’accés públic per garantir la seguretat dels 
usuaris. El Parc va ser reobert tres dies després de finalitzar el temporal i les tasques 
de neteja corresponents. 

 

 

 

http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid#ara
https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20200121/473030818780/alerta-hombre-caido-rio-besos-falsa-alarma.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20200121/473030818780/alerta-hombre-caido-rio-besos-falsa-alarma.html
http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/1727894-el-temporal-s-acarnissa-amb-el-litoral.html#&gid=1&pid=37
http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/1727894-el-temporal-s-acarnissa-amb-el-litoral.html#&gid=1&pid=37
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D’altra banda cal recordar els aspectes tractats en una reunió conjunta amb l’ACA 
celebrada el 5 d’octubre de 2017. En síntesi, les conclusions de la reunió van ser les 
següents: 

• La zonificació de l’espai proposada i l’elevada presència d’espais lliures 
afavoreix el flux natural de l’aigua.  

• D’acord amb la valoració preliminar feta per l’ACA l’àmbit edificat se situaria 
fora de la línia de flux preferent i es trobaria en una zona qualificada com 
d’inundació lleu, si més per un període de retorn de 100 anys. 

• En qualsevol cas, en fases posteriors de tramitació, una vegada s’hagi avançat 
en les propostes d’ordenació –i l’ACA hagi emès els informes preceptius– 
caldrà seguir les indicacions pertinents establertes d’acord amb el Reglament 
del domini públic hidràulic (text consolidat de la darrera versió en data 29 de 
desembre de 2016) i, en particular, les establertes a l’article 14bis relatiu a 
limitacions dels usos del sòl en zona inundable.  

• Més enllà dels riscos vinculats directament a la inundabilitat cal tenir en compte 
també els associats al drenatge de les aigües pluvials, que podrien arribar a 
generar problemàtiques més grans que la pròpia inundabilitat fluvial. 

• En aquest sentit, és important garantir la capacitat de desguàs de la franja més 
propera al marge esquerre del riu i, en particular del vial paral·lel més pròxim al 
curs fluvial. 

 

La taula següent sintetitza les limitacions d’usos, establertes normativament al text 
refós de la Llei d’Aigües i al Reglament del domini públic hidràulic, per les zones de 
flux preferent i per les zones inundables, d’acord amb les següents directrius:  

• Zona de flux preferent (ZFP): limitacions als usos vulnerables quant a 
avingudes o que suposin una reducció de la capacitat de desguàs. 

• Zona inundable (ZI): criteris constructius per a les edificacions destinades a 
habitatge i recomanacions de seguretat per altres usos. 

A la taula s’utilitza el concepte de sòl rural i de sòl urbanitzat establert per l’article 21 
del Reial decret legislatiu 7/2015 pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i 
rehabilitació urbana. Atenent a aquest article es poden considerar sòl rural aquells sòls 
que la normativa urbanística catalana classifica com a sòl no urbanitzable o com a 
urbanitzable (delimitat o no delimitat), i com a sòls urbanitzats els classificats com a sòl 
urbà (consolidat o no consolidat, tot i que aquest darrer podria trobar-se en una 
situació més ambigua en alguns casos). A l’àmbit del PDU del Front Litoral, classificat 
com a sòl urbà, aplicarien únicament les columnes de sòl urbanitzat. Als municipis de 
Sant Adrià i Badalona no aplica el règim especial de municipis d’alta inundabilitat, atès 
que no tenen més d’un terç de la seva superfície inclosa en la zona de flux preferent. 
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Taula 4.4. Limitacions d’usos aplicables d’acord amb els articles 9 bis, 9 ter, 9 quàter i 
14 bis del Reglament del domini públic hidràulic. 

 

Font: MAPAMA. Los usos en las zonas inundables: Directiva de inundaciones, Ley de aguas y Reglamento del dominio 
público hidráulico. 
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Finalment, amb relació al risc d’inundabilitat, cal indicar que el Parc fluvial compta amb 
el Sistema d'Alerta Hidrològica del riu Besòs (SAHBE). El SAHBE disposa de diverses 
càmeres ubicades a diferents punts estratègics que permeten conèixer l'estat 
hidrològic de la llera des del centre de control, tot analitzant dades provinents de 
pluviòmetres, estacions d'aforament, radars meteorològics, dades de Protecció Civil i 
les pròpies dades del Sistema d'Explotació Centralitzada. A més, el SAHBE compta 
amb punts d'aforament del nivell del riu en cada presa i dos punts de mesura de cabal i 
alçada de l’aigua (un a Montcada i l’altre a Santa Coloma). 

4.3.1.2. Risc geològic i sísmic 

El context geològic i geomorfològic de l’àmbit del PDU no indica l’existència de riscos 
geològics documentats, més enllà dels potencialment derivats de l’existència de 
rebliments antròpics, que poden alterar les propietats geotècniques dels terrenys i 
comportar assentaments diferencials. 

Pel que fa al risc sísmic, cal indicar que els municipis de Sant Adrià i Badalona –com la 
majoria del Maresme– es troben tipificats en la categoria VII d’intensitat sísmica 
esperable per a un període de retorn de 500 anys, segons l'escala MSK. Per aquest 
motiu, els municipis estan obligats a disposar d’un manual d’actuació per a 
emergències sísmiques municipals13. 
 

 
Figura 4.52. Intensitat sísmica al nord de la regió metropolitana de Barcelona. Sant Adrià 
i Badalona es troben a la categoria VII. 

Font: Mapa de protecció civil de Catalunya a partir d’informació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 
13 L’altre motiu és la superació de danys de referència, que en aquest municipis no es dona, en concret més 
de 50 edificis inhabitables o més d'un 10% del total d'edificis del municipi inhabitables. 
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Figura 4.53. Superació del llindar d’intensitat o de dany sísmic. Sant Adrià i Badalona 
superen el llindar d’intensitat i, per tant, han de disposar d’un manual d’actuació per a 
emergències sísmiques. 

Font: Mapa de protecció civil de Catalunya a partir d’informació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 

4.3.2. Riscos antròpics 

4.3.2.1. Risc químic en establiments industrials 

D’acord amb el Mapa de protecció civil de Catalunya, prop de l’àmbit de les Tres 
Xemeneies es troben dos establiments inclosos en el Pla d’Emergència Exterior del 
Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) per risc químic. El PLASEQCAT estableix 
les substàncies que determinen l’afectació de cada establiment segons la normativa 
aplicable: inicialment el Reial decret 1254/1999, que ja ha estat derogat i substituït pel 
Reial decret 840/2015, pel que s’aproven mesures de control dels riscos inherents als 
accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses. 

Per a ambdós establiments es considera un nivell de risc baix. Es tracta 
d’instal·lacions de les centrals tèrmiques de cicle combinat de Gas Natural i Endesa, al 
marge dret del riu Besòs –a uns 350 m del límit de l’àmbit d’anàlisi– i l’establiment de 
La Antigua Lavandera Barcelona, SLU al marge esquerre–que limita amb l’àmbit–. En 
el cas de les centrals tèrmiques és el risc associat a la presència de dipòsits de gasoil i 
gas natural que motiva la inclusió al PLASEQCAT; mentre que per La Antigua 
Lavandera és la manipulació de materials extremadament inflamables com l’etanol el 
que provoca el risc.  
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Atès que els dos establiments presenten un nivell baix de risc, no es delimiten zones 
d’afectació teòrica en cas d’accident greu (zones d’intervenció i d’alerta).  

En el cas de La Lavandera, amb incidència potencial sobre l’àmbit del PDU, Seguretat 
Industrial té constància que l’empresa ha dut a terme una anàlisi quantitativa de risc 
(AQR) per avaluar el risc individual, que es considera no admissible quan se sotmet un 
element vulnerable o molt vulnerable a valors del risc individual de 10-6 víctimes/any o 
superior.  

En funció de la normativa aplicable, de les característiques de cada establiment i de 
les mesures de prevenció que duen a terme, s’estableixen diferent radis com a franja 
de seguretat o de zona d’indefensió a l’autoprotecció. En el cas de La Lavandera, el 
radi d’indefensió envers l’autoprotecció de 250 metres, es pot reduir a 75 metres en 
funció dels resultats de l’AQR feta. A més, el risc individual no admissible resta 
contingut dins les pròpies instal·lacions. D’altra banda, la central tèrmica del Besòs té 
un radi de protecció envers la indefensió de 100 metres des del límit de les 
instal·lacions, de manera que no incideix sobre l’àmbit del PDU. 

Cal indicar, que en el moment de tancament del present informe (febrer 2020) s’ha 
tingut coneixement que l’activitat de La Lavandera –la fabricació de lleixiu– té previst el 

 

Figura 4.54. Establiments inclosos en el PLASEQCAT a l’entorn més proper al sector de 
les Tres Xemeneies. 

Font: Mapa de protecció civil de Catalunya. 
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seu trasllat els propers mesos a unes instal·lacions ja existents a la localitat sevillana 
d’Alcalà de Guadaira14. En cas que es confirmi definitivament aquest fet, doncs, caldrà 
considerar que ja no existirà risc químic sobre el sector de les Tres Xemeneies atès 
que, com s’ha exposat, el radi de protecció envers la indefensió de 100 metres de les 
instal·lacions de la tèrmica del Besòs no afecten l’àmbit del PDU.  

4.3.2.2. Risc en el transport i en els conductes de matèries perilloses 

Tot i que Sant Adrià de Besòs i Badalona presenten un nivell alt de perill pel transport 
viari de mercaderies perilloses, aquest es concentra a les vies C-31 i a l’avinguda 
d’Alfons XIII, localitzades a més de 900 m de l’àmbit d’anàlisi.  

D’altra banda, pel municipi de Sant Adrià de Besòs hi circula un gasoducte operatiu, 
que circula pel marge dret del riu Besòs i arriba a les centrals tèrmiques de cicle 
combinat d’Endesa i Gas Natural.  

4.3.2.3. Risc associat a instal·lacions elèctriques 

La presència d’una subestació elèctrica a l’àmbit, que actua de node de la xarxa de 
transport secundari (220 kV) i de punt de transformació i distribució a mitjana tensió 
(vegeu 4.2.2.1. Elements construïts), també pot representar un risc potencial. Segons 
la informació disponible, està previst que tota aquesta instal·lació es traslladi a l’altre 
costat de l’avinguda Eduard Maristany, envoltada de sòls qualificats com d’ús 
industrial. 

En qualsevol cas, en aquesta matèria és d’aplicació el Reial decret 337/2014 pel qual 
s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC-RAT 01 a 23 15. Entre aquestes instal·lacions hi figuren les 
subestacions i els centres de transformació. Entre molts altres aspectes, aquest 
reglament i les seves instruccions tècniques estableixen les distàncies de seguretat 
corresponents per prevenir contactes accidentals i el compliment de les condicions de 
protecció sanitària davant d’emissions radioelèctriques contemplat al Reial decret 
1066/2001. 

4.3.2.4. Risc de contaminació marina 

Pel que fa a la contaminació marina, tota la franja litoral de Sant Adrià de Besòs i de 
Badalona estan classificats com de perill alt de contaminació. 

 

 

14 Informació extreta de https://www.lavanguardia.com/economia/20190201/46137023547/la-antigua-

lavandera-traslado-fabrica-sant-adria-sevilla-lejia.html 

15 Aquest Reglament i les corresponents instruccions tècniques substitueixen una regulació força anterior 
(Reial decret 3275/1982) que ja no és d’aplicació: el règim transitori previst al nou Reglament era de dos o 
tres anys, segons el cas i ja ha finalitzat. 

https://www.lavanguardia.com/economia/20190201/46137023547/la-antigua-lavandera-traslado-fabrica-sant-adria-sevilla-lejia.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20190201/46137023547/la-antigua-lavandera-traslado-fabrica-sant-adria-sevilla-lejia.html
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4.3.3. Canvi climàtic 

El canvi climàtic es pot considerar un fenomen natural accelerat i accentuat les 
darreres dècades per les emissions antropogèniques de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH) –principalment diòxid de carboni, metà i òxid nitrós–, plenament 
evidenciat i contrastat, entre molts altres referents, pels successius informes elaborats 
pel Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC). Una part significativa de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) prové d’un ampli ventall d’usos 
energètics –directes o indirectes– dels combustibles fòssils vinculats al transport, la 
indústria i als edificis, entre d’altres. 

L’augment de les concentracions de diòxid de carboni (CO2) i altres GEH a l’atmosfera 
té un efecte reconegut en les dinàmiques climàtiques mundials, així com en el cicle del 
carboni a escala planetària. Els efectes directes relatius a l’increment de la 
temperatura mitjana i l’alteració dels règims pluviomètrics es tradueixen en múltiples 
impactes secundaris com l’ascens del nivell del mar o l’increment d’episodis climàtics 
extrems (com onades de calor, pluges torrencials, inundacions o sequeres). 

Tots aquests fenòmens tenen conseqüències sobre les dinàmiques ecològiques dels 
ecosistemes i la supervivència de les espècies que els habiten, així com sobre les 
poblacions humanes i les infraestructures. Des d’aquesta perspectiva, el canvi climàtic 
suposa un risc no ja a mitjà o llarg terminis, sinó també a curt atès que nombroses 
dades climàtiques permeten constatar que els seus efectes ja s’estan produint en 
l’actualitat. La zona mediterrània, a més, està identificada com un àrea especialment 
sensible a aquest fenomen. 

Per aquest motiu s’han elaborat plans d’adaptació a diferents escales territorials. En el 
cas de Sant Adrià i Badalona no existeixen encara plans locals, però aquests municipis 
sí que formen part del Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona 2015-2020 (PACC-AMB) i estan concernits per l’Estratègia catalana 
d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020 (ESCAC), referents ja exposats anteriorment 
(vegeu 2.2.6.1. Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020 i 2.2.6.4. 
Pla d’adaptació al canvi climàtic de l’AMB 2015-2020).  

L’AMB ha impulsat els darrers anys l’elaboració d’un seguit d’informes relatius als 
diversos efectes del canvi climàtic en aquest àmbit territorial. De la seva anàlisi es 
desprenen les següents qüestions rellevants, amb incidència sobre Sant Adrià i 
Badalona: 

• Temperatura i precipitació. L’informe on s’aborda aquesta qüestió16 indica per a 
punts del litoral i la vall del Besòs increments de temperatura màxima mitjana 
anual d’entre 0,9ºC i 3,4ºC el 2100 en funció de l’escenari considerat. A més, 
es preveuen en aquest mateix horitzó temporal, increments significatius de nits 
tropicals (temperatura superior a 20ºC) d’entre 43 i 75 nits anuals a municipis 
com Barcelona, Sant Adrià i Badalona. Pel que fa a la pluviometria, indica que 

 
16 Altava-ortiz, V. et al (SMC). (2016). L’augment de la temperatura i la precipitació a l’àrea metropolitana: 
estacions menys marcades i índexs de calor diürns i nocturns més elevats. Estudi: Generació d’escenaris 
climàtics futurs regionalitzats a molt alta resolució (1 km) per a l’àrea metropolitana de Barcelona (Projecte 
ESAMB). 
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els diferents models no determinen una tendència clara, tot i que hi ha cert 
consens en el fet d’una reducció de precipitació a la primavera i l’estiu i en el 
probable augment d’episodis extrems de pluges intenses i sequeres.  

En un segon informe relatiu al cicle de l’aigua17 es proporciona informació a 
escala local de projeccions climàtiques en els horitzons 2021 i 2051. Aquestes 
previsions indiquen, per ambdós municipis, increments de 0,7ºC el 2021 i 
d’1,4ºC el 2051 i una disminució de la precipitació anual del 2,4% el 2021 i del 
8,3% el 2051. És a dir, la temperatura mitjana anual passaria de 15,34ºC a 
18,04ºC el 2021 i a 18,74ºC el 2051. Pel que fa a la precipitació anual passaria 
de 547 mm a 534 mm el 2021 i a 502 mm el 2051. 

• Cicle de l’aigua. L’informe esmentat en el punt anterior indica que l’increment 
de temperatura juntament amb una disminució de les precipitacions comportarà 
menor disponibilitat d’aigua tant per abastament com per a funcions eco-
hidrològiques (fenomen extrapolable a tota la Mediterrània occidental), afectant 
tant a les aigües superficials com subterrànies. D’altra banda, destaca que 
l’abastament de l’àrea metropolitana depèn en bona mesura d’aigües 
superficials (85%) procedents de les conques del Ter (55%) i del Llobregat 
(45%), conques on la disponibilitat del recurs es preveu que es redueixi entre 
un 10-15% el 2050 respecte la situació actual. També exposa l’elevada 
vulnerabilitat dels aqüífers del litoral metropolità central i conclou indicant el 
necessari enfocament a nivell de conques hidrogràfiques per gestionar 
adequadament l’adaptació als nous escenaris. 

Amb relació al cicle de l’aigua, la ciutat de Badalona va ser estudiada, entre 
d’altres, en el marc del projecte europeu BINGO (Bringing INnovation to 
onGOing watermanagement - a better future under Climate Change) que tenia 
per objectiu proporcionar coneixements i eines pràctiques als usuaris i als 
professionals per poder afrontar millor els efectes del canvi climàtic i, 
especialment, els derivats de les fortes precipitacions sobre el municipi. 
Concretament, es va centrar en els impactes de les inundacions en l’activitat 
urbana, en la xarxa de drenatge i en les conseqüències del desbordament del 
clavegueram sobre les masses d’aigua de la ciutat, en particular amb relació a 
les aigües de bany i les rieres.  

Del projecte se'n van derivar una sèrie de mesures d'adaptació, ja que es va 
preveure l'augment dels episodis amb períodes de retorn més petits que 
podrien causar inundacions a diferents punts del municipi. D’aquestes, les que 
es consideren prioritàries són un conjunt de mesures estructurals relacionades 
amb nous embornals, nous col·lectors i nous dipòsits, la implementació de 
sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) i la implementació d’un 
Sistema d’Alerta Primerenca. 

 
17 Mas-Pla, J.; Menció, A. (2015). Projecte Metrobs-Aigua. Efectes del canvi climàtic en el cicle de l’aigua 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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• Franja litoral. L’informe específic sobre aquesta temàtica18 analitza els efectes 
esperats en tres platges (Gavà, Sant Sebastià i Barceloneta) i tres ports (Port 
Olímpic, Port Fòrum i Port de Badalona). Els escenaris contemplats incideixen 
sobre l’ascens del nivell del mar –amb un rang que va de 0,47 m a 1,8 m el 
2100– i els canvis en l’onatge. Els aspectes avaluats són l’erosió/acumulació i 
la inundació en el cas de les platges, i l’ultrapassament sobre els dics i 
l’agitació portuària en el cas dels ports.  

Ateses les particularitats de cada tram de platja metropolità, l’anàlisi feta per les 
platges de Gavà i Barcelona no és necessàriament extrapolable a les de Sant 
Adrià o Badalona, tot i que com a recomanació general l’informe indica que cal 
prioritzar actuacions orientades a defensar el rere-platja de la inundació i que, 
alhora, puguin servir com a font de sediment al sistema sense repercutir 
negativament a les platges adjacents. Aquestes actuacions es correspondrien 
amb la configuració d’un cordó dunar i una alimentació amb sorres. Pel que fa 
al port de Badalona, el més proper a l’àmbit d’anàlisi, l’informe indica que no 
presentaria requeriments específics d’adaptació quant a l’ultrapassament, però 
sí els podria presentar pel que fa a l’agitació en els escenaris extrems (sense 
increment del nivell del mar o amb un increment extrem d’1,8 m). 

Un altre estudi que estudia els impactes de l’ascens del nivell del mar sobre les 
costes és el projecte RISES-AM (Resposta de les costes al canvi climàtic: 
estratègies innovadores per adaptar-se a escenaris extrems). L’objectiu 
d’aquest projecte fou analitzar els possibles impactes dels escenaris més 
pessimistes del canvi climàtic sobre les costes i proposar mesures innovadores 
per adaptar-se a aquesta situació. En el cas de Catalunya, es va prendre com a 
àmbit d’estudi el delta de l’Ebre i es va determinar, mitjançant un model, que 
l'augment esperat del nivell del mar –estimat entre els 73 i els 180 cm– pot 
suposar que el 50% de les zones del delta de l'Ebre quedin sota el nivell del 
mar, assolint pèrdues de producció d'entre el 10 i el 30% l'any 2100 per 
l'augment de la salinitat.  

Finalment, a nivell estatal, cal destacar l’informe anomenat Canvi climàtic a la 
costa espanyola, elaborat pel Ministeri d’Agricultura. L’informe estableix que els 
sistemes costaners espanyols són molt sensibles a l’ascens del nivell del mar, 
així com a d’altres factors climàtics tals com l'augment de la temperatura 
superficial de l'aigua, l'acidificació, els canvis en les tempestes o els canvis en 
l'onatge. Conseqüentment, les zones baixes com les desembocadures dels rius 
patiran episodis d’inundacions i erosió. 

Amb relació a l’afectació del front litoral per temporals i llevantades i l’ascens 
del nivell del mar, el Consorci del Besòs ha encarregat dos estudis, els quals es 
detallen en un apartat anterior (vegeu 4.2.2.5. Processos erosius a les platges). 

 

 
18 UPC. (2015). Efectes del canvi climàtic al litoral de Barcelona. 
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A continuació s’adjunten imatges dels escenaris climàtics futurs de l’àrea d’estudi, 
obtingudes del visor de l’AMB, pel que fa a dues variables: la temperatura màxima a 
l’estiu i el nombre de dies anuals amb precipitació superior als 50 mm.  

El visor de l’AMB, contempla tres escenaris diferents: l’ideal (considerant que les 
concentracions de CO2 es mantindrien gairebé com les actuals fins a final del segle 
XXI), el moderat (amb concentracions de CO2 superiors a les actuals a final de segle 
però amb un increment atenuat a partir del 2030) i el pessimista (les concentracions de 
CO2, a finals de segle, serien molt superiors a les actuals). A més, proporciona 
projeccions per tres períodes temporals diferents: 2011-2040, 2041-2070 i 2071-2100. 

 

 

Figura 4.55. Variació projectada de la mitjana de la temperatura màxima (TX) d'estiu (JJA) 
respecte al període de referència 1971-2000. 

Font: Visor climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (http://geoportal.amb.cat/canviclimatic/). 

http://geoportal.amb.cat/canviclimatic/
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D’altra banda, les figures següents il·lustren el perfil de vulnerabilitat dels dos 
municipis al canvi climàtic, amb una avaluació feta l’any 2016, el darrer disponible. En 
el cas de Sant Adrià, es constata una vulnerabilitat molt alta als episodis d’onada de 
calor i temperatures elevades, causant empitjoraments sobre el confort climàtic i 
accentuació del fenomen d'illa de calor. També cal destacar l’alta vulnerabilitat de la 
ciutat a les tempestes i pluges torrencials per l’elevat risc de riuades i inundacions.  

 

Figura 4.56. Variació projectada del nombre anual de dies amb precipitació superior a 50 
mm respecte al període de referència 1971-2000. 

Font: Visor climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (http://geoportal.amb.cat/canviclimatic/). 

http://geoportal.amb.cat/canviclimatic/
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El perfil de Badalona, indica una vulnerabilitat alta amb relació a les tempestes i pluges 
torrencials a l’igual que al municipi veí, i mitjana a l’augment de temperatura. D’altra 
banda, mostra una vulnerabilitat molt alta als valors paisatgístics i de biodiversitat, 
especialment pel que fa a l’erosió i a la pèrdua d'interès turístic de l’entorn natural 
(associat a l’espai PEIN de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, no a la zona costanera).  

 

 

Figura 4.57. Perfil climàtic de Sant Adrià de Besòs amb relació a la vulnerabilitats als 
efectes del canvi climàtic.  

Font: Diputació de Barcelona. 

 

Figura 4.58. Perfil climàtic de Badalona amb relació a la vulnerabilitats als efectes del 
canvi climàtic.  

Font: Diputació de Barcelona. 
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4.4. Fluxos ambientals  

En l’actualitat, els fluxos ambientals del PDU del front litoral en l’àmbit de les Tres 
Xemeneies són força reduïts, atès el desmantellament de les activitats preexistents de 
Procolor i de la central tèrmica. Es limiten, per tant als associats als equipaments 
esportius (camp de futbol i poliesportiu Marina-Besòs) i als usos lúdico-recreatius 
vinculats al Parc del Litoral i a la platja del Litoral, en aquest darrer cas limitats per 
l’estat actual de l’entorn. 

Per tal de disposar d’una visió de context adequada, en els subapartats següents 
s’aborden els aspectes més rellevants dels diferents fluxos a escala municipal, 
centrant l’atenció en les corresponents a Sant Adrià –on es concentra la major part de 
l’àmbit del PDU– complementant, però, amb les referències oportunes a Badalona. 

Les principals fonts d’informació emprades per a l’obtenció de les dades han estat les 
següents: 

• Indicadors de sostenibilitat Sant Adrià de Besòs. Seguiment d’indicadors de 
sostenibilitat (desembre 2018; document encara no públic facilitat per 
l’Ajuntament de Sant Adrià a través del Consorci del Besòs). 

• Dades ambientals Badalona 2016:  

http://badalona.cat/portalWeb/getfile?dID=108095&rendition=web 

• Web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, apartat de medi ambient: 
(http://www.amb.cat/web/medi-ambient/). 

• Agència de Residus de Catalunya (ARC), pel que fa a les estadístiques de 
residus: http://estadistiques.arc.cat/ARC/# 

 

4.4.1. Consum d’energia 

Les darreres dades disponibles sobre consum d’energia per sectors a Sant Adrià 
corresponen a 2012 i mostren el següent repartiment: 51% transport, 29% domèstic i 
20% terciari. La repercussió mitjana per habitant dels consums domèstic i terciari se 
situa en 4.575 kWh/any, valor força similar a la dada de Badalona pel mateix any 
relativa a consum per càpita d’electricitat i gas19. 

L’evolució del consum per sectors a Sant Adrià durant el període 2008-2012 mostra 
una tendència general a la disminució, concentrada en els sectors del transport i el 
terciari (en aquest darrer cas amb un salt molt important entre el període 2005-2008 i 
el 2009-2012). Per contra el consum domèstic mostra alts i baixos, amb valors inferiors 
el 2008-2009 –coincidint amb el primer període de la crisi econòmica– que semblen 
recuperar-se durant el període 2010-2012. 

 
19 Tot i que ambdues dades no són directament comparables perquè les metodologies de càlcul i els 
conceptes inclosos no són exactament els mateixos, el fet que coincideixin en bona mesura fa que es 
pugui considerar una referència força fiable. En el cas de Sant Adrià, on apareix desglossat, el consum 
anual pròpiament domèstic se situa en 2.708 kWh anuals i el comercial en 1.867 kWh anuals. 

http://badalona.cat/portalWeb/getfile?dID=108095&rendition=web
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/
http://estadistiques.arc.cat/ARC/
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D’acord amb el perfil climàtic del municipi, el consum per càpita el 2016 va ser de 
8.570 kWh/hab, tot comportant unes emissions de 2,61 tones de CO2/hab. Aquests 
valors són molt inferiors als registrats el 2005. D’altra banda, la producció d’energia 
renovable a Sant Adrià el 2016 va ser de 543.000 kWh.  

 

A Badalona, la repercussió del consum energètic de gas i electricitat del municipi per 
habitant també mostra una tendència a la disminució, que –a diferència de Sant Adrià–
es manté en el temps tret d’un únic repunt puntual el 2012: va passar de gairebé 5.000 
kWh el 2008 a uns 4.000 kWh per habitant i any el 2014. 

En el cas de Badalona, a més, existeix un indicador que avalua la petjada de carboni 
per habitant, la qual també s’ha anat reduint al llarg dels darrers anys. En concret ha 
passat d’uns 3.300 kg de CO2eq per habitant i any el 2008 a menys de 2.500 kg de 
CO2eq per habitant i any el 2014. Tot i que la petjada de carboni va augmentar el 2015, 
l’any següent va tornar a assolir valors lleugerament inferiors a les 2,5 tones de CO2eq 

per habitant i any. 

Pel que fa el 2016 i d’acord amb el seu perfil climàtic, el consum per habitant de 
Badalona va ser igual al de Sant Adrià (8.570 kWh/hab), malgrat que les emissions 
van ser més baixes, concretament de 2,56 tones de CO2/hab. Ambdós valors són més 
baixos que els de 2005. Al seu torn, la producció d’energia renovable al municipi 
també va ser inferior a la de Sant Adrià: 427.000 kWh.  

 

Figura 4.59. Emissions de GEH, consum energètic i producció de renovables a Sant 
Adrià de Besòs (2016).  

Font: Diputació de Barcelona. 
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4.4.2. Abastament i sanejament d’aigua 

L’empresa responsable del subministrament d’aigua potable, tant a Sant Adrià com a 
Badalona, és Aigües de Barcelona.  

L’evolució del consum d’aigua en alta a Sant Adrià durant el període 2010-2017 mostra 
una tendència relativament estable, amb disminucions alguns anys (2011, 2012, 2014 i 
2015) i recuperacions posteriors, sempre amb valors a l’entorn dels 2 hm3/any. El 
principal focus de consum és el sector domèstic, responsable del 64,5% del consum 
global el 2017. En paral·lel, el consum d’aigua freàtica per a neteja de carrers o 
clavegueram, s’ha incrementat un 27% durant el període 2012-2017, assolint aquest 
darrer any un valor de 260.300 m3/any. 

En el cas de Badalona també es produeix una tendència a la disminució en el consum 
d’aigua en valor absolut, en aquest cas també a nivell domèstic, tot i l’augment 
poblacional. En aquest municipi, la contribució del sector domèstic al consum global en 
alta és encara més accentuada: un 80% el 2014. 

Les dades evidencien la davallada en les ràtios de consum domèstic per càpita. 
D’acord amb les més recents disponibles, procedents de l’AMB, el 2018 aquests 
consums se situaven en 94,8 litres per habitant i any a Sant Adrià i en 98,8 litres per 
habitant i any a Badalona. Ambdós valors se situen per sota de la mitjana 
metropolitana pel mateix 2018 (104,3 litres per habitant i any), tal i com s’ha observat 
durant el període 2011-2018. 

 

Figura 4.60. Comparació de les emissions, consum energètic i producció de renovables a 
Badalona (2016).  

Font: Diputació de Barcelona. 
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Pel que fa al sanejament, cal indicar que les aigües residuals d’ambdós municipis –junt 
amb un 65% de les generades a Barcelona, el 100% de les produïdes a Santa 
Coloma, Montgat i Tiana, així com una petita part de les de Montcada– són tractades a 
la depuradora del Besòs, l’administració actuant de la qual és l’AMB. Aquesta EDAR –
situada entre Barcelona i Sant Adrià sota la plaça del Fòrum de les Cultures– és una 
de les depuradores cobertes integrades en teixit urbà més grans del món i la de més 
capacitat de processament de Catalunya amb 525.000 m³/dia i 2.800.000 habitants 
equivalents. 

L’EDAR del Besòs va començar a funcionar el 1977 com una depuradora convencional 
on només s'aplicaven tractaments físics i químics a l'aigua residual i l’any 2005 es va 
remodelar completament per tal d'incorporar un tractament biològic. Aquesta millora de 
tractament combinada amb un nou emissari submarí de 2,9 km de longitud ha permès 
millorar la qualitat de les aigües en aquesta zona del front litoral. D’acord amb les 
dades de l’ACA pel 2017, aquesta depuradora va treballar al 64% de la capacitat de 
disseny i al 80% de la càrrega de disseny, per la qual cosa es troba al llindar del límit 
de saturació per aquest segon paràmetre segons allò establert a l’article 3.16 del 
Decret 130/2003 pel qual s’aprova el reglament dels sistemes públics de sanejament. 

Cal esmentar, finalment, que tant Sant Adrià com Badalona utilitzen aigües freàtiques 
per a usos que no requereixin una qualitat d’aigua potable, com la neteja de carrers o 
el reg de zones verdes, com ara el Parc fluvial del Besòs, el Parc de la Pau, part de les 
zones verdes de la Mina, horts urbans i els jardins del Museu de la immigració. Segons 
dades elaborades per Barcelona Regional a partir de dades originals de l’AMB, el 
consum anual d’aigua freàtica era el 2010 de l’ordre de 300.000 m3 a Sant Adrià i 
d’uns 115.000 m3 a Badalona. 

 

Figura 4.61. Evolució del consum d’aigua per habitant i any a Sant Adrià de Besòs, 
Badalona i el conjunt de l’AMB (2011-2018). 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AMB. 
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El Consorci del Besòs, en coordinació amb la Universitat Politècnica de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Adrià, va impulsar el novembre de 2019 una planta pilot de 
tractament d’aigües freàtiques de l’aqüífer del Besòs per a la producció d’aigua per a 
usos potables i industrials (calderes, sistemes de refrigeració, etc.) en el marc del 
projecte PECT (vegeu 4.2.3.1. Cursos superficials: el riu Besòs). D’altra banda, cal 
remarcar que actualment hi ha una planta de potabilització que capta aigua de l’aqüífer 
del Besòs situada al terme municipal de Barcelona (Trinitat Vella). Aquesta planta 
utilitza tecnologies de nanofiltració i osmosi inversa, i substitueix unes instal·lacions 
anteriors que van deixar d’utilitzar-se al 1995. 

 

4.4.3. Generació de residus 

Als efectes del present informe els residus s’analitzen únicament des de la perspectiva 
municipal (residus domèstics, comercials i assimilables), atès que els residus 
industrials específics depenen de cada activitat i tenen circuits de gestió propis. 

D’acord amb les dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), corresponents a 
2018, la generació de residus per càpita d’ambdós municipis és força similar. A Sant 
Adrià es va reduir de forma sostinguda entre 2011 i 2015, però amb els anys ha tornat 
a incrementar-se fins assolir un valor d’1,22 kg per habitant i dia. A Badalona el valor 
més baix es va produir el 2013 i, des d’aleshores, ha repuntat lleugerament (igual que 
a l’AMB i a Catalunya) fins a situar-se a 1,19 kg per habitant i dia. Amb tot, les ràtios 
d’ambdós municipis són inferiors a la mitjana de l’AMB (1,27 kg per habitant i any) i, 
encara més, a la mitjana catalana (1,43 kg per habitant i any) per al mateix any 2018. 

Tal i com mostra la figura següent, hi ha una tendència general de creixement en la 
generació de residus a partir del 2013, a excepció de Sant Adrià, que comença a 
repuntar a partir del 2015. Aquesta tendència, en part, reflecteix la recuperació dels 
patrons de consum després d’un període de forta crisi econòmica. 

 

Figura 4.62. Evolució de la generació de residus municipals per càpita a Sant Adrià de 
Besòs i Badalona i comparativa amb les mitjanes de l’AMB i catalana (2011-2018). 

Font: Agència de Residus de Catalunya. 
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D’altra banda, els percentatges de recollida selectiva –especialment en el cas de Sant 
Adrià, on s’ha produït una davallada força significativa en poc temps (2012-2015) tot i 
un cert repunt el 2016– són poc favorables, i se situen per sota de les mitjanes de 
l’AMB i de Catalunya. El 2018 van ser d’un 21,2% a Sant Adrià i d’un 26,9% a 
Badalona, en comparació amb el 36,1% de l’AMB i el 41,7% a Catalunya. 

Tant a Sant Adrià com a Badalona el model de recollida es basa principalment en 
contenidors per les cinc fraccions situats en àrees d’aportació en vorera, tot i que a 
Badalona també hi ha algunes àrees d’aportació soterrades. 

 

Sant Adrià disposa d’una deixalleria fixa i d’una deixalleria mòbil amb cinc punts de 
parada. Al seu torn, Badalona compta amb dues deixalleries fixes i dues de mòbils 
amb més d’una vintena de punts de parada. Entre les fixes, la més propera a l’àmbit 
del PDU és la de Badalona, situada a la confluència dels carrers Guifré i Juli Galve 
Brusson. A Sant Adrià, la que es troba més a prop és un punt de parada de la 
deixalleria mòbil, a la cantonada entre l’avinguda de la Platja i el carrer Torrassa. 

 

 

Figura 4.63. Evolució de la taxa de recollida selectiva a Sant Adrià de Besòs i Badalona i 
comparativa amb les mitjanes de l’AMB i catalana (2011-2018). 

Font: Agència de Residus de Catalunya. 
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4.4.4. Mobilitat 

D’acord amb el Pla de mobilitat urbana de Sant Adrià (vegeu 2.3.6. Plans de mobilitat 
urbana de Sant Adrià i Badalona), presentat el 2015 tot i que incorpora dades de 
l’enquesta de mobilitat 2011, el nombre mitjà de desplaçaments en jornada laborable 
per persona i dia és de 3,36, xifra lleugerament inferior a la mitjana dels municipis 
integrats en l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) que és de 3,42. La taxa 
d’autocontenció –proporció de desplaçaments interns (amb origen i destinació al 
mateix municipi) sobre el total de desplaçaments generats– se situa en el 47,5%. 

Pel que fa al repartiment modal un 52,7% dels desplaçaments es fa en modes no 
motoritzats, un 24,7% en transport públic i el 22,7% restant en vehicle privat. La quota 
de mobilitat sostenible, per tant, és força elevada: 77,4% i l’índex de motorització, 
d’acord amb la informació estadística de la Diputació de Barcelona, és de 527 el 2018. 

Badalona també compta amb un Pla de mobilitat urbana recent (2016). Els indicadors 
de mobilitat per aquest municipi són força similars als de Sant Adrià: 3,35 
desplaçaments per persona i dia el 2011 i una taxa de motorització de 556 el 2018. 
Per contra la taxa d’autocontenció és força més elevada (67,9% el 2011 i 64,2% el 
2015). El repartiment modal també és semblant al de Sant Adrià, amb lleugers 
increments en l’ús de modes no motoritzats (54,5%), del transport privat (25,7%), en 
detriment d’una certa disminució del transport públic (19,8%). 
 

 

Figura 4.64. Localització de les deixalleries pròximes a l’àmbit d’anàlisi, centrades en el 
terme de Sant Adrià. En blau la deixalleria fixa i en vermell els punts de parada de la 
deixalleria mòbil. En groc es mostra una de les dues deixalleries fixes de Badalona que es 
troba més propera a l’àmbit del PDU. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Agència de Residus de Catalunya i dels webs municipals. 
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Figura 4.65. Repartiment modal dels desplaçaments a Sant Adrià i Badalona. 

Font: Enquesta de mobilitat 2011. 

Pel que fa específicament a la mobilitat laboral, d’acord amb dades de Barcelona 
Regional elaborades a partir del cens de població del 2011, les taxes d’autocontenció i 
autosuficiència mostren que una part significativa de la població ocupada resident al 
municipi ha de desplaçar-se fora per treballar. Només un 23,8% de la població 
ocupada que resideix al municipi de Sant Adrià treballa al mateix municipi (taxa 
d’autocontenció). D’altra banda, tan sols un 33% dels llocs de treball del municipi els 
ocupen treballadors que resideixen a Sant Adrià (taxa d’autosuficiència).  

A Badalona els valors d’aquestes taxes són clarament més elevats –39,3% 
d’autocontenció i 58,1% d’autosuficiència–, tot i que en el cas de l’autocontenció 
segueix estan per sota de la mitjana de l’àrea metropolitana (54,3%) i en el de 
l’autosuficiència lleugerament per sobre (amb una mitjana metropolitana també del 
54,3%). 

L’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada que acompanya la documentació del 
PDU per a l’aprovació inicial ofereix informació més detallada i específica sobre la 
mobilitat actual. 
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4.5. Procés participatiu previ a l’aprovació inicial del PDU 

Entre finals de setembre de 2018 i gener de 2019 es va dur a terme un procés 
participatiu previ a l’aprovació inicial del PDU organitzat pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Consorci del Besòs i els Ajuntaments 
de Sant Adrià de Besòs i Badalona. Aquest procés, com es mostra a la figura següent, 
va comptar amb diferents sessions: una sessió informativa a la qual van assistir uns 
200 assistents, i cinc seminaris, quatre d’ells temàtics i l’últim de caràcter més 
transversal, amb 50-60 assistents a cadascun. A banda d’aquestes sessions, es van 
organitzar dues reunions relacionades amb els treballs relatius a l’estudi econòmic. 

 

 

Figura 4.66. Cronograma del procés de participació ciutadana previ a l’aprovació inicial 
del PDU del front litoral. 

Font: Consorci del Besòs.  
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A la sessió informativa es van exposar els criteris del document d’objectius i propòsits, 
l’organització del procés participatiu i la presentació dels temes de debat. Pel que fa 
als seminaris, cadascun d’ells va tenir un propòsit i objectius concrets a discutir en 
sessions de dues hores i mitja, a excepció de l’última, que va durar una hora més. Els 
objectius de cada sessió participativa van ser els següents: 

• Seminari 1: El futur de les Tres Xemeneies 

o Reflexionar sobre els usos més apropiats pel conjunt de les Tres 
Xemeneies com a pol d’atracció metropolità. 

o Debatre sobre l'interès d’incorporar sostre amb rendiment econòmic a 
les Tres Xemeneies. 

o Apuntar algunes idees sobre quina relació hi ha entre el conjunt de les 
Tres Xemeneies i la resta de l’àmbit d’ordenació. 

• Seminari 2: Caracterització del parc i de l’espai públic 

o Reflexionar sobre les característiques del nou parc marítim, tenint en 
compte la seva relació amb el Parc fluvial i la desembocadura del 
Besòs. 

o Fer una prospectiva sobre els possibles equipaments compatibles amb 
el nou parc marítim. 

• Seminari 3: Connectivitat i accessibilitat 

o Reflexionar sobre les connexions amb els barris adjacents de Sant Adrià 
i Badalona i la tipologia de carrers. 

o Proposar les connexions a peu i amb bicicleta de l’àmbit de planejament 
amb l’entorn metropolità. 

o Fer una prospectiva sobre quin transport col·lectiu és més adient per 
connectar amb la resta de l’entorn metropolità. 

• Seminari 4: El front edificat: Model d'ordenació 

o Presentar els arguments del per què es proposa un front edificat, que 
fixa un marc de referència no forçosament compartit per totes les 
persones participants. 

o Reflexionar sobre el volum edificat en l’ àmbit del planejament a partir 
d’algunes variables bàsiques com el límit del parc marítim, l’alçada 
màxima o la repercussió o no de sostre a les xemeneies i sala de 
turbines. 

o Fer una prospectiva sobre la mixtura d’usos als entorns de les Tres 
Xemeneies. 
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• Seminari 5: Transversal 

o Presentar el resum sintètic dels resultats dels debats dels quatre 
seminaris anteriors. 

o Aclarir dubtes sobre l’abast del marc de referència del procés 
participatiu promogut pels Ajuntaments de Sant Adrià i Badalona, el 
Consorci del Besòs i la Generalitat de Catalunya. 

o Perfilar alguns temes pendents dels anteriors seminaris. 

El gener de 2019 es va celebrar una sessió de retorn, en la que els responsables de 
les diferents administracions implicades van exposar els principals temes sorgits del 
debat participatiu i de quina manera s’incorporen a la redacció del PDU. 

Les aportacions dels assistents a totes les sessions participatives, així com tota la 
documentació relativa al procés de participació, està recollida al web del Front Litoral 
(http://frontlitoral.cat/documentacio-general/). A més, s’inclou com a Annex 9.2 en la 
documentació del PDU per a l’aprovació inicial. 

Entre aquesta documentació cal destacar els següents documents: 

• Informe final. Resum de les aportacions dels seminaris (http://frontlitoral.cat/wp-
content/uploads/2018/12/Informe-agregat-TOTAL_191218def-2.pdf) 

• Resum executiu del procés participatiu (http://frontlitoral.cat/wp-
content/uploads/2019/01/Resum-executiu.pdf) 

• Resposta a les aportacions (http://frontlitoral.cat/wp-
content/uploads/2019/01/Resposta-a-les-aportacions.pdf) 

 

http://frontlitoral.cat/documentacio-general/
http://frontlitoral.cat/wp-content/uploads/2018/12/Informe-agregat-TOTAL_191218def-2.pdf
http://frontlitoral.cat/wp-content/uploads/2018/12/Informe-agregat-TOTAL_191218def-2.pdf
http://frontlitoral.cat/wp-content/uploads/2019/01/Resum-executiu.pdf
http://frontlitoral.cat/wp-content/uploads/2019/01/Resum-executiu.pdf
http://frontlitoral.cat/wp-content/uploads/2019/01/Resposta-a-les-aportacions.pdf
http://frontlitoral.cat/wp-content/uploads/2019/01/Resposta-a-les-aportacions.pdf
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4.6. Síntesi de les qüestions ambientalment rellevants de 
l’àmbit 

Com a síntesi dels continguts de la diagnosi, s’exposen a continuació els aspectes 
ambientalment més rellevants identificats en l’àmbit del PDU i el seu entorn i que caldrà 
tenir particularment en compte en el procés d’avaluació ambiental. 

Context territorial 

• L’àmbit del PDU se situa a la franja litoral, proper a la riba esquerra de la 
desembocadura del Besòs, majoritàriament dins el terme municipal de Sant 
Adrià, tot i que el seu extrem est es troba dins el terme de Badalona, i en un 
context de forta transformació antròpica que a penes conserva rastres de 
l’abast històric del delta del Besòs. Ambdós municipis formen part del continu 
urbà de la franja litoral metropolitana entre el Barcelonès i el Maresme, en un 
context d’elevada densitat demogràfica i de trames urbanes.  

• Més enllà dels teixits residencials que envolten l’àmbit del PDU, al seu entorn 
es localitzen nombroses infraestructures d’abast supramunicipal i altres usos no 
residencials, com un polígon industrial que s’estén pels dos municipis i un gran 
hipermercat. Entre les infraestructures cal destacar, a la riba dreta del riu, la 
presència de dues centrals tèrmiques, l’ecoparc 3 i la planta de valorització 
energètica de residus, així com la depuradora del Besòs. 

• Des del punt de vista de la connectivitat ecològica, i tenint en compte el context 
urbanitzat de l’àmbit, el riu Besòs esdevé l’únic element de connectivitat 
ecològica de l’entorn. 

Estat actual de l’àmbit 

• Tot l’àmbit està classificat com a sòl urbà consolidat. Amb tot, actualment 
presenta una baixa intensitat d’urbanització concentrada a l’extrem sud-oest –
Parc del Litoral, poliesportiu Marina-Besòs i camp de futbol– després del 
desmantellament de l’antiga empresa de pintures Procolor i de les instal·lacions 
de la central tèrmica del Besòs (excepte les Tres Xemeneies). 

• L’àmbit del PDU, atès el seu estat i característiques, conté pocs elements o 
valors rellevants des del punt de vista del patrimoni natural. Amb tot, cal 
destacar la nidificació d’una parella de falcons pelegrins a les Tres Xemeneies, 
la nidificació recent del corriol petit als solars d’Akzo i Endesa i l’ús del Parc del 
Litoral com a zona d'aturada de desenes d'espècies d'ocells passeriformes 
migratoris. 

• A l’entorn de l’àmbit del PDU, la desembocadura del Besòs i les zones litorals 
adjacents constitueixen actius importants –i tenen encara un important 
potencial– des de la perspectiva del patrimoni natural. De fet, a l’entorn de la 
desembocadura i al litoral proper s’han citat més de 230 espècies d’ocells i 
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altres espècies de vertebrats interessants com ara la tortuga de rierol, el gripau 
corredor i, fins i tot, de forma esporàdica, la llúdriga. 

• També existeixen hàbitats litorals inventariats a les platges del Litoral i la Mora, 
tot i que cap d’ells es troba catalogat com en situació d’amenaça (l’únic hàbitat 
proper d’aquest tipus es localitza a l’espigó sud del Port de Badalona).  

• Els principals condicionants de l’àmbit vénen donats per: 

o Les preexistències dels elements construïts, en particular –i més enllà 
dels elements ja esmentats de l’extrem sud-oest– les Tres Xemeneies i 
la sala de turbines adjacent, que han estat declarades bé cultural 
d’interès local (BCIL). 

o Existència d’un col·lector poc o molt paral·lel i proper a la línia de costa 
–que porta aigües residuals cap a una estació de bombament situada a 
l’extrem del Parc Litoral– i que caldrà traslladar més cap a l’interior i 
soterrar completament. 

o Presència de sòls contaminats que, tot i haver rebut ja alguns 
tractaments de descontaminació, requeriran d’una valoració i verificació 
per part de l’ARC als efectes de garantir la seva adequació per a futurs 
usos residencials. 

o La proximitat a la franja costanera que –si bé el PDU no afecta 
directament a la zona de domini públic marítimo-terrestre– comporta el 
compliment de les servituds legals de protecció i trànsit adjacents a 
aquesta zona. 

o L’existència de processos erosius a les platges –accentuats en el cas de 
fortes llevantades, com s’ha vist recentment amb el temporal Glòria– 
que afecten el perfil de la línia de costa i que es poden veure agreujats 
pel canvi climàtic. 

Riscos naturals i antròpics 

• Els riscos naturals es concreten en la inundabilitat del tram final del Besòs, amb 
afectació potencial per períodes de retorn de 100 i 500 anys de la zona ara 
constituïda pel Parc Litoral, el poliesportiu Marina-Besòs i el camp de futbol. 
Amb tot, la zona de flux preferent –concepte clau per establir limitacions 
d’usos– se circumscriu únicament al pas inferior del carrer Olímpic i no afecta 
les zones on es preveuen edificacions. A banda de la inundabilitat fluvial també 
existeix un risc associat a la inundabilitat d’origen pluvial, associada  a episodis 
de precipitació intensa. 

• El risc químic es troba vinculat a l’existència de dos establiments industrials 
propers considerats de risc baix. En concret els dipòsits de gasoil de la nova 
central tèrmica d’Endesa a la riba dreta del Besòs i a les instal·lacions de 
l’empresa La Antigua Lavandera (Henkel Ibérica) situada a Sant Adrià. No 
obstant, aquesta última té previst el seu trasllat a la localitat d’Alcalà de 
Guadaira en els propers mesos. 
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• Riscos derivats del canvi climàtic. A més dels fenòmens generals d’increment 
de temperatura mitjana i major irregularitat de les precipitacions, en el cas 
particular del PDU cal considerar també els relacionats amb l’ascens del nivell 
del mar. 

Fluxos ambientals 

• Pel que fa al consum energètic per càpita, la comparativa entre els anys 2005 i 
2016 mostra una disminució en ambdós municipis (Sant Adrià i Badalona). 

• Amb relació al consum d’aigua, s’ha experimentat un lleuger augment en els 
darrers anys en ambdós municipis, sobretot el relacionat amb el sector 
domèstic. No obstant, la ràtio de consum d’aigua per habitant de Sant Adrià i 
Badalona se situa per sota de la mitjana metropolitana durant tota la sèrie 
temporal disponible. 

• Pel que fa als residus, a Sant Adrià ha disminuït la generació per càpita mentre 
que a Badalona (així com al conjunt de l’AMB i Catalunya) tendeix a augmentar 
des de 2013. En qualsevol cas, les ràtios de generació d’ambdós municipis es 
troben per sota de les mitjanes metropolitana i catalana. Per contra, el 
percentatge de recollida selectiva d’aquests municipis es troba clarament per 
sota de les mitjanes de l’AMB i catalana. 

• Quant a la mobilitat, d’acord amb dades de l’enquesta de 2011, el nombre de 
desplaçaments mitjans en dia laborable d’ambdós municipis és força similar a 
la mitjana metropolitana i els modes sostenibles –en particular els 
desplaçaments a peu– són predominants i representen més de la meitat del 
total. La resta es reparteixen entre el transport públic i el privat, amb predomini 
del primer a Sant Adrià i del segon a Badalona. Amb tot, la taxa 
d’autocontenció és molt més elevada en aquest municipi que a Sant Adrià. 
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5. DEFINICIÓ D’OBJECTIUS I CRITERIS 
AMBIENTALS 

 

Els objectius i criteris ambientals a contemplar en el PDU d’ordenació del front litoral en 
l’àmbit de les Tres Xemeneies s’han definit a partir de: 

• La identificació preliminar d’objectius ambientals exposada al Document inicial 
estratègic. 

• La diagnosi dels elements ambientalment rellevants exposats en el capítol 
anterior, la planificació relacionada i els criteris de protecció ambiental aplicables 
abordats al capítol 2.  

• Les qüestions plantejades en el marc del procés participatiu dut a terme amb 
caràcter previ a l’aprovació inicial. 

• Les indicacions exposades al Document d’abast emès per l’òrgan ambiental i en 
els informes emesos per altres administracions i agents consultats per òrgan 
ambiental en la fase prèvia de tramitació. 

 

Els objectius i criteris que s’estableixen són els següents: 

1. Possibilitar la regeneració urbana sostenible, amb mixticitat d’usos, de la franja 
costanera en el tram comprés entre la desembocadura del Besòs i l’inici del terme 
municipal de Badalona. 

1.1. Crear un gran parc litoral d’abast metropolità davant la línia de costa. 

1.2. Combinar usos residencials i d’activitat econòmica de manera coherent i 
integrada, tot concentrant els elements construïts en una franja adjacent a 
l’avinguda Eduard Maristany. 

1.3. Promoure un model de planificació i construcció saludable, que incorpori 
aquesta dimensió en sentit ampli (salut física i mental) des de la fase de 
projecte, passant per l’execució, fins al funcionament quotidià de l’àmbit (espais 
verds oberts compartits i individuals, confort tèrmic, ús de materials no nocius, 
etc.). 

1.4. Connectar el sector, des del punt de vista de la mobilitat de la ciutadania, amb 
els teixits urbans de Sant Adrià i Badalona, tant en sentit longitudinal com 
transversal. 

1.5. Preservar el patrimoni de les Tres Xemeneies, reconegut com a BCIL i atorgar-li 
un ús emblemàtic. 
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2. Contribuir a conservar, potenciar i recuperar els valors i la funcionalitat del patrimoni 
natural de la desembocadura del Besòs i del front litoral. 

2.1. Evitar l’afectació i, en la mesura del possible, potenciar, els valors del patrimoni 
natural existents a l’entorn de l’àmbit, tot establint sinèrgies entre el Parc fluvial 
del Besòs i el nou parc litoral i reforçant la connectivitat ecològica. 

2.2. Recuperar hàbitats naturals que renaturalitzin l’espai i afavoreixin la 
biodiversitat, en tant que punts d’alimentació i reproducció per a la fauna, com 
ara llacunes costaneres, fangars, barres de sorra i sistemes dunars. 

2.3. Abordar el nou parc litoral amb un únic projecte executiu per tot l’àmbit que el 
dissenyi amb un elevat grau de naturalitat, tot compatibilitzant ús social i 
funcions ambientals 

3. Establir una façana litoral i un skyline integrat i coherent amb l’entorn costaner 
metropolità. 

3.1. Preservar el caràcter emblemàtic de l’skyline de les Tres Xemeneies. 

3.2. Establir un compromís entre l’alçada dels edificis i l’ocupació en planta per tal 
d’alliberar espai per al parc, tenint en compte el context urbanitzat de l’entorn.  

3.3. Garantir la integració visual i l’adequada transició entre l’espai construït i el nou 
parc litoral. 

4. Compatibilitzar l’ordenació amb els riscos naturals i antròpics: inundabilitat, risc 
químic i canvi climàtic. 

4.1. Garantir el compliment dels condicionants en matèria d’inundabilitat establerts 
per l’ACA i Protecció Civil. 

4.2. Garantir el compliment dels condicionants en matèria de risc químic establerts 
per Seguretat Industrial i Protecció Civil. 

4.3. Establir mesures d’adaptació, tot reduint la vulnerabilitat envers l’ascens del 
nivell del mar i els fenòmens meteorològics extrems. 

5. Promoure l’ús eficient dels recursos hídrics i l’adequada gestió dels residus.  

5.1. Instal·lar en els edificis mecanismes que afavoreixin l’estalvi i eficiència en l’ús 
de l’aigua, inclosa la reutilització d’aigües grises. 

5.2. Establir un sistema separatiu de recollida de pluvials que possibiliti la 
reutilització posterior d’aquest recurs. 

5.3. Utilitzar en els espais verds únicament vegetació adaptada al clima mediterrani, 
de baixos requeriments hídrics i adequada per a un context de canvi climàtic. 

5.4. Preveure, en els projectes d’urbanització i edificació, els espais necessaris per 
facilitar l’adequada recollida selectiva dels residus, tant als habitatges i edificis 
com en l’espai públic. 
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6. Minimitzar la contribució del planejament a les emissions futures de gasos amb 
efecte d’hivernacle i contaminants atmosfèrics.  

6.1. Minimitzar les necessitats de mobilitat obligada i afavorir els modes de transport 
més eficients per reduir la contaminació atmosfèrica i l’emissió de gasos amb 
efecte d’hivernacle (GEH). 

6.2. Construir edificis de consum energètic gairebé nul, assolint un elevat estàndard 
d’estalvi i eficiència energètica. 

7. Contribuir a millorar la qualitat ambiental de l’àmbit i el seu entorn.  

7.1. Garantir la descontaminació dels sòls per tal que siguin aptes per als nous 
usos previstos. 

7.2. Utilitzar la vegetació –mitjançant la selecció d’espècies i tipologies– i solucions 
tecnològiques –com ara els paviments fotocatalítics– per contribuir a reduir la 
concentració de contaminants atmosfèrics a l’aire (partícules i òxids de 
nitrogen). 

7.3. Preveure la servitud de pas per al nou col·lector de Llevant com a 
conseqüència del trasllat de l’actual fora de la zona marítimo-terrestre. 

7.4. Establir mesures preventives en fase d’obra per garantir l’adequada gestió 
de sòls contaminats i prevenir l’eventual contaminació del medi hídric. 
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6. ANÀLISI D’ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ 
DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA  

 

 

6.1. Descripció de les alternatives considerades 

A continuació s’exposen breument les cinc alternatives considerades al PDU, 
centrades en el sector de les Tres Xemeneies (no en tot l’àmbit del PDU), atès que és 
el que és objecte de la proposta d’ordenació.  

D’aquestes, les quatre primeres corresponen a les contemplades al Document 
d’objectius i propòsits i ja van ser analitzades en el Document inicial estratègic (DIE). 
El document urbanístic per a l’aprovació inicial només contempla una alternativa, que 
és l’aquí tractada com a alternativa 4.  

Aquesta nova alternativa és el resultat d’un procés d’anàlisi i concreció, per part de 
l’equip redactor, de totes les aportacions fetes amb posterioritat a les plantejades al 
Document d’objectius i propòsits, assumint, però, la premissa que es descarta l’opció 
que tot el sector esdevingui un gran parc, atenent als següents motius: 

• Es posaria en risc la viabilitat del sector, atès que caldria fer front a múltiples 
despeses, com ara els costos d’expropiació dels terrenys –majoritàriament de 
titularitat privada–, la descontaminació dels sòls i la urbanització del sector com 
a parc, incloent actuacions de millora de la qualitat ambiental (ara molt baixa) i 
de renaturalització, així com de facilitació de la mobilitat transversal i 
longitudinal a través de l’avinguda Eduard Maristany. Atès que en aquest cas 
no hi hauria ingressos associats a edificabilitat ni a activitats econòmiques, 
caldria sufragar tota la inversió amb recursos públics que, ara com ara, no 
estan disponibles20.  

• Les implicacions en termes de seguretat. Si tota la superfície es dediqués a 
parc, la seva ubicació segregada de zones habitades, però a l’hora adjacent a 
una gran conurbació urbana amb gran densitat de població, el faria procliu a 
acollir activitats marginals que fàcilment devaluarien els valors naturals que es 
volen promoure. Aquesta circumstància implicaria problemàtiques i costos 
suplementaris per intentar mitigar-la, tant d’inversió inicial (tancaments 
perimetrals), com de gestió posterior (serveis de vigilància i control). 

• Finalment, un canvi d’usos de tot el sector envers una única tipologia 
urbanística (com ara zona verda, de clau 6) limitaria el potencial del sector a un 

 

20 Cal remarcar l’elevat cost associat a aquestes actuacions. Així, per exemple, els costos d’expropiació, 
correspondrien a sòls de tipus industrial (l’actual qualificació del sector) i els costos de descontaminació de 
sòls s’avaluen de manera preliminar, segons fonts del Consorci del Besòs, en 25-30 milions d’euros. 
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únic aspecte que, tot i la seva rellevància, obligaria a descartar altres opcions 
relacionades amb l’activitat econòmica i els usos residencials (un percentatge 
dels quals habitatge protegit). A més, la mixticitat d’usos atorga el sector de 
més robustesa de cara a desencadenar i impulsar –per bé que no 
necessàriament a sufragar– dinàmiques transformadores i sinèrgies positives 
en l’entorn com ara el perllongament del tramvia fins al port de Badalona, la 
intervenció de recuperació ambiental sobre la desembocadura del Besòs, el 
trasllat del col·lector de Llevant o la pròpia intervenció per a la consolidació 
arquitectònica de les Tres Xemeneies. 

Tret de l’alternativa 0, les alternatives 1 a 3 tenen en comú que incorporen a l’entorn 
d’un 20% de sòl destinat a zones amb aprofitament, amb un 50-60% de sostre destinat 
a activitat econòmica (70% oficines, 20% comercial i 10% hoteler) i el 40-50% restant 
residencial. Per contra, a l’alternativa 4, l’ús residencial és el principal, amb un 65% del 
sostre i el percentatge de zones amb aprofitament s’incrementa lleugerament fins al 
23,9%.  

D’altra banda, les alternatives 1 a 3 incorporen, per defecte, la presència d’espigons a 
la franja litoral –solució contemplada inicialment arran d’un informe elaborat el 2013–. 
Per contra, l’alternativa 4, més recent en el temps que les anteriors, ja no els incorpora 
a nivell gràfic, atès que arran de l’elaboració d’un nou estudi –fet en paral·lel al 
tancament de la documentació per l’aprovació inicial– s’obre la possibilitat de fer un 
plantejament alternatiu als espigons, basat en una combinació de solucions toves 
(vegeu 4.2.2.5. processos erosius a les platges). La viabilitat d’questa nova opció –que 
es considera més adequada en termes ambientals i més integrada paisatgísticament– 
en tot cas, s’haurà de concretar validar mitjançant les oportunes modelitzacions i 
càlculs de disseny corresponents (vegeu 8.4. Mesures de mitigació i adaptació al canvi 
climàtic). 
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6.1.1. Alternativa 0: manteniment de les qualificacions urbanístiques 
vigents 

Aquesta alternativa comporta el manteniment dels sistemes d’equipaments i espais 
lliures existents, així com les zones amb aprofitament privat, amb la mateixa 
qualificació urbanística de sòl fixat en el planejament vigent. 

En conseqüència, la major part de l’àmbit continuaria desenvolupant activitat industrial 
o de magatzem, compatible amb la qualificació 22a i en continuïtat amb la gran àrea 
industrial formada pel polígon industrial del Sot a Sant Adrià i el Sud de Badalona. 
 

 

 

Figura 6.1. Alternativa 0 del PDU. El plànol encara mostra els pantalans de la central 
tèrmica, que ja han estat retirats. 

Font: equip redactor del PDU. 

 

6.1.2. Alternativa 1: priorització d’un parc central al voltant de les Tres 
Xemeneies  

Aquesta alternativa planteja conformar un espai central, com a zona verda, al voltant 
del conjunt de les Tres Xemeneies, tot establint la connectivitat entre el Parc fluvial del 
Besòs i el front marítim de Badalona a través d’aquest espai.  

També estableix l’existència de dos vials perimetrals, a l’entorn d’aquest espai central, 
que connecten el carrer Olímpic de Sant Adrià de Besòs amb el passeig de Mare 
Nostrum i el front litoral de Badalona 
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Figura 6.2. Alternativa 1 del PDU. Com s’ha indicat a la introducció de l’apartat, aquesta 
alternativa pressuposava la solució dels espigons pel front litoral, opció que ara ja no es 
considera com a preferent.  

Font: equip redactor del PDU. 

 

6.1.3. Alternativa 2: priorització de les visuals i continuïtat amb els teixits 
urbans existents 

Aquesta alternativa s’orienta a conformar un espai de filtre i continuïtat amb la ciutat 
existent –a diferència d’un front marítim tradicional, dissolent la idea de façana per 
evitar donar l’esquena a la trama urbana existent i fent que la ciutat participi de la 
primera línia de mar. A aquest efecte, s’obren visuals a través d’una sèrie de carrers 
perpendiculars a la costa i en certa continuïtat física o visual, en molts casos, amb la 
trama urbana de l’altra banda de les vies del tren. 

L’ordenació busca crear un conjunt de parcs de caràcters diferents situats 
estratègicament i interrelacionats entre si, amb un parc lineal que ressegueixi la línia 
de la costa i una xarxa d’espais lliures que connecti les noves edificacions amb aquest 
parc lineal. 

En aquest cas la vialitat es basa en la definició d’un vial principal, en forma de gran 
bulevard, que concentri la major part dels serveis del conjunt residencial i alliberi el 
front marítim del trànsit rodat. 
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Quant als equipament, planteja concentrar-los a l’entorn de les Tres Xemeneies, de 
manera que no es conservarien els existents en l’actualitat. 
 

 

Figura 6.3. Alternativa 2 del PDU. Com s’ha indicat a la introducció de l’apartat, aquesta 
alternativa pressuposava la solució dels espigons pel front litoral, opció que ara ja no es 
considera com a preferent.  

 

Font: equip redactor del PDU. 

 

6.1.4. Alternativa 3: priorització de la connectivitat amb el mar a través 
d’un parc litoral i connexió de la rambla amb les Tres Xemeneies 

Aquesta alternativa pretén conformar un model de ciutat permeable respecte les 
trames urbanes, millorant l’accessibilitat i la connectivitat del front litoral tant 
perpendicularment com de forma paral·lela al mar. Per fer-ho, pretén combinar els 
aspectes més favorables de les anteriors i afegir-ne de nous. En síntesi, aquesta 
alternativa es caracteritza per: 

 

• La conservació com a equipament de les Tres Xemeneies. 

• La transparència i continuïtat amb la trama urbana existent, respectant 
estrictament –a diferència de l’alternativa 2– les trames preexistents. 

• En la mateixa línia, la definició de vials perpendiculars al mar, relligats per un 
vial transversal de connexió entre el carrer Olímpic i el passeig Mare Nostrum. 
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• Allunyar la façana urbana de la línia de costa, tot definint un gran parc litoral 
davant del mar, bé que conservant el parc i poliesportiu preexistents. 

• Introduir en les qualificacions urbanístiques una clau d’ús mixt 
residencial/activitat econòmica (18m), combinada amb una clau estrictament 
vinculada a l’activitat econòmica (18ae), per tal d’evidenciar la importància 
atorgada a aquesta activitat i dotar l’ordenació de més flexibilitat. 
 

 

Figura 6.4. Alternativa 3 del PDU. Com s’ha indicat a la introducció de l’apartat, aquesta 
alternativa pressuposava la solució dels espigons pel front litoral, opció que ara ja no es 
considera com a preferent.  

Font: equip redactor del PDU. 

 

6.1.5. Alternativa 4: evolució de l’alternativa 3 per a l’aprovació inicial 

Aquesta alternativa, constitueix una evolució de l’alternativa 3 presentada en fase 
d’Avanç, com a conseqüència de la concreció i ajustament de la proposta d’ordenació 
prèvia, així com de consideració de nombroses qüestions sorgides arran del procés 
participatiu i dels informes emesos al llarg de la fase de consultes del document 
d’Avanç. Cal indicar que aquesta alternativa evolucionada, de fet, és el resultat final de 
moltes altres alternatives intermèdies de treball, prèviament considerades per l’equip 
redactor del PDU 

Els principals canvis d’aquesta alternativa respecte la 3 són: 

• Diversos ajustos en l’àmbit del PDU que passa d’un abast aproximat de 125,4 
ha a l’alternativa 3 a 134,4 ha a l’alternativa 4, deguts a: 
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o Diversos ajustos als extrems de l’àmbit de directrius 1 de transformació 
urbana dels polígons industrials del Sot a Sant Adrià de Besòs i 
Badalona Sud. 

o Incorporació d’un segon àmbit de directrius centrat en la millora de la 
continuïtat de la mobilitat i el transport públic al llarg de l’avinguda 
Eduard Maristany. 

• Modificació de l’àmbit específic del sector de les Tres Xemeneies, que passa 
de 326.712 m2 en l’alternativa 3 a 323.214 m2 en l’alternativa 4, degut a: 

o Ampliació de l’abast pels carrers perpendiculars al nord de l’avinguda 
Eduard Maristany per tal de facilitar l’execució d’obres de connexió amb 
el sector.  

o Exclusió del sector de l’actual poliesportiu (14.324 m2) i de l’estació de 
bombament del col·lector de Llevant (3.777 m2).  

• Reducció del sostre. En conjunt es passa de 326.303 m2 de sostre a 295.000 
m2 de sostre. D’altra banda, el nou sostre es destina majoritàriament a usos 
residencials (65%) i la resta a l’activitat econòmica (35%). A l’alternativa 3, 
aquests percentatges eren de 47,4% i 52,6%, respectivament. L’índex 
d’edificabilitat també es redueix: el brut passa d’1,00 a 0,91 m2 de sostre/m2 de 
sòl i el net de 5,70 a 3,82 m2 de sostre/m2 de sòl. 

• S’incrementa la superfície de les zones amb aprofitament (de 57.201 m2 a 
77.205 m2). Aquest fet, associat a una reducció de l’edificabilitat i del sostre, 
permet esponjar l’ordenació i reduir l’alçada dels edificis. S’estableix una zona 
d’aprofitament de volumetria específica a les Tres Xemeneies, amb un dret de 
vol sobre la via pública.  

• Com a conseqüència dels fets anteriors es produeixen diversos canvis en la 
superfície de sistemes, amb incidència sobre el sistema viari (clau 5), els parcs 
i jardins (clau 6) i els equipaments comunitaris (clau 7), entre d’altres. 

• La disposició d’alguns elements de l’ordenació canvia. El canvi més significatiu 
és el trasllat complet, amb compactació, de la subestació elèctrica a la banda 
nord de l’avinguda Eduard Maristany. Aquest trasllat permet generar una peça 
homogènia de sostre predominantment d’activitat econòmica. 

• Finalment, com s’ha avançat a la introducció de l’apartat i arran de l’elaboració 
d’un nou estudi, aquesta alternativa no pressuposa que la instal·lació 
d’espigons a la línia de costa, sigui la millor opció a considerar, motiu pel qual 
ja no s’han incorporat en el plànol de proposta. 
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Figura 6.5. Alternativa 4 del PDU. 

Font: equip redactor del PDU. 
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6.2. Valoració d’alternatives des de la perspectiva ambiental 

Cal remarcar en primer lloc que, el fet que l’àmbit del PDU estigui clarament predelimitat 
i abasti únicament sòl urbà, tot comportant canvis de qualificació, limita les 
consideracions que es puguin fer des de la perspectiva de l’avaluació d’alternatives.  

Amb tot, és evident que la disposició i configuració dels espais verds, el sistema viari i 
dels sòls amb aprofitament dins l’àmbit del PDU és molt rellevant per les sinèrgies o 
disfuncions que es puguin establir amb l’entorn, tant urbanitzat com no urbanitzat 
(desembocadura del Besòs, franja litoral), en aspectes com el foment de la biodiversitat i 
la funcionalitat ecològica, la mobilitat i l’accessibilitat, o la gestió de riscos naturals i 
antròpics. 

A la següent taula es comparen totes les alternatives proposades al PDU. Al DIE ja es 
va fer una primera avaluació preliminar de les alternatives 0 a 3, en la qual aquesta 
darrera apareixia com la més favorable. Ara que s’han definit de manera més concreta 
els objectius i criteris ambientals (vegeu Capítol 5. Definició d’objectius i criteris 
ambientals) s’ha optat per tornar a comparar totes les alternatives. 

La valoració del grau d’assoliment s’exposa de manera semiquantitativa, en forma de 
gradient, des de la valoració més desfavorable (- - -) a la més favorable (+ + +). En el 
casos on no és factible una avaluació clara en funció de la informació existent o l’estat 
de tramitació s’indica “no avaluable” (NA). Cal indicar que, als efectes de comparar 
alternatives, s’han considerat no avaluables aquelles qüestions que transcendeixen la 
proposta d’ordenació en sí –com ara l’eficiència en l’ús de l’aigua i l’energia dels edificis–
atès que, si més no en teoria, podrien formar part de la normativa de totes les 
alternatives. Amb tot, aquests aspectes sí que s’han avaluat de manera específica per a 
l’alternativa escollida (vegeu 6.3. Coherència de l’alternativa escollida amb els objectius 
ambientals). 
 

Taula 6.1. Avaluació del grau d’assoliment dels objectius i criteris ambientals de les 

diferents alternatives plantejades. 

Objectiu ambiental Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 

1. Possibilitar la regeneració urbana sostenible, amb 
mixticitat d’usos, de la franja costanera en el tram 
comprés entre la desembocadura del Besòs i l’inici 
del terme municipal de Badalona 

- - - + + + + + + + + +  

1.1. Crear un gran parc litoral d’abast metropolità 
davant la línia de costa 

- - - + + + + + + 

1.2. Combinar usos residencials i d’activitat econòmica 
de manera coherent i integrada, tot concentrant els 
elements construïts en una franja adjacent a 
l’avinguda Eduard Maristany 

- - - - - + + + + + 

1.3. Promoure un model de planificació i construcció 
saludable, que incorpori aquesta dimensió en sentit 
ampli (salut física i mental) des de la fase de 
projecte, passant per l’execució, fins al 
funcionament quotidià de l’àmbit (espais verds, 
confort tèrmic, materials no nocius, etc.). 

- - - NA NA NA NA 
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Objectiu ambiental Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 

1.4. Connectar el sector, des del punt de vista de la 
mobilitat de la ciutadania, amb els teixits urbans de 
Sant Adrià i Badalona, tant en sentit longitudinal 
com transversal 

- - - + + + + + + + + + 

1.5. Preservar el patrimoni de les Tres Xemeneies, 
reconegut com a BCIL i atorgar-li un ús emblemàtic  

- + + + + + + + + 

2. Contribuir a conservar, potenciar i recuperar els 
valors i funcionalitat del patrimoni natural de la 
desembocadura del Besòs i del front litoral 

- - + + + + + + 

2.1. Evitar l’afectació i, en la mesura del possible, 
potenciar els valors del patrimoni natural existents 
a l’entorn de l’àmbit, tot establint sinèrgies entre el 
Parc fluvial del Besòs i el nou parc litoral i reforçant 
la connectivitat ecològica 

- - + + + + + + 

2.2. Recuperar hàbitats naturals que renaturalitzin 
l’espai i afavoreixin la biodiversitat, en tant que 
punts d’alimentació i reproducció per a la 
fauna,com ara llacunes costaneres, fangars, barres 
de sorra i sistemes dunars. 

- - - + + + + + + 

2.3. Abordar el nou parc litoral amb un únic projecte 
executiu per tot l’àmbit que el dissenyi amb un 
elevat grau de naturalitat, tot compatibilitzant ús 
social i funcions ambientals 

- - - NA NA NA NA 

3. Establir una façana litoral i un skyline integrat i 
coherent amb l’entorn costaner metropolità 

- - - - + + + + + + 

3.1. Preservar el caràcter emblemàtic de l’skyline de les 
Tres Xemeneies 

- - + + + + + + + 

3.2. Establir un compromís entre l’alçada dels edificis i 
l’ocupació en planta per tal d’alliberar espai per al 
parc, tenint en compte el context urbanitzat de 
l’entorn 

NA - - + + + + 

3.3. Garantir la integració visual i l’adequada transició 
entre l’espai construït i el nou parc litoral 

- - - - + + + + + 

4. Compatibilitzar l’ordenació amb els riscos naturals 
i antròpics: inundabilitat, risc químic i canvi 
climàtic 

NA NA NA NA NA 

4.1. Garantir el compliment dels condicionants en 
matèria d’inundabilitat establerts per l’ACA i 
Protecció Civil 

NA NA NA NA NA 

4.2. Garantir el compliment dels condicionants en 
matèria de risc químic establerts per Seguretat 
Industrial i Protecció Civil 

NA NA NA NA NA 

4.3. Establir mesures d’adaptació, tot reduint la 
vulnerabilitat envers l’ascens del nivell del mar i els 
fenòmens meteorològics extrems 

- - - + + + + + + 

5. Promoure l’ús eficient dels recursos hídrics i 
l’adequada gestió dels residus 

NA NA NA NA NA 

5.1. Instal·lar en els edificis mecanismes que 
afavoreixin l’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua, 
inclosa la reutilització d’aigües grises 

NA NA NA NA NA 
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Objectiu ambiental Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 

5.2. Establir un sistema separatiu de recollida de 
pluvials que possibiliti la reutilització posterior 
d’aquest recurs 

NA NA NA NA NA 

5.3. Utilitzar en els espais verds únicament vegetació 
adaptada al clima mediterrani, de baixos 
requeriments hídrics i adequada per a un context 
de canvi climàtic 

NA NA NA NA NA 

5.4. Preveure, en els projectes d’urbanització i 
edificació, els espais necessaris per facilitar 
l’adequada recollida selectiva dels residus, tant als 
habitatges i edificis com en l’espai públic 

NA NA NA NA NA 

6. Minimitzar la contribució del planejament a les 
emissions futures de gasos amb efecte 
d’hivernacle i contaminants atmosfèrics  

NA NA NA NA NA 

6.1. Minimitzar les necessitats de mobilitat obligada i 
afavorir els modes de transport més eficients per 
reduir la contaminació atmosfèrica i l’emissió de 
gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) 

NA NA NA NA NA 

6.2. Construir edificis de consum energètic gairebé nul, 
assolint un elevat estàndard d’estalvi i eficiència 
energètic 

NA NA NA NA NA 

7. Contribuir a millorar la qualitat ambiental de l’àmbit 
i el seu entorn  

- - - + + + + + + + + + + 

7.1. Garantir la descontaminació dels sòls per tal que 
siguin aptes per als nous usos previstos 

- - - + + + + + + + + + + + + 

7.2. Utilitzar la vegetació –mitjançant la selecció 
d’espècies i tipologies– i solucions tecnològiques –
com els paviments fotocatalítics– per contribuir a 
reduir la concentració de contaminants atmosfèrics 
a l’aire (partícules i òxids de nitrogen). 

NA NA NA NA NA 

7.3. Preveure la servitud de pas per al nou col·lector de 
Llevant com a conseqüència del trasllat de l’actual 
fora de la zona marítimo-terrestre 

- - + + + + + + + + 

7.4. Establir mesures preventives en fase d’obra per 
garantir l’adequada gestió de sòls contaminats i 
prevenir l’eventual contaminació del medi hídric 

NA NA NA NA NA 

Font: elaboració pròpia. 

 

La comparativa entre les diferents alternatives mostra que les més favorables són la 3 i 
la 4, per al qual cosa la valoració que segueix se centra en aquestes dues.  

• L’alternativa 0, presenta com a principal hàndicap la baixíssima qualitat ambiental 
de l’entorn, tret de l’actual Parc del Litoral i la platja adjacent, i les diverses 
problemàtiques associades a l’àmbit, com ara l’efecte barrera de la línia 
ferroviària, la presència de sòls contaminats o el mal estat del col·lector de 
Llevant. 
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• Les alternatives 1 i 2 es veuen penalitzades pel fet d’estendre el front edificat, a 
la part central del sector, gairebé fins al límit de la zona marítimo-terrestre. 
Aquest fet té múltiples implicacions, entre les quals cal destacar la fragmentació 
del nou parc litoral en dues peces gairebé aïllades i l’impacte paisatgístic d’una 
volumetria edificada a primera línia de mar. 

• La configuració de les alternatives 3 i 4 és força similar –al capdavall la 4 és una 
evolució de la 3, com s’ha dit–, en particular per l’alliberament d’espai no edificat 
davant la línia de costa i l’establiment d’una peça homogènia de sistema d’espais 
verds.  

Malgrat tot, una vegada analitzats tots objectius i criteris ambientals, es conclou que 
l’alternativa 4 presenta alguns aspectes que la fan més favorable des del punt de 
vista ambiental, que no pas la 3. Els trets distintius de l’alternativa 4 que 
permeten arribar a aquesta conclusió són: 

• Contempla el trasllat de la subestació elèctrica a l’altra banda de l’avinguda 
Eduard Maristany, en una zona ara qualificada com a sòl industrial, la qual cosa 
permet crear una peça més homogènia i paisatgísticament integrada d’activitat 
econòmica.  

• Allunya el front edificat de l’espai fluvial del Besòs en el punt de creuament entre 
Eduard Maristany i el carrer Olímpic, tot eliminat un equipament previst en aquest 
punt, que resta desplaçat més a l’interior, fet que permet generar una franja 
verda més àmplia en aquesta zona. 

• Malgrat que, en comparació amb l’alternativa 3 suposi un increment de les zones 
amb aprofitament, tant el sostre com les edificabilitats neta i bruta es redueixen. 
Aquests canvis, que permeten rebaixar l’alçada dels edificis, faciliten una millor 
integració de les volumetries edificatòries en el context del sector i contribueixen 
a preservar més favorablement l’skyline característic de les Tres Xemeneies.  

• La connectivitat del sector per a les persones, tant longitudinalment com 
transversalment, amb la trama urbana de Sant Adrià i Badalona es veu afavorida 
per l’ampliació de l’àmbit del sector de les Tres Xemeneies al llarg dels carrers 
perpendiculars a l’avinguda Eduard Maristany. A més, l’àmbit del PDU de 
l’alternativa 4 incorpora un àmbit de la millora de la continuïtat de la mobilitat i el 
transport públic a l’avinguda Eduard Maristany.  

• L’alternativa 4 incrementa la superfície de vies cíviques en un 69% respecte 
l’alternativa 3, fet que hauria d’afavorir la pacificació de l’àmbit i la cohesió 
ciutadana.  

Els aspectes exposats generen, de retruc i com efecte no desitjat, una reducció de la 
clau 6 de parcs i jardins urbans, que passa de 125.000 m2 a 101.711 m2. Una part 
significativa d’aquesta reducció ve donada pel fet que, en l’alternativa 4, l’eix cívic del 
sector es desplaça lleugerament cap al sud-est, per tal que discorri sota les Tres 
Xemeneies. Amb tot, aquest verd que no figura a l’alternativa 4, pel fet d’estar adjacent a 
la trama urbana, és poc rellevant a efectes naturalístics i pot quedar parcialment 
compensat amb un tractament de la via cívica que afavoreixi la presència de verd en la 
seva secció. Per contra, és remarcable que el nou àmbit de parc litoral abasti una 
superfície continua de 90.299 m2. 
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6.3. Coherència de l’alternativa escollida amb els objectius 
ambientals 

A la taula següent s’exposa la justificació del grau de coherència de l’alternativa 4 amb 
els criteris i objectius ambientals definits. 

 
 

Taula 6.2. Avaluació preliminar del grau de coherència dels criteris dels objectius 
ambientals amb l’alternativa 4. A títol recordatori s’indica la valoració atorgada en la 
comparativa d’alternatives (vegeu 6.2 Valoració d’alternatives des de la perspectiva ambiental). 

Objectiu ambiental   Alt. 4 Justificació 

1. Possibilitar la regeneració urbana 
sostenible, amb mixticitat d’usos, de la 
franja costanera en el tram comprés entre 
la desembocadura del Besòs i l’inici del 
terme municipal de Badalona 

+ + +   

1.1. Crear un gran parc litoral d’abast 
metropolità davant la línia de costa 

+ + 
S’implantarà un parc litoral de més de 
90.000 m2, en contacte amb la franja litoral 
i la desembocadura del Besòs.  

1.2. Combinar usos residencials i d’activitat 
econòmica de manera coherent i 
integrada, tot concentrant els elements 
construïts en una franja adjacent a 
l’avinguda Eduard Maristany 

+ + + 

Els elements construïts s’ubicaran a la 
franja adjacent a l’avinguda Eduard 
Maristany, combinant teixits residencials 
(amb baixos comercials) i edificis exclusius 
d’activitat econòmica. 

1.3. Promoure un model de planificació i 
construcció saludable, que incorpori 
aquesta dimensió en sentit ampli (salut 
física i mental) des de la fase de projecte, 
passant per l’execució, fins al 
funcionament quotidià de l’àmbit (espais 
verds, confort tèrmic, materials no nocius, 
etc.). 

NA 

La valoració precisa d’aquestes qüestions 
es podrà fer en fase de projecte 
d’urbanització i d’edificació. Amb caràcter 
preliminar cal valorar positivament la 
important dotació d’espais verds prevista 
en l’ordenació (un 31% del sector). 

1.4. Connectar el sector, des del punt de vista 
de la mobilitat de la ciutadania, amb els 
teixits urbans de Sant Adrià i Badalona, 
tant en sentit longitudinal com transversal 

+ + + 

Es contemplen tres nous passos de 
creuament de la xarxa ferroviària –dos de 
superiors i un d’inferior– que reforçaran el 
ja creat (el pas inferior al carrer Olímpic, 
que es remodelarà). D’aquesta manera, 
s’afavorirà la connectivitat de l’àmbit de les 
Tres Xemeneies amb la resta de la trama 
urbana de Sant Adrià. A més s’inclou dins 
el PDU un àmbit de directrius de millora de 
la continuïtat de la mobilitat i el transport 
públic a l’avinguda Eduard Maristany, que 
arriba fins al port de Badalona. 

1.5. Preservar el patrimoni de les Tres 
Xemeneies, reconegut com a BCIL i 
atorgar-li un ús emblemàtic  

+ + 

Es preveu que les Tres Xemeneies 
esdevinguin un equipament vinculat a la 
lluita contra el canvi climàtic i la transició 
energètica. 
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Objectiu ambiental   Alt. 4 Justificació 

2. Contribuir a conservar, potenciar i 
recuperar els valors i funcionalitat del 
patrimoni natural de la desembocadura del 
Besòs i del front litoral 

+ +  

2.1. Evitar l’afectació i, en la mesura del 
possible, potenciar els valors del patrimoni 
natural existents a l’entorn de l’àmbit, tot 
establint sinèrgies entre el Parc fluvial del 
Besòs i el nou parc litoral i reforçant la 
connectivitat ecològica 

+ + 

L’àmbit del PDU no afecta directament la 
desembocadura del Besòs. Les zones de 
contacte amb la desembocadura i la franja 
litoral es qualifiquen de parcs i jardins (clau 
6) i s’hi duran a terme actuacions de 
renaturalització amb espècies autòctones.  

El present informe estableix indicacions 
per minimitzar afectacions en fase d’obra 
(vegeu 8.7) i sobre el tractament dels 
espais verds (vegeu 8.1 i 8.2). 

2.2. Recuperar hàbitats naturals que 
renaturalitzin l’espai i afavoreixin la 
biodiversitat, en tant que punts 
d’alimentació i reproducció per a la 
fauna,com ara llacunes costaneres, 
fangars, barres de sorra i sistemes 
dunars. 

+ + 

Les indicacions exposades en el present 
EAE (vegeu 8.1) plantegen la creació 
d’una llacuna costanera a la franja més 
propera a la desembocadura, així com de 
la recreació de sistemes dunars paral·lels 
a la línia de costa. Al costat de la 
desembocadura també es preveu la 
utilització d’espècies pròpies de bosc de 
ribera. Totes les espècies a utilitzar en el 
parc litoral seran autòctones. 

2.3. Abordar el nou parc litoral amb un únic 
projecte executiu per tot l’àmbit que el 
dissenyi amb un elevat grau de naturalitat, 
tot compatibilitzant ús social i funcions 
ambientals 

NA 

Es preveu tractar el nou parc litoral 
mitjançant un únic projecte integrador, que 
tingui en compte els diferents serveis 
ecosistèmics, la zonificació d’usos i 
l’adequada interacció amb els espais 
adjacents del litoral i la desembocadura 
(vegeu 8.1).  

3. Establir una façana litoral i un skyline 
integrat i coherent amb l’entorn costaner 
metropolità 

+ + +  

3.1. Preservar el caràcter emblemàtic de 
l’skyline de les Tres Xemeneies 

+ + + 

L’alçada dels edificis és inferior a la 
proposada en alternatives prèvies. La 
proposta del PDU per a l’aprovació inicial 
s’acompanya d’un estudi d’impacte i 
integració paisatgística (Annex 9.3 del 
PDU). 

3.2. Establir un compromís entre l’alçada dels 
edificis i l’ocupació en planta per tal 
d’alliberar espai per al parc, tenint en 
compte el context urbanitzat de l’entorn 

+ + 

L’equip redactor ha contemplat diverses 
opcions abans d’arribar a aquesta 
alternativa que redueix l’alçada dels 
edificis, el sostre i els índexs d’edificabilitat 
respecte alternatives prèvies. 

3.3. Garantir la integració visual i l’adequada 
transició entre l’espai construït i el nou 
parc litoral 

+ + 

L’eix cívic, que discorre sota les Tres 
Xemeneies, fa de frontissa entre els sòls 
d’aprofitament (residencial i activitat 
econòmica) i els sistemes (equipaments i 
parc litoral). Com s’ha indicat més amunt, 
la proposta del PDU s’acompanya d’un 
estudi d’impacte i integració paisatgística 
(Annex 9.3 del PDU). 
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Objectiu ambiental   Alt. 4 Justificació 

4. Compatibilitzar l’ordenació amb els riscos 
naturals i antròpics: inundabilitat, risc 
químic i canvi climàtic 

NA  

4.1. Garantir el compliment dels condicionants 
en matèria d’inundabilitat establerts per 
l’ACA i Protecció Civil 

NA 

La zona de flux preferent definida per 
l’ACA no afecta l’àmbit edificable i se 
circumscriu únicament a l’actual pas 
inferior del carrer Olímpic. De cara a 
l’aprovació provisional està previst 
disposar d’un estudi específic 
d’inundabilitat que garanteixi el compliment 
de totes les mesures preventives i 
correctores que pertoquin. 

4.2. Garantir el compliment dels condicionants 
en matèria de risc químic establerts per 
Seguretat Industrial i Protecció Civil 

NA 

La Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial va emetre el 28 de 
febrer de 2018 un informe favorable, 
condicionat a que es tinguin en compte les 
restriccions urbanístiques que imposa 
l’establiment de La Antigua Lavandera SL i 
a que els usos previstos en les zones de 
solapament amb la franja de seguretat no 
poden contenir elements molt vulnerables 
o vulnerables segons en les definicions 
incloses en la instrucció 8/2007 SIE. Amb 
tot, el tancament previst al llarg de 2020 
d’aquesta activitat, deixaria sense efecte 
aquesta prescripció. 

4.3. Establir mesures d’adaptació, tot reduint la 
vulnerabilitat envers l’ascens del nivell del 
mar i els fenòmens meteorològics extrems 

+ + 

Diferents mesures, integrades en el PDU o 
projectades en paral·lel afavoreixen 
l’increment de la resiliència Entre d’altres: 
ubicació de l’edificació allunyada de la línia 
de costa, tractament de la franja àmplia de 
Parc Litoral, trasllat del col·lector de 
Llevant i la proposta d’actuacions de 
regeneració de sistemes dunars i zones 
humides. Pel que fa al tractament específic 
de la línia de costa s’està treballant en una 
solució integrada alternativa que no 
impliqui la construcció d’espigons, tot i que 
encara cal verificar amb modelitzacions la 
idoneïtat d’aquest enfocament (vegeu 8.4). 

5. Promoure l’ús eficient dels recursos 
hídrics i l’adequada gestió dels residus 

NA  

5.1. Instal·lar en els edificis mecanismes que 
afavoreixin l’estalvi i eficiència en l’ús de 
l’aigua, inclosa la reutilització d’aigües 
grises 

NA 

La normativa ambiental del PDU estableix 
tot un seguit de mesures d’estalvi i 
eficiència, així com la reutilització d’aigües 
grises (article 69). El present EAE, a més, 
estableix altres indicacions i 
recomanacions en matèria d’optimització 
del cicle de l’aigua (vegeu 8.3.2). 

5.2. Establir un sistema separatiu de recollida 
de pluvials que possibiliti la reutilització 
posterior d’aquest recurs 

NA 

La normativa ambiental del PDU estableix 
la implantació d’un sistema separatiu de 
pluvials, tant en la urbanització com en 
l’edificació (article 69). 

5.3. Utilitzar en els espais verds únicament NA La normativa ambiental del PDU 
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Objectiu ambiental   Alt. 4 Justificació 

vegetació adaptada al clima mediterrani, 
de baixos requeriments hídrics i adequada 
per a un context de canvi climàtic 

contempla l’ús de vegetació adaptada al 
clima mediterrani i de baixos requeriments 
hídrics, així com ús de vegetació 
exclusivament autòctona  en les zones de 
restauració ambiental (articles 80 i 81). 
També estableix una priorització en l’ús de 
recursos hídrics per a reg de verd públic i 
privat: freàtiques i pluvials abans que aigua 
potable (article 69). 

5.4. Preveure, en els projectes d’urbanització i 
edificació, els espais necessaris per 
facilitar l’adequada recollida selectiva dels 
residus, tant als habitatges i edificis com 
en l’espai públic 

NA 

D’acord amb la normativa ambiental del 
PDU, els projectes d’urbanització i 
edificació han de preveure els espais 
necessaris per facilitar l’adequada recollida 
selectiva dels residus, tant als habitatges i 
edificis com en l’espai públic (article 79). 

6. Minimitzar la contribució del planejament a 
les emissions futures de gasos amb efecte 
d’hivernacle i contaminants atmosfèrics  

NA  

6.1. Minimitzar les necessitats de mobilitat 
obligada i afavorir els modes de transport 
més eficients per reduir la contaminació 
atmosfèrica i l’emissió de gasos amb 
efecte d’hivernacle (GEH) 

NA 

En paral·lel al PDU s’ha redactat un Estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada 
(EAMG) que proposa un seguit 
d’estratègies de mobilitat sostenible. 
D’altra banda, el PDU aborda la 
connectivitat transversal per superar 
l’efecte barrera d’Eduard Maristany (dos 
nous passos superiors, un inferior i la 
remodelació del ja existent al carrer 
Olímpic) i incorpora, un àmbit de directrius, 
per a la millora de la mobilitat i el transport 
públic a l’avinguda Eduard Maristany. 

A més, el PDU preveu 32.600 m2 de vies 
cíviques, de preferent significació per a 
vianants i regulació especial de la 
circulació i l’aparcament. 

6.2. Construir edificis de consum energètic 
gairebé nul, assolint un elevat estàndard 
d’estalvi i eficiència energètic 

NA 

D’acord amb l’establert a la normativa 
ambiental del PDU s’han establert alts 
estàndards pel que fa a l’estalvi i 
l’eficiència energètica, en alguns casos 
més enllà de les exigències normatives 
(article 71). El present EAE, a més, 
estableix altres indicacions i 
recomanacions en matèria energètica 
(vegeu 8.3.1). 

7. Contribuir a millorar la qualitat ambiental 
de l’àmbit i el seu entorn  

+ + +  

7.1. Garantir la descontaminació dels sòls per 
tal que siguin aptes per als nous usos 
previstos 

+ + + 

Ja s’estan duent a terme tasques de 
descontaminació del sòl a les parcel·les 
d’Endesa (fins a nivell residencial) i Akzo 
(fins a nivell industrial). Amb tot, caldrà 
ampliar les tasques per a usos més 
exigents (parcs i jardins) i, en qualsevol 
cas, comptar amb els permisos 
corresponents de l’ARC abans de l’inici de 
les obres d’urbanització. 
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Objectiu ambiental   Alt. 4 Justificació 

7.2. Utilitzar la vegetació –mitjançant la 
selecció d’espècies i tipologies– i 
solucions tecnològiques –com ara els 
paviments fotocatalítics– per contribuir a 
reduir la concentració de contaminants 
atmosfèrics a l’aire (partícules i òxids de 
nitrogen). 

NA 
La valoració d’aquestes qüestions es podrà 
fer en fase de projecte d’urbanització. 

7.3. Preveure la servitud de pas per al nou 
col·lector de Llevant com a conseqüència 
del trasllat de l’actual fora de la zona 
marítimo-terrestre 

+ + + 
El PDU contempla aquesta servitud de pas 
dins el seu àmbit, fora de la zona de 
domini públic marítimo-terrestre. 

7.4. Establir mesures preventives en fase 
d’obra per garantir l’adequada gestió de 
sòls contaminats i prevenir l’eventual 
contaminació del medi hídric 

NA 

Durant la fase d’obres, es consideraran i 
aplicaran una sèrie de mesures ambientals 
preventives per minimitzar o evitar tots els 
possibles impactes ambientals associats 
(vegeu 8.7). 

La valoració del grau d’assoliment s’exposa en un format semiquantitatiu, en forma de gradient, des de la valoració més 
desfavorable (- - -) a la més favorable (+ + +). En el casos on no és factible una avaluació clara en funció de la informació 
existent o l’estat de tramitació, als efectes de la comparativa entre diferents alternatives s’indica “no avaluable” (NA).  

Font: elaboració pròpia. 
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7. ESTIMACIÓ DELS EFECTES 
AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS DE 

L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA  

 

Atès que el PDU incideix sobre un sòl ja classificat com a urbà, la consideració dels 
efectes potencialment significatius se centra essencialment en els fluxos ambientals 
associats als nous usos. En aquest sentit s’ha incorporat una aproximació quantitativa 
als consums d’energia i aigua, a la generació de residus, a la mobilitat i a la petjada de 
carboni associada a la nova ordenació. També es plantegen altres qüestions, referides 
als canvis de qualificació urbanística i a la transformació del paisatge urbà. 

 

7.1. Canvi d’usos del sòl 

El PDU del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies –amb una superfície de 
323.214 m2 de sòl al sector de les Tres Xemeneies– no comporta cap canvi en la 
classificació urbanística del sòl, atès que ja és sòl urbà, però sí que comporta canvis 
de qualificació. En particular, respecte el PGM vigent representa: 

• Un increment de la superfície de sistemes, de 148.909 m2 de sòl a 246.009 m2 
de sòl, degut principalment a un gran augment de parcs i jardins urbans de 
nova creació (clau 6b), seguit per l’increment de sistema viari bàsic (claus 5a i 
5b) i, de manera menys significativa, per l’increment d’equipaments comunitaris 
i dotacions de nova creació (clau 7b) i l’aparició de serveis tècnics (associats a 
la nova subestació elèctrica). Per contra, desapareix la qualificació de sistema 
portuari (clau 1c) i es redueix la de sistema ferroviari (clau 3). 

• Una reducció de la superfície de zones amb aprofitament, amb la desaparició 
de sòls industrials (claus 22a i 22p) que abastaven 174.305 m2 de sòl i la seva 
substitució parcial per 77.205 m2 de zones subjectes a ordenació volumètrica 
específica, principalment d’ús mixt residencial/activitat econòmica (clau 18m) i, 
en segon terme, d’activitat econòmica pura (18ae). Globalment, el sostre es 
redueix, de 314.351 m2 a 295.000 m2 (un 65% residencial i el 35% restant 
d’activitat econòmica). 

 

Les referències quantitatives precises dels canvis proposats respecte el PGM 
s’indiquen en forma de taula en el capítol 3 (vegeu 3.3 Proposta d’ordenació i 
paràmetres urbanístics) i es mostren gràficament a les figures següents. 
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Figura 7.1. Comparativa dels canvis de qualificació entre el PGM vigent i la proposta 
de l’Avanç del PDU en termes de sistemes i de zones d’aprofitament. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’equip redactor del PDU. 
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Figura 7.2. Comparativa dels canvis de qualificació entre el PGM vigent i la proposta 
de l’Avanç de PDU desglossats per clau urbanística. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’equip redactor del PDU. 
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7.2. Transformació del paisatge urbà de la façana litoral 

Aquest aspecte resulta rellevant, atès que la nova ordenació se situa molt propera a la 
franja litoral en un context d’elevada exposició visual. D’entrada, cal valorar 
positivament els dos fets següents: 

• L’ordenació de l’àmbit comportarà per se una millora substancial de la qualitat 
paisatgística respecte la situació actual, atès que bona part correspon a les 
activitats industrials prèvies que s’han desmantellat i que ara presenten un 
aspecte de zona degrada i marginal, junt amb el tram de platja adjacent (vegeu 
4.2.1. Usos del sòl). 

• D’altra banda, la proposta escollida pel PDU (vegeu 6. Anàlisi d’alternatives i 
justificació de l’alternativa escollida) incrementa la distància de la peça 
d’activitat econòmica respecte la línia de costa, tot eixamplant la zona verda 
que actua com a interfície entre l’espai construït i la platja, millorant així la 
integració paisatgística d’aquesta façana. 

D’altra banda, cal indicar que el PDU s’acompanya d’un Estudi d’impacte i integració 
paisatgística (Annex 9.3 de la documentació del PDU per a l’aprovació inicial). Els 
criteris definits per l’EIIP són els següents: 

• Ordenació general proposada 

o Desenvolupar una ordenació unitària en tot el sector. 

o Aconseguir una ordenació per franges tenint la franja edificada en la 
part més propera al nucli urbà existent. 

o Aconseguir una bona connectivitat superant la barrera del ferrocarril. 

• Sòl d’aprofitament privat 

o Donar al conjunt edificatori un caràcter unitari en tota l’ordenació del 
sector. 

o Definir un gàlib màxim edificatori per la façana de l'avinguda d'Eduard 
Maristany per a que sigui coherent i integrada al lloc. 

o Definir un gàlib edificatori general amb certa flexibilitat que permeti 
adaptar el programa de cada proposta definitiva per tal de poder 
generar una arquitectura de qualitat. 

• Sistema d’espais lliures públics i privats, equipaments i vialitat 

o Protegir i regenerar els espais lliures d'especial interès. Posar-los en 
valor. 

o Afavorir la continuïtat i la connectivitat dels espais lliures de valor 
ecològic i paisatgístic. 
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o Crear un continu d'espais lliures tant públics com privats i d'equipaments 
que permetin desenvolupar diferents funcions tant per al sector com de 
servei per al/s municipi/s. 

o Promoure els criteris sostenibles en la creació dels espais lliures. 

o Promoure la gestió interna de l'aigua pel reg. 

o Incloure espais d'equipaments en les estructures de les Tres Xemeneies 
i edifici de Turbines. 

o Mantenir els equipaments esportius existents en la zona. 

o Afavorir la mobilitat no motoritzada dins el sector. 

o Millorar la circulació de vianants i rodada des del nucli urbà. 
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7.3. Fluxos ambientals associats a la nova ordenació 

En l’estadi actual de planificació es pot fer una primera aproximació als fluxos 
ambientals de l’àmbit del PDU a partir dels següents paràmetres i hipòtesis de treball: 

• Sostres d’ocupació per als diferents usos previstos al PDU (alternativa 4): 
191.750 m2 de sostre residencial i 103.250 m2 de sostre d’activitat econòmica 
(oficines, comercial i hoteler). Quant al sostre d’activitat econòmica s’ha 
considerat, a partir d’informació orientativa facilitada per l’equip redactor, la 
següent distribució: 70% oficines, 20% comercial i 10% hoteler. 

• Consideració d’una taxa d’ocupació per habitatge de 2,55 habitants (obtinguda 
a partir del darrer cens d’habitatges disponible, corresponent a 2011), que 
atenent als 1.844 nous habitatges previstos representen 4.702 nous residents. 

• Utilització de ratis per càpita basats en les dades a escala municipal en el cas 
del consum d’aigua i la generació de residus. Pel cas del consum energètic 
s’ha utilitzat el criteri expert d’ERF i per a la mobilitat els resultats de l’Estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, elaborat per Cinesi. 

Cal remarcar que aquests fluxos no es poden considerar únicament com a increments 
nets respecte la situació prèvia, atès que: 

• A l’àmbit hi havia hagut una activitat industrial rellevant, a dia d’avui 
desmantellada, però que tenia efectes significatius sobre els diferents fluxos. 

• Es mantenen fluxos actuals relatius als equipaments existents (poliesportiu i 
camp de futbol), així com a l’ús del Parc del Litoral i de les platges adjacents. 
Una part important d’aquests fluxos es concentra en la inducció de mobilitat. 

En qualsevol cas, atesa la ubicació metropolitana de l’àmbit del PDU –i la proximitat 
amb nombroses infraestructures relacionades amb l’energia, l’aigua, els residus i la 
mobilitat– no es preveuen especials dificultats per gestionar adequadament els 
diferents fluxos, tot i que en el cas específic de la mobilitat cal considerar les qüestions 
exposades a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada que acompanya la 
documentació del PDU per a l’aprovació inicial 

 

7.3.1. Energia 

El consum d’energia s’ha considerat diferenciant usos residencials d’altres usos 
(sostre d’activitat econòmica) i assumint la incorporació de criteris d’eficiència, si més 
no amb els mínims exigits d’acord amb la normativa vigent. A partir de les referències 
més exigents establertes per la recent modificació del codi tècnic de l’edificació en 
matèria de limitació de consum energètic (Reial decret 732/2019) i de la zona climàtica 
on s’ubica Sant Adrià i Badalona s’ha considerat un consum mitjà de 40 kWh/m2·any 
pel sostre residencial. Pels usos d’activitat econòmica resulta més difícil establir un 
valor de referència, atès que els consums depenen molt del tipus d’activitat concreta 
que es dugui a terme, encara que estigui tipificada com a essencialment terciari 
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d’oficines. En aquest cas, a partir d’anàlisis pròpies prèvies i del criteri d’ERF, s’ha 
considerat oportú aplicar una ràtio mitjana de 140 kWh/m2·any. 

Atenent a aquestes premisses el consum d’energia final del sector s’avalua a 
l’entorn de 22.125 MWh anuals un 65% del qual correspondria a activitat econòmica i 
el 35% restant a consum residencial. 

 

7.3.2. Cicle de l’aigua 

Per al càlcul del consum domèstic s’han considerat les dades de consums per càpita 
municipals procedents de l’AMB per l’any 2018 (vegeu 4.4.2. Abastament i sanejament 
d’aigua) –que situen Sant Adrià amb un valor de 94,8 litres per habitant i dia i 
Badalona en 98,8 litres per habitant i dia–, així com la tendència creixent dels darrers 
anys. Com a referència s’ha considerat una ràtio mitjana de 98 litres per habitant i dia. 
Així, doncs, els nous consums residencials representarien de l’ordre de 0,17 hm3 
anuals.  

Addicionalment, també s’ha fet una aproximació al consum d’oficines –que 
representen el 70% del sostre d’activitat econòmica prevista– assumint una ràtio 
orientativa d’1,5 m3 per m2 de sostre i any establerta a partir del compliment bàsic del 
codi tècnic en projectes similars duts a terme per ERF. Aplicant aquesta ràtio al sostre 
d’oficines s’obté un consum anual per aquesta activitat econòmica de 0,11 hm3 anuals. 
Incloent la resta d’activitats econòmiques, aquest valor es podria incrementar fins a un 
valor a l’entorn de 0,13 hm3 anuals. 

El consum global de l’àmbit se situaria, doncs, aproximadament en 0,30 hm3 
anuals. En consonància amb aquests consums d’aigua, la generació d’aigües 
residuals se situaria a l’entorn de 0,24 hm3 anuals. 

 

7.3.3. Residus 

Quant a la generació de residus només s’ha considerat la generació d’origen 
residencial, atès que la vinculada a les activitats econòmiques pot ser molt variable en 
funció de les activitats concretes que s’hi ubiquin. 

En aquest cas s’han utilitzat com a referència les últimes dades disponibles (2018) de 
generació per càpita al municipi, procedents de l’Agència de Residus de Catalunya, 
amb una ràtio d’1,2 kg per habitant i dia, pràcticament equivalent entre els dos 
municipis (vegeu 4.4.3. Generació de residus). Aquesta ràtio comporta una estimació 
de generació de residus domèstics a l’entorn de 2.060 tones anuals. 

 

7.3.4. Mobilitat  

D’acord amb l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG), elaborat per Cinesi, 
la nova ordenació generarà de l’ordre de 53.800 viatges, en l’escenari de referència 
repartits de la següent manera: 
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• Residencial: 19.175 viatges 

• Terciari oficines: 10.841 viatges 

• Terciari comercial: 10.325 viatges 

• Hoteler: 1.033 viatges 

• Equipaments: 7.335 viatges 

• Parcs i jardins urbans: 5.046 viatges 

Pel conjunt de desplaçaments, els modes no motoritzats (a peu, bicicleta, patinet, etc.) 
representarien un 58,0% i el transport públic un 19,6%. El vehicle privat constituiria el 
22,4% restant. El percentatge dels modes no motoritzats quan es considera únicament 
la mobilitat interna dels residents s’incrementa fins al 83,2%. 
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Figura 7.3. Distribució del nombre de viatges en funció de la tipologia de mode de 
transport i de la procedència dels desplaçaments. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) elaborat per 
Cinesi. 

 

 

7.3.5. Petjada de carboni associada al PDU i emissions de contaminants 
atmosfèrics associats a la mobilitat 

D’acord amb les indicacions de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i les 
seves guies de càlcul d’emissions de GEH, s’han calculat les emissions associades al 
consum d’aigua (considerant tot el cicle), la generació de residus, el planejament 
urbanístic i la mobilitat. 

Emissions de GEH associades al cicle de l’aigua 

Per tal de calcular les emissions de GEH associades al consum d’aigua, s’ha utilitzat el 
factor d’emissió de 395 g CO2/m3 recollit al document tècnic anomenat Càlcul de les 
emissions de GEH derivades del cicle de l’aigua de les xarxes urbanes a Catalunya. 
Aplicant aquest factor a les estimacions de consum d’aigua s’obté un valor de 118 
tones CO2. 
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Emissions de GEH associades a la generació de residus domèstics 

En el cas de la generació de residus, s’ha utilitzat el document tècnic Càlcul de les 
emissions de GEH derivades de la gestió dels residus municipals per tal de conèixer 
les emissions de GEH derivades de la recollida selectiva de cada fracció, i de la fracció 
resta. En aquest sentit, s’han utilitzat els següents factors d’emissió: 30,5 g CO2eq/kg 
residu pel vidre, 120,09 g CO2eq/kg residu pels envasos, 56,41 g CO2eq/kg residu pel 
paper, 362,11 g CO2eq/kg residu per la matèria orgànica i 645,18 g CO2eq/kg residu per 
la fracció resta.  

D’aquesta manera, s’han obtingut unes emissions de GEH d’1,76 tones de CO2eq/any 
amb relació a la recollida del vidre, de 8,64 tones de CO2eq/any pels envasos, de 3,95 
tones de CO2eq/any pel paper, de 31,45 kg tones de CO2eq/any de matèria orgànica i de 
1.064,09 tones de CO2eq/any relativa a la fracció resta. El conjunt d’emissions 
associades a la generació de residus és de 1.109 tones de CO2eq/any.  

Emissions de GEH associades al consum energètic dels edificis 

Per tal de calcular les emissions derivades del consum energètic dels edificis, s’ha fet 
servir l’Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament general 
de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), que permet conèixer la contribució, 
en termes de tones de CO2/any en diferents àmbits, inclòs el consum energètic dels 
edificis.  

Considerant les superfícies i sostres pels diferents usos (residencial, activitat 
econòmica i equipaments) de la proposta de PDU, les emissions totals que 
proporciona l’eina de càlcul són de 4.212 tones de CO2/any, assumint una eficiència 
energètica d’etiqueta B (amb una etiqueta A, més exigent, les emissions es reduirien). 
La major part de les emissions es produeixen als edificis amb usos residencials (2.297 
tones de CO2/any), seguides per l’activitat econòmica (1.586 tones de CO2/any) i pels 
equipaments (329 tones de CO2/any). 

 

Emissions de GEH i contaminants atmosfèrics associades a la mobilitat 

Per tal de calcular la petjada de carboni associada a la mobilitat total i per cada mode 
de transport, s’han seguit dues metodologies diferents: 

• En primer lloc, s’ha fet servir l’Eina per al càlcul de les emissions de CO2 
associades al planejament general de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
(OCCC), esmentada en el punt anterior. En aquest cas, s’ha tingut en compte 
el repartiment modal de la mobilitat urbana del municipi de Sant Adrià d’acord 
amb l’EMO2011 (52,6% de mobilitat no motoritzada, 24,7% de transport públic i 
22,4% de vehicle privat), el parc de vehicles municipal (13.186 turismes i 2.899 
motocicletes) i la distància mitjana, en quilòmetres, de tots els desplaçaments 
efectuats (aquestes distàncies mitjanes s’han assimilat per a les dues 
metodologies: 2 km en la mobilitat interna i 9,7 en l’externa). 

• En segon lloc, s’han utilitzat les dades, més detallades, de l’EAMG del PDU. En 
aquest cas, s’ha fet una anàlisi més exhaustiva principalment perquè s’han 
considerat més tipologies de desplaçament (mobilitat de connexió dels no 
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residents, i mobilitat interna, externa i de connexió dels residents) i de destins 
de desplaçament.  

D’altra banda, i a diferència de la metodologia anterior, no s’ha considerat 
únicament l’autobús com a mitjà de transport públic (opció per defecte de l’eina 
de càlcul), sinó que també s’han tingut en compte les emissions del transport 
ferroviari21. A més, per fer els càlculs s’han aplicat diferents hipòtesis de 
repartiment modal en transport públic en funció del tipus de desplaçament 
(interns o de connexió). 

• Amb tota la informació disponible s’han calculat els vehicles·km pels diferents 
modes i s’han multiplicat pels factors d’emissió extrets de l’estudi instrumental 
del Pla director de mobilitat 2020-2025 denominat Càlculs dels consums 
energètics, de les emissions i d'altres aspectes mediambientals en relació als 
escenaris proposats en el Pla director de mobilitat de l’àmbit SIMMB (2019). 
D’aquesta mateixa font s’han extret els factors d’emissió per a contaminants 
atmosfèrics –NO2, les PM10 i les PM2,5–. En tots els casos s’han utilitzat els 
factors d’emissió previstos en l’horitzó 2025, assumint que són més realistes de 
cara al PDU que no pas els factors inicials avaluats per a l’any 2017. 

Com a resultat d’aquesta anàlisi s’han obtingut unes emissions totals de GEH 
associades a la mobilitat de 4.716 tones de CO2/any amb l’Eina de càlcul de l’OCCC i 
de 6.335 tones de CO2/any amb la metodologia pròpia. A més, s’han comptabilitzat 
per separat un total de 848 tones de CO2/any derivades del mode ferroviari i que no 
s’emeten en el propi àmbit, sinó en els punts de generació elèctrica. 

Pel que fa a les emissions de contaminants atmosfèrics, s’han obtinguts els següents 
resultats: 

• 4.029,4 kg NO2/any 

• 1.401,3 kg PM10/any 

• 1.025,2 kg PM2,5/any 

 

Resultats globals 

Les emissions anuals totals a l’àmbit PDU són d’11.775 tones de CO2 (sense incloure 
les emissions associades als modes ferroviaris). Tal i com es mostra a la següent 
figura, la mobilitat –tenint en compte els resultats més desfavorables– és el sector que 
genera una major part de les emissions, de més de la meitat del total (53,8%). 
Seguidament, el consum energètic associat als edificis (35,8%) i la generació de 
residus domèstics (9,4%), considerant la fracció resta com la fracció amb més 

 

21 Les emissions associades a la mobilitat ferroviària s’han calculat independentment a la resta de modes de 

transport. Aquests factors d’emissió s’han obtingut de la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC), que consideren el mix elèctric 
peninsular de la xarxa del 2018. 
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emissions associades. Finalment, les emissions de CO2 relatives al cicle de l’aigua 
generen una contribució poc significativa, de només un 1,0%. 
 

1,0%

9,4%

35,8%
53,8%

Consum d'aigua

Generació de residus

Consum energètic

Mobilitat

 

Figura 7.4. Contribució de cada un dels sectors sobre les emissions totals de CO2 de 
l’àmbit. 

Font: elaboració pròpia. 

 

 

7.4. Efectes previsibles sobre plans i programes concurrents 

Els canvis de qualificació urbanística de l’àmbit hauran de quedar recollits al Pla 
General Metropolità –o al Pla Director Urbanístic Metropolità si aquesta figura que 
substitueix l’anterior ja es troba aprovada o a punt de ser-ho–. 

D’altra banda, a nivell de planificació sectorial els canvis d’usos associats al PDU 
comportaran modificacions o adaptacions amb relació a aspectes d’incidència 
essencialment local pels municipis de Sant Adrià i Badalona. S’han identificat els 
següents: 

• Mapes de capacitat acústica.  

• Plans de mobilitat urbana. 

• Plans de protecció civil relatius a inundabilitat i, si s’escau, risc químic.  

A més, caldrà tenir en compte les implicacions del PDU en els següents plans d’abast 
local i/o supramunicipal: 

• Agenda Besòs. 

• Pla de gestió integral del Parc fluvial del riu Besòs. 

• Estratègia Badalona 2022. 
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8. MESURES AMBIENTALS PREVENTIVES I 
CORRECTORES 

 

 

8.1. Criteris per al disseny i renaturalització del nou parc litoral  

El nou parc litoral tindrà una superfície de 90.299 m2 –l’actual Parc del Litoral té una 
superfície de 2,78 ha, tot i que la superfície útil actual és inferior: d’unes 2,1 ha– 
qualificats com a parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (clau 6b). Per 
tant, el nou parc litoral tindrà unes dimensions significatives en el context de la xarxa 
de parcs metropolitans, amb una extensió similar a la del Parc de Torreblanca, 
localitzat entre els termes municipals de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. 
L’extensió i vocació metropolitana d’aquest parc, així com la seva ubicació estratègica 
entre la desembocadura del Besòs i la franja litoral adjacent, generen importants 
expectatives sobre aquest espai que obliguen a fer-ne un tractament molt acurat, tot 
integrant la prestació de diferents serveis ecosistèmics, no tan sols culturals (usos 
socials), sinó també de regulació i d’hàbitat (vegeu 4.1.5. Serveis ecosistèmics). 

Els serveis ecosistèmics que es considera que cal prioritzar són els següents: 

• Culturals: usos lúdics, esportius, culturals, educatius i científics. 

• De regulació: prevenció d’efectes negatius vinculats a inundacions fluvials, 
llevantades i ascens del nivell del mar; efectes tots ells amb freqüència i 
magnitud incrementades com a conseqüència del canvi climàtic. A més, la 
configuració del parc i la vegetació emprada també poden contribuir a la 
regulació microclimàtica de l’àmbit. 

• D’hàbitat o de suport: la diversificació d’hàbitats permetrà potenciar la 
biodiversitat i reforçar els serveis culturals i de regulació indicats més amunt. 

En conseqüència, les premisses i criteris sobre els que es planteja el disseny d’aquest 
parc són les següents22: 

• Tractament integrador, mitjançant un únic projecte executiu, que tingui en 
compte també el tractament de les interfícies amb els elements construïts del 
sector de les Tres Xemeneies, amb la desembocadura del Besòs i amb les 
platges situades fora de l’àmbit del PDU. El projecte de parc litoral haurà de 
tenir específicament en compte –i, si s’escau, interactuar per garantir la 

 

22 Aquestes premisses i criteris han estat contrastats, en termes generals, amb Xavier Larruy, biòleg 
responsable del seguiment de fauna del Parc fluvial del Besòs, el qual també ha fet diverses aportacions 
específiques per enriquir-los. 
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coherència global– amb els projectes d’intervenció sobre la desembocadura del 
Besòs i la protecció de la línia de costa. 

• Establiment d’una zonificació d’usos i d’un model d’accessibilitat que permeti la 
compatibilització entre renaturalització i funcionalitat ecològica de l’espai i usos 
socials (de lleure, esportius, educatius i científics). Específicament, alguns dels 
hàbitats previstos a recuperar –com les llacunes salabroses o els sistemes 
dunars han de comptar amb elements i senyalització per dissuadir del trànsit de 
persones. La limitació d’accés no implica que aquestes zones no puguin ser 
observables des de miradors o observatoris, dotats de panells informatius i 
interpretatius específics. El conjunt de la intervenció constitueix una molt bona 
oportunitat en termes de potenciar activitats d’educació ambiental. 

• Integració en el projecte dels condicionants i limitacions establerts per les 
zones de domini públic hidràulic i marítimo-terrestre, incloent les servituds 
corresponents. El projecte haurà de comptar, doncs, amb el preceptiu vistiplau 
de l’ACA (Departament de Territori i Sostenibilitat) i de la Direcció General de 
Sostenibilitat de la Costa i el mar (Ministeri per a la Transició Ecològica). Caldrà 
tenir en compte també la servitud de pas derivada del trasllat del col·lector de 
Llevant. 

• Aplicació de criteris restrictius amb relació a un eventual enllumenat del parc 
(zones a il·luminar i tipus de lluminàries), amb l’objectiu de minimitzar la 
contaminació lumínica envers la desembocadura del Besòs i la franja 
costanera. 

• Ús d’espècies de flora exclusivament autòctones pròpies d’un entorn fluvio-
deltaic i litoral, tant en el propi parc com en el verd més urbà en contacte 
directe amb el parc. En conseqüència han de ser, si més no, espècies tolerants 
a la proximitat al mar i als aerosols marins. En el cas del verd dels equipaments 
en contacte amb el nou parc litoral seria convenient també garantir l’ús 
d’aquest tipus d’espècies, amb criteris que afavoreixin una certa continuïtat 
visual respecte la vegetació utilitzada al parc litoral. 

• La renaturalització ha de comportar la recuperació o recreació d’hàbitats i 
comunitats vegetals característics i, en particular: 

o Una o més zones humides litorals, en concret llacunes costaneres 
salabroses, amb un nivell d’aigua i una salinitat variables al llarg de l’any. 
Aquest hàbitat –a dia d’avui inexistent a la costa nord de Barcelona– és de 
gran interès per moltes espècies d’avifauna i, a més podria facilitar la 
reintroducció d’una espècie piscícola endèmica, desapareguda de la conca 
del Besòs: el fartet (Aphanius iberus). Les comunitats vegetals associades a 
aquestes llacunes es correspondrien amb les categories 15a, 15c i 15d de la 
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llegenda de la cartografia dels hàbitats a Catalunya (CHC), incloent 
jonqueres, herbassars i, fins i tot, salicorniars23.  

o Hàbitats de sorrals costaners, incloent sistemes dunars i comunitats vegetals 
de rereduna, disposats en paral·lel a la línia de costa, amb espècies 
característiques com el borró (Ammophila arenaria) o el jull de platja (Elymus 
farctus). Aquestes comunitats es corresponen amb la categoria 16b de la 
CHC. Més a l’interior, aquests ambients es podrien completar, idealment, 
amb una formació de pineda de pi pinyer (Pinus pinea), corresponent a la 
categoria 16c de la CHC. 

o Espècies llenyoses evocatives d’un bosc de ribera, en una franja paral·lela a 
la desembocadura. Les espècies a utilitzar inclourien àlbers (Populus alba), 
tamarius (Tamarix canariensis, Tamarix africana), aloc (Vitex agnus-castus) i 
alguna espècie de salze –assumint, però, que només unes poques com 
Salix alba són tolerants a la proximitat al mar– En aquest cas, doncs, cal 
evitar espècies, de port arbustiu, sensibles com el gatell (Salix atrocinerea) o 
el saulic (Salix purpurea). Les comunitats vegetals de referència, en aquests 
cas es correspondrien amb les categories 44d, 44h, 44n i 44o de la CHC. 

o Formacions d’herbassars o prats que ofereixin un hàbitat diferenciat 
respecte les formacions llenyoses. Entre les espècies a considerar per 
aquestes comunitats –més enllà d’altres que podrien correspondre a prats i 
herbassars més secs– caldria contemplar també les esmentades més amunt 
amb relació a les zones humides (categories 15a, 15c i 15d de la CHC). El 
grau d’inclusió i abast d’aquests hàbitats en l’àmbit del nou parc del litoral 
s’hauria d’ajustar en funció del tractament que rebin aquestes comunitats en 
el projecte per a la desembocadura del Besòs. 

En qualsevol cas, el potencial efectiu de renaturalització amb aquests hàbitats s’haurà 
d’analitzar amb detall en el marc del projecte executiu del parc per tal de garantir la 
viabilitat futura de les plantacions. En aquest sentit és oportú que aquest projecte 
executiu es consensuï –i estigui recolzat tècnicament– pels següents ens: 

• Ajuntaments de Sant Adrià i Badalona 

• Consorci del Besòs 

• AMB i Barcelona Regional 

• Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Parc fluvial del Besòs 

En aquest sentit, caldrà tenir en compte les següents publicacions: 

 

23 La informació completa relativa als hàbitats a Catalunya es pot consultar a: 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/habi
tats_terrestres/habitats-de-catalunya/ 

 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/habitats_terrestres/habitats-de-catalunya/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/habitats_terrestres/habitats-de-catalunya/
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• ACA (2008). La gestió i recuperació de la vegetació de ribera - Guia tècnica per 
a actuacions en riberes. 

• AMB (2016). Guia de gestió de dunes metropolitanes. 

• Ajuntament de Barcelona (2016). Guia de terrats vius i cobertes verdes. 

• AMB (2018). Pla de millora de la biodiversitat a la xarxa de parcs i platges de 
l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 

Taula 8.1. Principals tipus de comunitats vegetals susceptibles de considerar per a la 
restauració ambiental en el projecte de parc litoral d’acord amb les unitats de llegenda 
definides en la cartografia d’hàbitats de Catalunya. 

Ambients litorals i salins 

15 – Matollars i formacions herbàcies de sòls salins o guixencs 

15a – Vegetació (salicornars, prats, jonqueres...) dels sòls salins, poc o molt humits 
o, fins i tot, inundats, del litoral 

15c – Herbassars junciformes de Spartina versicolor, de vores dels estanys, 
llargament inundades i poc salines, del litoral 

15d – Jonqueres de Juncus maritimus, de sòls poc salins, llargament inundats, del 
litoral i de les contrades interiors 

16 – Platges arenoses i dunes 

16b – Dunes i zones interdunars amb vegetació natural no nitròfila 

16c – Dunes residuals plantades de pins (Pinus pinea, P. pinaster), al litoral 

Boscos 

44 – Boscos i bosquines de ribera o de llocs molt humits 

44d – Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana 

44h – Albaredes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de 
la muntanya mitjana) 

44n – Alocars, de les rieres i rambles de les contrades marítimes 

44o – Tamarigars, de sòls salabrosos 

Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia dels hàbitats a Catalunya (versió 2). Manual d’interpretació.. 

 

Cal remarcar que existeixen diversos projectes recents a Catalunya de recuperació o 
restauració d’hàbitats com les llacunes costaneres o els sistemes dunars, que avalen 
l’interès i potencial d’aquestes mesures. En forma d’annex s’inclou informació més 
detallada d’aquestes qüestions, així com indicacions addicionals a les exposades en el 
present apartat (vegeu Annex I. Informació complementària sobre recuperació de 
sistemes dunars i llacunes costaneres). 
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8.2. Espais verds urbans i cobertes verdes 

8.2.1. Espai verd urbà 

En aquest apartat s’inclouen totes aquelles zones verdes de l’àmbit del PDU que no 
formen part del parc litoral (arbrat viari, parcs urbans, parterres amb vegetació, etc.). 
En aquest cas no es considera imprescindible que les espècies a utilitzar siguin 
autòctones, en el benentès, però, que sí que cal tenir en compte els següents 
aspectes: 

• Usar espècies ben adaptades a les condicions climàtiques de l’àmbit, presentar 
baixes necessitats hídriques i ser tolerants a la calor i la sequera, més encara 
tenint en compte els escenaris de canvi climàtic. A més han de ser tolerants a 
la proximitat del mar, fins i tot encara que es trobin a una certa distància de la 
línia de costa. 

• Aplicar tècniques de xerojardineria que facilitin un ús eficient de l’aigua. 
Prioritzar el reg a partir d’aigües freàtiques, pluvials i –eventualment– 
regenerades procedents d’EDAR.  

• Evitar l’ús d’espècies exòtiques amb potencial invasor d’acord amb el Reial 
decret 630/2013 pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques 
invasores, així com tenir en compte les indicacions del sistema d’informació de 
les espècies exòtiques invasores de Catalunya (Exocat) 24.  

• Considerar l’ús d’arbrat caducifoli en viari, particularment en orientacions sud i 
oest per tal de proporcionar ombra als edificis a l’estiu i afavorir la insolació a 
l’hivern. Aquesta mesura ha de contribuir a reforçar l’eficiència energètica dels 
edificis, reduint les necessitats de climatització al llarg de l’any. 

• Seleccionar espècies, en particular en el cas de l’arbrat, no tan sols amb criteris 
ornamentals o d’oportunitat, sinó atenent a la prestació de serveis ambientals 
com ara la captació de contaminants atmosfèrics o la densitat d’ombra de les 
capçades per contribuir a una millor regulació microclimàtica del sector. En el 
mateix sentit, caldria evitar la utilització d’espècies amb problemàtiques 
específiques, com el plàtan d’ombra (Platanus x acerifolia), amb un volum 
creixent de població sensibilitzada (al·lèrgica) al seu pol·len. 

 

 
24 Més informació a: 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/exo
cat-base-de-dades-de-les-especies-invasores-a-catalunya/ 

 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/exocat-base-de-dades-de-les-especies-invasores-a-catalunya/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/exocat-base-de-dades-de-les-especies-invasores-a-catalunya/
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8.2.2. Cobertes verdes 

Les futures edificacions a l’àmbit PDU són susceptibles d’acollir cobertes verdes 
(vegetades). Aquestes cobertes, que han de compatibilitzar-se amb la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques, generen un seguit de beneficis: 

• Contribueixen a la regulació microclimàtica local, reduint la temperatura 
ambient degut a l’evapotranspiració, tot afavorint la reducció de l’efecte illa de 
calor. Per extensió, exerceixen un efecte molt notable d’aïllament tèrmic dels 
edificis, evitant sobreescalfaments i reduint les necessitats de climatització dels 
habitatges situats sota la coberta. 

• Contribueixen a la captació o retenció de contaminants atmosfèrics, com 
partícules en suspensió i òxids de nitrogen. D’acord amb la Guia de Terrats 
vius i cobertes verdes (Ajuntament de Barcelona, 2015) indica que un metre 
quadrat de coberta verda pot filtrar 0,2 kg de pols en aerosol i partícules 
d’smog (boira fotoquímica) en un any.  

• Faciliten la laminació i retenció d’aigua de pluja, que posteriorment pot utilitzar-
se per regar la coberta o per altres usos. 

• Contribueixen a la millora de l’aïllament acústic. Segons la guia esmentada, 
una coberta verda redueix la reflexió del so fins a 3 dB, i millora l’aïllament 
acústic fins a 8 dB. 

• Incrementen la biodiversitat, afavorint la creació de nous hàbitats per a la 
fauna, vinculats als diferents tipus de vegetació utilitzada. Al seu torn, 
l’existència de recursos tròfics associats a la vegetació (fruits, llavors, brots 
tendres) pot atraure fauna que vingui a alimentar-se, així com altres espècies 
predadores de les primeres. 

• Milloren el rendiment de les plaques fotovoltaiques, atès que funcionen millor a 
temperatures al voltant dels 25 ºC (temperatura fàcilment superable degut a la 
incidència de la radiació solar i la seva disposició sobre una capa de graves o 
qualsevol altre substrat no vegetal). D’altra banda, la retenció de partícules en 
suspensió per part de la vegetació en redueix la deposició sobre les plaques, fet 
que en disminueix el rendiment. A més, l’aigua utilitzada per a la neteja de les 
plaques pot arribar a servir per al reg de la vegetació. 

• Afavoreixen la integració visual i paisatgística dels edificis. 

Un exemple proper de projecte de coberta verda prop de l’àmbit –i que pot servir de 
referència pel que fa a les espècies utilitzades i altres aspectes de disseny– és el del 
terrat Viu recentment inaugurat (juny 2020) de l’edifici del Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona, situat al Parc del Fòrum, amb una superfície de 7.100 m2. En el projecte hi 
han col·laborat el Jardí Botànic i Parcs i Jardins, que després s’encarregaran del 
manteniment. Aquesta coberta, prèviament impermeabilitzada, compta amb diferents 
àrees d’enjardinament: tres àrees de prat  mediterrani i tres llacunes evocadores dels 
aiguamolls que havien existit històricament en aquesta zona del litoral barceloní, 
cadascuna d’elles amb vegetació característica. 
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Així, per exemple, en una zona s’ha sembrat un prat d’espècies anuals típic de 
Barcelona amb plantes de flor –un 60% de gramínies i un 40% d’espècies herbàcies de 
flor– mitjançant una hidrosembra. També s’ha sembrat un prat d’espècies anuals amb 
espècies tolerants a les condicions que comporta la proximitat del mar, que se situaran 
als parterres més exposats als vents marins, principalment els de llevant, i comptaran 
amb espècies que habitualment es troben a les comunitats de rereduna barrejades amb 
especies pròpies dels prats d’anuals o de les brolles del litoral. Una tercera àrea acull 
plantes geòfites i bulboses, especialment aquelles espècies millor adaptades a les 
condicions de les cobertes (forta exposició solar, estres hídric, etc.), com per exemple, el 
raigràs (Lolium perenne).  
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8.3. Criteris per a l’optimització de fluxos ambientals 

Atès que una part molt significativa dels efectes ambientals associats al PDU té a 
veure amb els diversos fluxos ambientals que es generaran de nou, o s’incrementaran, 
a l’àmbit (vegeu 7.3. Fluxos ambientals associats a la nova ordenació), cal atorgar 
especial atenció als següents temes, tot i que la seva implementació correspon 
essencialment a les figures urbanístiques que es derivin del present PDU. 

Les indicacions i recomanacions aquí formulades parteixen de la base, com no pot ser 
d’altra manera, del compliment de les diferents normatives sectorials d’aplicació, tant 
en matèria d’urbanisme i habitatge com amb relació a la resta d’àmbits temàtics a 
considerar: energia, aigua, residus, mobilitat, contaminació atmosfèrica i acústica o 
gestió de riscos, entre d’altres. 

Les mesures que s’exposen a continuació, si bé apleguen un repertori ampli de 
qüestions que incideixen sobre els diferents fluxos, fan un èmfasi especial en l’àmbit 
energètic pel fet que es considera que és en una qüestió rellevant del projecte per la 
qual existeix un ventall ampli d’oportunitats de millora sostenibilista. 

 

8.3.1. Estalvi i eficiència energètica 

Un dels aspectes més destacats en l’àmbit d’optimització dels fluxos ambientals és el 
de l’estalvi i l’eficiència energètica, tractat extensament en la principal normativa de 
referència i que és d’obligat compliment: el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). El CTE 
constitueix el marc normatiu que estableix les exigències que han de complir els 
edificis en termes de seguretat i habitabilitat i també incorpora documents bàsics 
relatius a estalvi d’energia (DB HE), protecció envers el soroll (DB HR) i salubritat (DB 
HS).  

En l’àmbit energètic, la darrera modificació del CTE, aprovada mitjançant el Reial 
decret 732/2019, i d’obligat compliment a partir del 20 de maig de 2020, augmenta el 
nivell l’exigència amb la intenció d’aconseguir edificis de consum gairebé nul. 

A Catalunya també és d’aplicació el Decret 21/2006, modificat pel Decret 111/2009, 
pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, el 
qual manté la seva vigència en totes aquelles qüestions en que sigui més exigent que 
la darrera versió del CTE, com la protecció solar a les obertures de les façanes 
orientades a sud-oest (± 90°). Aquest Decret estableix paràmetres d’ecoeficiència en 
relació a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 

S’exposen a continuació, les principals qüestions a destacar de la nova regulació del 
CTE en l’àmbit energètic. 

 Apartat HE0: Limitació del consum energètic 

• En edificis nous i ampliacions d’edificis existents del sector residencial, 
estableix un límit de consum d’energia primària no renovable i un consum 
d’energia primària total dels edificis (en kWh/m2·any) en funció de la zona 
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climàtica d’hivern. A diferencia del codi tècnic anterior, elimina el factor que 
corregeix el límit de consum en base a la superfície dels habitatges (m2). Així, 
per exemple, en un habitatge a Sant Adrià de Besòs (zona climàtica C2), s’obté 
un consum límit d’energia primària no renovable de 32 kWh/m2·any i un 
consum d’energia primària final de 64 kWh/m2·any. Això representa la 
disminució del límit de consum d’energia primària no renovable a la mitat 
respecte als valors del CTE de 2013, cosa que promou un molt bon disseny 
passiu i la generació de renovables (aquests consums fan referència únicament 
a les necessitats de calefacció, refrigeració i aigua calenta) 

• En edificis d’altres usos que no siguin habitatge, la norma indica un valor límit 
total que depèn del tipus d’ús, és a dir de la quantitat de carregues internes 
produïdes. Per a una zona C2 estableix un consum límit d’energia primària no 
renovable de 35 + 8 x CFI(carrega interna mitjana) kWh/m2·any i un consum 
d’energia primària final de 140 + 9 x CFI kWh/m2·any.  

Apartat HE1: Limitació de la demanda energètica  

• Al nou CTE la verificació de la demanda energètica es fa mitjançant valors que 
limiten les transmitàncies tèrmiques a través de l’envolupant i introduint un 
coeficient global de transmissió de calor que relaciona la transmitància a través 
de l’envolupant amb la compacitat del projecte, ambdós amb l’objectiu de 
garantir la reducció de la demanda energètica. En la zona C2, els llindars de 
transmitància al nou CTE de murs, cobertes i buits són 0,49; 0,4; i 2,1 W/m2·K 
respectivament. A més a més, s’incorporen nous conceptes com a paràmetres 
específics per al control solar. Amb tot, a l’apèndix E es recomana una 
transmitància tèrmica per a murs, cobertes i buits a la zona C2 de 0,29; 0,23; i 
2,0 W/m2·K, respectivament. 

De forma complementària, el nou CTE introdueix indicadors per garantir 
l’estanqueïtat dels edificis i evitar les infiltracions establint valors mínims de 
permeabilitat per a tots els buits. A una zona C la permeabilitat màxima de les 
finestres ha de ser 9 m3/h·m2. 

• Tot i que al nou CTE la limitació de la demanda no estableix valors absoluts, es 
pot utilitzar com a referència l’estàndard Passive House, que estableix una 
demanda energètica màxima de 15 kWh/m2·any, tant per a la calefacció com 
per a la refrigeració. 

Apartat HE3: Eficiència de les instal·lacions d’il·luminació 

• El nou CTE limita la potència instal·lada en il·luminació segons l’ús de cada 
espai (W/m2). Així mateix, es redueixen els valors d’eficiència energètica de la 
instal·lació exigibles (VEEI) respecte el document de 2006. La potència 
instal·lada màxima per a espais comercials és de 10 W/m2 amb un VEEI límit 
de 8.  
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Apartat HE4: Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda 
d’aigua calenta sanitària (ACS) 

• Se substitueix el requisit d’una contribució solar tèrmica mínima per una 
contribució d’energia renovable, de manera que no cal que sigui coberta 
necessàriament amb solar tèrmica. El CTE indica que només es pot considerar 
aportació renovable l’energia amb origen in situ o a les proximitats de l’edifici o 
procedent de biomassa sòlida. 

Més enllà d’aquestes qüestions normatives, es presenten un seguit de propostes 
energètiques a tres nivells: sistemes passius, sistemes actius i gestió, orientades a 
facilitar l’obtenció d’una certificació energètica A. 

a) Propostes per als sistemes passius 

• Assolir un alt nivell d'aïllament tèrmic i maximitzar el confort. Instal·lar aïllament 
tèrmic més enllà dels mínims establerts en la normativa amb espessors al 
voltant dels 12 cm –depèn de la solució constructiva– amb una transmitància 
màxima de murs de 0,29 W/m2·K i de 0,23 W/m2·K a la coberta per tal de reduir 
les pèrdues tèrmiques.  

• Aprofitar la inèrcia tèrmica, qüestió imprescindible en edificis d'ús intensiu. 
Sempre que sigui possible s'instal·larà l'aïllament tèrmic per l'exterior de les 
sales condicionades, per tal d’aprofitar la calor acumulada en els murs i sòls. 

• Millorar el comportament tèrmic de la coberta per tal de reduir els efectes de la 
radiació a l’estiu i les pèrdues a l’hivern. Una possible estratègia és la utilització 
de cobertes vegetals amb aïllament per sota. La terra vegetal és un aïllament 
tèrmic i regulador natural: redueix les pèrdues tèrmiques a l'hivern i evita el 
sobreescalfament a l'estiu. A més, la vegetació durant el dia produeix oxigen, 
redueix el CO2 de l'aire i ajuda a integrar els edificis a l'entorn d'una manera 
més natural. Una altra estratègia és afavorir les ombres sobre la coberta 
mitjançant pèrgoles o estructures amb renovables. 

• Afavorir la dissipació del calor a les façanes més exposades a la radiació (S, E, 
W, SE i SO) mitjançant la utilització de colors clars o de façanes ventilades.  

• Instal·lar vidres aïllants d'alta qualitat en totes les façanes amb una 
transmitància tèrmica del voltant d’1,3 W/m2·K. 

• Optimitzar la captació solar a l’hivern i reduir la radiació solar per les finestres a 
l’estiu, afavorint l’orientació a sud i instal·lant control solar per l’exterior. A les 
orientacions E i O les proteccions solars més efectives són les lamel·les, 
porticons o dispositius verticals i a l’orientació sud els tendals, balcons o 
dispositius horitzontals. S’ha de garantir que el factor solar es trobi a prop de 
0,35 per tal d’evitar el sobreescalfament dels habitatges. 

• Reduir les pèrdues per finestres a les façanes fredes instal·lant vidres aïllants 
baix emissius i reduint la proporció de buits. 

• Reduir les pèrdues per pont tèrmics instal·lant l’aïllament per l’exterior dels 
murs, forjats i balcons. 
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• Reduir les pèrdues per infiltracions instal·lant marc de finestres amb 
permeabilitat classe 3 o 4, i verificant les solucions a les àrees de contacte 
entre buits i l’envolupant opaca.  

• Afavorir la ventilació natural nocturna a l’estiu, mitjançant ventilació creuada o 
altres estratègies que afavoreixin la circulació de l’aire.  

• Potenciar l’accés a la llum natural a totes les habitacions i evitar els 
enlluernaments. 

b) Propostes per als sistemes actius 

• Avaluar les fonts d’energia disponibles, o potencialment disponibles a 
l’emplaçament i a l’entorn que siguin de baixes emissions de carboni i/o 
tecnologies d’alta eficiència, tenint en compte la viabilitat tècnica i econòmica 
de la proposta. 

• Estudiar la possibilitat de fer instal·lacions d’energies alternatives com la 
geotèrmia, microcogeneració o minieòlica, d’acord amb les necessitats i 
condicionants de la proposta d’ordenació. 

• Utilitzar equips de producció d’elevada eficiència, com les calderes de 
condensació i els radiadors de baixa temperatura (o de major àrea 
d’intercanvi). 

• Instal·lar un sistema de renovació d’aire higro-regulable, per tal d’ajustar-lo a la 
demanda real.  

• Planificar instal·lacions d’energia solar tèrmica òptimes segons ús, evitant l’ús 
de tubs de buit en usos residencials, entre d’altres aspectes. 

• Dissenyar les instal·lacions tèrmiques per reduir-ne el recorregut de la central 
de producció fins els elements terminals.  

• En els edificis no residencials i en l’aparcament assegurar la possibilitat 
d’aprofitar la ventilació natural per reduir les necessitats de ventilació forçada. 

• Utilitzar lluminàries de baix consum o LED, fluorescents amb reactàncies 
electròniques i considerar lluminàries exteriors que incorporin panells 
fotovoltaics. 

• Col·locar detectors de presència i sensors d’aprofitament de la llum natural en 
la il·luminació de zones comuns interiors i exteriors més enllà de les exigències 
normatives. 

• Instal·lar electrodomèstics i equips de baix consum o elevada eficiència 
(classificació A+++ en cuines i forns). 

c) Propostes per a la gestió energètica 

• Establir un control diferenciat de temperatura dels diferents espais amb 
vàlvules termostàtiques, tenint en compte els usos de les diferents estances 
entre el dia i la nit. 
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• Control centralitzat de les instal·lacions comunitàries i de les instal·lacions dels 
edificis no residencials. 

• Facilitar el manteniment de les instal·lacions amb espais registrables i 
accessibles. 

La significació i diversitat de les qüestions energètiques aquí exposades fa 
especialment recomanable la realització d’un estudi energètic global que les quantifiqui 
i integri de manera coherent i detallada. Aquest estudi hauria d’incorporar tant 
aspectes passius (assolellament i ombres, radiació sobre façana, il·luminació natural) 
com actius (càlculs de demanda i consum, pèrdues tèrmiques, etc.). Així mateix, és 
molt important garantir la qualitat energètica dels projectes i de l’obra, mitjançant la 
revisió acurada dels documents de justificació del CTE i dels certificats d’eficiència 
energètica (CEE) dels edificis. 

 

8.3.2. Optimització del cicle de l’aigua 

D’acord amb l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), els projectes de 
nous edificis i construccions han d’incorporar sistemes d’estalvi d’aigua per tal de 
fomentar un ús eficient i racional del recurs, d’acord amb el que es recull a l’Ordenança 
tipus sobre estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona (2005). Alguns municipis han 
publicat les seves pròpies ordenances d’estalvi d’aigua, com és el propi cas de Sant 
Adrià de Besòs l’any 2007 (vegeu 2.3.8. Ordenances d’interès des de la perspectiva 
ambiental).  

Atès el temps transcorregut des de la publicació de l’Ordenança tipus i la de Sant 
Adrià, s’ha consultat un cas més recent i avançat: l’Ordenança municipal per a l’estalvi 
d’aigua de Sant Cugat del Vallès. Publicada el 2018, concreta amb paràmetres 
actualitzats molts dels aspectes que es tracten a l’Ordenança tipus de la Diputació de 
Barcelona.  

Tenint en compte els referents exposats, a continuació s’indiquen els criteris a 
considerar per al PDU: 

• Estar dotats de comptadors d’aigua per a cada habitatge o local i ús (piscines i 
jardins). En el cas d’instal·lacions d’aigua calenta centralitzada, aquesta 
instal·lació ha de disposar d’un comptador individual per a cada habitatge o 
local. En el cas d’edificis públics de titularitat municipal, els comptadors 
individuals s’han d’instal·lar en un termini de tres anys, mentre que les 
instal·lacions d’aigua calenta centralitzada han de tenir-ho en un termini de sis. 

• Comptar amb sistemes de regulació de pressió en cada alçada o nivell 
topogràfic d’entrada de l’aigua a cada habitatge per evitar sobrepressions. En 
concret, per assolir tal propòsit, cal que es garanteixi una pressió màxima de 
2,5 kg/cm² en cada alçada o nivell topogràfic durant tots els mesos de l’any. 

• Instal·lar mecanismes d’estalvi d’aigua, entre els que s’inclou reguladors de 
cabal per a dutxes i aixetes, temporitzadors –en edificis d’ús públic– i 
dosificadors de consum d’aigua en les descàrregues dels inodors i els urinaris. 
Concretament, s’han d’instal·lar aixetes d’eficiència contrastada, mecanismes 



AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  194 

economitzadors d’aigua o similars i/o mecanismes reductors de cabal, de 
manera que per a una pressió de 2,5 kg/cm², tinguin un cabal màxim de 8 l/min 
per a aixetes i de 10 l/min per a les dutxes. Pel que fa a aixetes d’ús públic, 
aquestes han de disposar de temporitzadors o qualsevol altre mecanisme 
similar de tancament automàtic que dosifiqui el consum d’aigua limitant les 
descàrregues a un màxim d’1 litre d’aigua. 

D’altra banda, les cisternes dels vàters d’edificis de nova construcció han de 
tenir un volum de descàrrega màxima de 6 litres i han de permetre la 
possibilitat d’aturar la descàrrega o disposar d’un doble sistema de descàrrega. 
A les cisternes dels vàters de lavabos d’ús públic cal fixar un rètol indicatiu que 
informi del funcionament del sistema d’estalvi d’aigua de què disposin. 

• Preveure i dissenyar les infraestructures necessàries que permetin 
l’aprofitament de recursos hídrics alternatius per a usos no de boca: aigües 
freàtiques, pluvials i, eventualment aigües regenerades de depuradora. Els 
projectes executius hauran d’incorporar una xarxa separativa de pluvials, tant a 
escala dels projectes d’urbanització com dels d’edificació. 

• Dissenyar les xarxes relacionades amb el cicle de l’aigua, en particular les 
relacionades amb les xarxes separatives de pluvials i eventuals dipòsits 
d’emmagatzematge, tenint en compte escenaris de canvi climàtic, d’acord amb 
els quals s’espera una major freqüència d’episodis de pluges intenses. 

• Comptar amb un sistema de reutilització de les aigües grises, provinent de les 
dutxes i banyeres, per omplir les cisternes dels inodors. En concret, els edificis 
residencials amb 8 o més habitatges i les edificacions o construccions per a 
altres usos en què es prevegi un volum de consum anual d’aigua destinada a 
dutxes i banyeres superior a 400 m3, han de disposar d’un sistema de 
reutilització d’aigües grises. 

• Amb relació als dos últims punts, assegurar que les instal·lacions siguin 
independents de la xarxa de proveïment d’aigua potable i estar senyalitzades 
tant en els punts de proveïment com en els dipòsits d'emmagatzematge o 
tractament, mitjançant el color de les canonades, i amb el símbol d’una aixeta 
negra sobre fons blanc, vores i banda vermelles. 

• En el cas d’edificis amb dipòsits de regulació i bombeig, les dimensions 
d’aquests dipòsits han de ser les mínimes necessàries per a un funcionament 
correcte. 

• Els edificis d’ús públic de nova construcció han de disposar d’un sistema de 
refrigeració de circuit tancat d’aigua. 

• Pel que fa a les zones verdes, reduir les necessitat de reg a les zones verdes 
mitjançant l’ús de vegetació adaptada al clima mediterrani, amb baixos 
requeriments hídrics, i l’aplicació de tècniques de xerojardineria. La utilització 
d’aigua potable per al reg de jardins es limitarà a un màxim de 1.500 
m3/ha·any. També es disposarà de sistemes de control i alarma de fuites les 
canonades de les instal·lacions de gran consum , les superfícies enjardinades 
de més de 1.000 m2 o les que utilitzen aigües regenerades pel reg. 
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D’acord amb els requeriments de l’Ordenança de Sant Cugat esmentada, 
s’especifica que el disseny de noves zones verdes públiques o privades, de 
superfície igual o superior a 200 m2, ha de considerar la possibilitat d’usar 
aigües pluvials i/o regenerades. 

• Finalment, els mecanismes d’estalvi d’aigua dels immobles han d’estar 
sotmesos a un correcte ús, control i manteniment. 

 

8.3.3. Minimització i gestió eficient dels residus 

Cal considerar tres aspectes principals, el primer vinculat a la fase de disseny i els dos 
següents a la fase d’obra: 

• Preveure la reserva d’espais adients als habitatges, als espais comunitaris dels 
edificis i a l’espai públic per a la recollida de les diferents fraccions de residus.  

• Elaborar el corresponent Pla de gestió de residus de la construcció i demolició. 
També caldrà dur a terme un balanç de terres i garantir una gestió adequada 
d’eventuals excedents. 

• Preveure l’ús de materials i sistemes constructius que afavoreixin la 
sostenibilitat de les noves construccions: materials de baix impacte ambiental 
amb relació al seu cicle de vida, ús de materials reciclats i/o reciclables, evitar 
l’ús de materials potencialment perillosos, etc. 

A més, els Ajuntaments de Sant Adrià i Badalona hauran de valorar la possibilitat 
d’incorporar algun nou punt de parada de la deixalleria mòbil proper a aquest nou 
àmbit per tal de facilitar la recollida selectiva als futurs residents. També cal estudiar la 
viabilitat d’implantar un model de recollida porta a porta al sector, model que ha 
demostrat un elevat grau d’eficàcia en l’increment de la recollida selectiva en d’altres 
barris i municipis de Catalunya. 

 

8.3.4. Foment de la mobilitat sostenible 

Els criteris i consideracions per al foment de la mobilitat sostenible estan recollits a 
l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG), elaborat en paral·lel al present 
informe i que s’adjunta en la documentació del PDU per a l’aprovació inicial. 

Entre les propostes de l’EAMG –i a banda de recollir com actuació clau el 
perllongament del tramvia fins al port de Badalona, contemplada al Pla director 
d’infraestructures– cal destacar les següents: 

• Evitar el trànsit de pas per la calçada del costat mar de l’avinguda Eduard 
Maristany. 

• Crear un vial interior estructurant del sector en el qual es prioritzi la mobilitat 
sostenible. 
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• Establir un nou servei d’autobús metropolità que connecti les Tres Xemeneies 
amb el centre de Sant Adrià de Besòs, l’estació de Sant Adrià, Gorg i el centre 
comercial Màgic de Badalona. 

Les figures següents il·lustren les propostes de l’EAMG per a la xarxa de vianants, de 
carril-bici i de transport públic. 

 

 

Figura 8.1. Proposta de xarxa d’itineraris de vianants. 

Font: Cinesi (2020). Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del PDU del front litoral en l’àmbit de les Tres 
Xemeneies. 
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Figura 8.2. Proposta de xarxa de vies ciclistes. 

Font: Cinesi (2020). Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del PDU del front litoral en l’àmbit de les Tres 
Xemeneies. 
 

 

Figura 8.3. Proposta de xarxa de transport públic. 

Font: Cinesi (2020). Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del PDU del front litoral en l’àmbit de les Tres 
Xemeneies. 
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8.4. Mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic 

En el present apartat es compilen un seguit de mesures de mitigació i adaptació al 
canvi climàtic exposades en d’altres apartats del present informe. 

Mesures de mitigació 

Amb l’objectiu de prioritzar les mesures de mitigació, cal tenir en compte la contribució 
de cada un dels sectors a la petjada de carboni total dins de l’àmbit (vegeu 7.3.5. 
Petjada de carboni associada al PDU i emissions de contaminants atmosfèrics 
associats a la mobilitat). La mobilitat és el sector amb més emissions associades, 
seguida del consum energètic dels edificis i de la gestió dels residus. Les mesures en 
aquests àmbits són les següents: 

• Fomentar modes de transport més sostenibles, reduint al màxim la utilització 
del vehicle privat. Com a mesura singular cal destacar el perllongament del 
Trambesòs fins al port de Badalona (vegeu 2.2.7. Pla director d’infraestructures 
de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 i altres referents sobre 
mobilitat), així com totes les mesures de foment de la mobilitat sostenible 
exposades a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada que acompanya la 
documentació del PDU per a l’aprovació inicial. 

• Assolir un elevat grau d’eficiència energètica dels edificis, els quals hauran de 
ser de consum energètic gairebé nul d’acord amb les prescripcions de la 
darrera modificació del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovada mitjançant el Reial 
decret 732/2019, i d’obligat compliment a partir del 20 de maig de 2020. A més, 
el present informe incorpora un ventall ampli d’altres indicacions i 
recomanacions més enllà del propi Codi Tècnic (vegeu 8.3.1. Estalvi i eficiència 
energètica). 

• Fomentar la recollida selectiva de residus per reduir les emissions de CO2 
associades a la gestió de la fracció resta –cal tenir en compte que el 
percentatge de recollida selectiva als dos municipis és força inferior al de la 
mitjana catalana (vegeu 4.4.3. Generació de residus)–. Entre d’altres qüestions 
es proposa estudiar la viabilitat d’instaurar un sistema de recollida porta a porta 
(vegeu 8.3.3. Minimització i gestió eficient dels residus), el qual ha resultat 
favorable en l’increment de la recollida selectiva als municipis on s’ha 
implementat aquest sistema. 

Mesures d’adaptació 

D’acord amb les projeccions climàtiques futures (vegeu 4.3.3. Canvi climàtic), cal 
considerar una sèrie de mesures per assegurar l’adaptació de la nova ordenació a les 
noves condicions derivades del canvi climàtic: 

• Utilitzar estratègies per a l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua, així com per a 
l’aprofitament de recursos hídrics alternatius: aigües freàtiques, pluvials i, 
eventualment, aigües regenerades procedents de depuradora (vegeu 8.3.2. 
Optimització del cicle de l’aigua).  
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• Dissenyar les xarxes relacionades amb el cicle de l’aigua, en particular amb les 
xarxes separatives de pluvials, tenint en compte escenaris de canvi climàtic 
(vegeu 8.3.2. Optimització del cicle de l’aigua). 

• Utilitzar en els espais verds vegetació autòctona –o si més adaptada al context 
climàtic mediterrani– de baixos requeriments hídrics, tolerant a la calor i la 
sequera. El futur nou àmbit de parc litoral només albergarà només vegetació 
autòctona d’hàbitats característics fluviodeltaics o litorals. En el verd urbà es 
preveu seleccionar la vegetació amb criteris que fomentin l’eficiència tèrmica 
dels edificis i la regulació microclimàtica (com ara ús d’arbrat viari caducifoli i 
d’espècies amb elevada densitat d’ombra), així com instal·lar cobertes verdes 
(vegeu 8.1 Criteris per al disseny i renaturalització del nou parc litoral i 8.2. 
Espais verds urbans i cobertes verdes). 

• Estabilitzar les platges amb la creació i manteniment de sistemes dunars 
(vegeu 8.1 Criteris per al disseny i renaturalització del nou parc litoral). 

• Traslladar i soterrar el col·lector de Llevant, incorporant-lo dins de l’àmbit del 
PDU i allunyant-lo de la línia de costa, per reduir la seva vulnerabilitat als 
efectes dels temporals marítims i/o l’ascens del nivell del mar (vegeu 8.6. 
Coordinació amb d’altres plans i projectes vinculats). 

• Aplicar mesures d’adaptació específiques per prevenir els efectes negatius de 
l’ascens del nivell del mar. En aquest sentit, com ja s’ha exposat (vegeu 
4.2.2.5. Processos erosius a les platges), el Consorci del Besòs va encarregar 
un estudi el 2013 i un altre en el marc de la tramitació del PDU (2020).  

El primer informe plantejava una solució basada en espigons per prevenir els 
processos erosius de les platges, mentre que el més recent proposa una 
solució combinada, amb diferents mesures toves, al llarg de tota la secció mar-
front edificat, incloent el propi Parc Litoral. Aquest nou enfocament, que es 
considera més adequat en termes ambientals i paisatgístics –i, per tant com a 
opció preferent– haurà de ser validat, però, mitjançant els oportuns càlculs i 
modelitzacions que, al seu torn, hauran de permetre concretar el projecte 
d’executiu corresponent. Aquest projecte s’haurà de definir en paral·lel al 
projecte d’urbanització del Parc Litoral, per tal de garantir la coherència global 
de la intervenció. 
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8.5. Indicacions derivades dels informes emesos per les 
administracions concernides  

A continuació s’indiquen un seguit de determinacions i recomanacions específiques, no 
consignades en d’altres apartats, derivades dels informes emesos per diverses 
administracions consultades per l’òrgan ambiental en fase d’Avanç. Les indicacions 
s’indiquen per ordre alfabètic de les administracions respectives. 

 

8.5.1. Administracions catalanes 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

• Garantir el compliment del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de 
Catalunya, aprovat el 5 de maig de 2017 (Real decret 450/2017 BOE 24.05.2017 
A-2017-5730), per complir amb la Directiva Marc de l’Aigua. 

• Assumir els costos econòmics, per part del promotor, de la part proporcional 
d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament que li 
donaran servei, com els col·lectors en alta o les estacions de bombament, 
d’acord amb l’establert a l’article 63 del Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual 
s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 
2016-2021. 

Agència de Residus de Catalunya (ARC) 

• Disposar d’un informe de l’Agència de Residus de Catalunya que determini que 
el sòl és apte per als usos previstos d’acord a les singularitats de l’emplaçament, 
ajustant-se a l’establert al Reial decret 9/2005pel qual s'estableix la relació 
d'activitats potencialment contaminants de terra i els criteris i estàndards per a la 
declaració de sòls contaminats i a l’article 20 del Decret llei 1/2009 d’ordenació 
dels equipaments comercials. 

• Realitzar un estudi de la qualitat del sòl derivat del perllongament del tramvia des 
de l’estació de Sant Adrià fins el Port de Badalona amb l’objectiu de detectar 
possibles rebliments i afectacions. Posteriorment, ha de ser valorat per part de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 

• Contemplar les següents consideracions durant el trasllat i soterrament dels 
col·lectors i estacions de bombament (especialment el col·lector de Llevant, però 
també el del Mar Negre i l’estació de bombament del col·lector de Simancas): 

o Controlar la qualitat i el correcte sanejament de les terres que puguin estar 
afectades al llarg del tram actual del col·lector, ja sigui per fuites del mateix o 
per estar construït en reblerts que presenten contaminació. 

o Controlar la qualitat del sòl del futur traçat del col·lector. 

o Gestionar correctament els residus generats d’acord amb la normativa 
vigent.  
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Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

• Evitar l’efecte barrera per al front litoral de l’àmbit derivat del perllongament del 
Trambesòs fins el Port de Barcelona assegurant una correcta accessibilitat i 
permeabilitat. En aquest sentit, és necessari: 

o Assegurar l’accessibilitat a la nova estació de tramvia projectada davant de les 
Tres Xemeneies. 

o Garantir una permeabilitat lògica per a vianants, bicicletes i vehicles a motor 
amb la ciutat. 

o Potenciar la intermodalitat autobús-tramvia a les noves parades de la línia de 
tramvia i completar les línies d’autobusos dins del sector. 

o Tenir en compte un possible perllongament del tramvia en direcció Badalona. 

• Garantir la coherència amb les actuacions de connexió supramunicipal per a 
vianants i bicicletes que s’estan potenciant des de l’AMB i de l’ATM, d’acord amb 
la xarxa ciclable de la RMB. 

• Regular els usos admissibles del sòl tenint en compte un PDU de reserves de sòl 
per a parks & rides, que es troba en fase d’elaboració. 

Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 

La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial ha emès un informe 
favorable condicionat a què: 

• Es tinguin en compte de forma específica les restriccions urbanístiques que 
imposa l’establiment de la Antigua Lavandera SL a l’entorn i constin en la 
memòria. 

• Els usos previstos en les zones de solapament amb la franja de seguretat no 
poden contenir elements molt vulnerables o vulnerables segons definicions 
incloses en la instrucció 8/2007 SIE. 

Atès que les darreres informacions disponibles indiquen la Lavandera té previst cessar 
l’activitat al llarg de 2020 (vegeu 4.3.2.1. Risc químic en establiments industrials) és 
esperable que aquestes prescripcions deixin de ser d’aplicació pel PDU. 

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 

• Assegurar que la mobilitat de connexió generada com a conseqüència de la 
planificació es faci amb modes de transport sostenibles i que es garanteixi la 
reducció de veh-km fets amb vehicle privat. 

• Incorporar un disseny urbanístic que inclogui aspectes ambientals com la 
pacificació de carrers a prop de zones sensibles com escoles o centres sanitaris 
o la definició del vehicle net al Pla de millora urbana desenvolupat per part del 
projecte.  
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Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

• Considerar la possible existència de rebliments antròpics que poden alterar les 
propietats geotècniques dels terrenys i comportar assentaments diferencials.  

Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) 

• Considerar, pel creixement de nous usos previstos, els principis rectors jeràrquics 
en matèria energètica, d’acord amb l’establert a la Directiva 2010/31/UE, relativa 
a l’eficiència energètica dels edificis: 

o Dissenyar i construir edificis amb criteris de reducció de la demanda 
energètica tenint en compte els nous criteris bioclimàtics i d’autoconsum 
energètic dels edificis, baixos en emissions de CO2. 

o Dissenyar els sistemes que cobreixen la demanda energètica eficientment. 

o Aprofitar els recursos locals que abasteixen energèticament l’àmbit. 

o Compensar l’impacte energètic generat. 

• Implantar mesures de transport més sostenibles i/o alternatives al vehicle privat 
per reduir l’impacte de les emissions derivades de la mobilitat.  

 

8.5.2. Administracions estatals 

Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar (Ministeri de Transició 
Ecològica) 

• Respectar les determinacions establertes a la Llei 22/1998 de Costes sobre els 
terrenys que pertanyen al domini públic marítimo-terrestre i a la seva zona de 
protecció. D’aquesta manera, cal considerar els següents aspectes: 

o La utilització del domini públic marítimo-terrestre es regularà segons 
l’establert al Títol III de la Llei de Costes. En qualsevol cas, les actuacions 
que es pretenguin dur a terme en els terrenys de domini públic hauran de 
comptar amb el títol habilitant corresponent. 

o Els usos a la zona de servitud de protecció s’ajustaran al disposat als articles 
24 i 25 de la Llei de Costes, havent de contar els usos permesos en aquesta 
zona, amb l’autorització de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 

o S’haurà de garantir el respecte de la servitud de trànsit i accés al mar 
establertes als articles 27 i 28 de la Llei de Costes, respectivament, i 
l’acompliment de les condicions assenyalades a l’article 30 per la zona 
d’influència. 

o Les obres i instal·lacions existents a l’entrada en vigor de la Llei de Costes, 
situades en zona de domini públic o de servitud, es regularan per 
l’especificat a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Costes. 

o Les instal·lacions de la xarxa de sanejament hauran de complir les 
condicions assenyalades a l’article 44.6 de la Llei de Costes i concordants 
al seu Reglament. 
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8.6. Coordinació amb d’altres plans i projectes vinculats  

Entre les principals qüestions a considerar –no necessàriament dins l’àmbit estricte del 
PDU o a càrrec del PDU, però sí fonamentals per la seva coherència i encaix 
territorial– s’han identificat les següents: 

• Actuacions de reordenació de la vialitat, l’accessibilitat i la mobilitat a l’àmbit i 
entorn:  

o Perllongament del Trambesòs des de l’estació de Sant Adrià fins al port de 
Badalona (vegeu 2.2.7. Pla director d'infraestructures de la regió 
metropolitana de Barcelona 2011-2020 i altres referents sobre mobilitat). 

o Actuacions de connexió del sector a través de l’avinguda Eduard 
Maristany: dos nous passos superiors, un d’inferior i l’arranjament del pas 
inferior ja existent al carrer Olímpic. 

o Millora de la secció de l’avinguda Eduard Maristany entre el pont sobre el 
Besòs i el port de Badalona, per tal de potenciar la mobilitat sostenible 
(prolongació del tramvia, voreres per vianants i connexió de carril-bici). 

• Descontaminació dels sòls dins el sector de les Tres Xemeneies i a l’entorn 
immediat, amb validació per part de l’Agència de Residus de Catalunya per tal 
de garantir la idoneïtat de cara als nous usos del sector. 

• Elaboració d’un estudi d’inundabilitat específic pel sector, de cara a l’aprovació 
provisional, per garantir la coherència de l’ordenació amb tots els requeriments 
establerts per l’ACA i Protecció Civil. 

• Desplaçament i compactació de la subestació elèctrica –tant de la part 
corresponent a REE com de la part d’Endesa– a l’altre costat de l’avinguda 
Eduard Maristany. 

• Trasllat i soterrament del col·lector de Llevant dins l’àmbit del PDU i fora de la 
zona de domini públic marítimo-terrestre. 

• Consolidació de les instal·lacions preservades com a BCIL de les Tres 
Xemeneies, per garantir-ne l’estabilitat estructural i la seguretat, en particular 
de les pròpies xemeneies, que assoleixen una alçada de 200 metres.  

• Actuacions per prevenir la regressió del litoral i facilitar el manteniment de les 
platges i la prevenció de processos erosius (vegeu 4.2.2.5. Processos erosius a 
les platges). D’entre les diverses solucions possibles cal prioritzar les basades 
en una combinació de solucions toves (praderies marines, geotubs submergits, 
sistemes dunars, bermes, etc.) prèvia verificació, mitjançant modelització, de la 
seva efectivitat (vegeu 8.4. Mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic). 

• Projecte d’actuació a la desembocadura del Besòs, previst al Pla de gestió 
integral del Parc fluvial del riu Besòs (vegeu 4.1.3.Context naturalístic i 
biodiversitat). 

• Minimització de problemes de males olors associades a l’estació de 
bombament del Parc Litoral a la desembocadura del Besòs (vegeu 4.2.4.2. 
Qualitat odorífera). 
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8.7. Mesures a adoptar en fase d’obra  

La majoria dels impactes potencials associats a la fase d’obra tenen un caràcter 
temporal i reversible, la qual cosa els fa menys rellevants que no pas els impactes 
permanents una vegada s’ha edificat l’indret.  

Amb tot, l’existència de sòls contaminats i la proximitat del sector a zones 
ambientalment sensibles com la desembocadura del Besòs i el litoral obliguen a 
establir uns criteris estrictes per garantir que no es produeixin afectacions –directes o 
indirectes– sobre els sòls i les aigües (superficials i subterrànies). 

Els principals efectes a considerar durant la fase d’obra són els següents: 

• Impacte paisatgístic associat a l’execució material de les obres per moviments 
de terres, àrees d’abassegament de materials, tasques de desconstrucció o 
presència d’instal·lacions provisionals, entre d’altres. 

• Molèsties a la fauna de l’entorn, fonamentalment pel soroll. 

• Molèsties als treballadors i els veïns de les proximitats de les Tres Xemeneies 
per soroll i pols o per afectacions de la mobilitat a l’entorn. 

Per tal de minimitzar aquests impactes s’indiquen a continuació un seguit de bones 
pràctiques a aplicar en fase d’obra, estructurades a partir de diversos àmbits temàtics. 

Planificació general 

• Planificació optimitzada dels temps d’execució de l’obra per tal de reduir el 
temps efectiu en què es produirien els impactes temporals associats. 

• Establiment d’un horari de treball específic. En aquest sentit, les ordenances 
municipals sobre el soroll i les vibracions de Sant Adrià (2008) i Badalona 
(2012) estableixen un horari entre les 8:00 i les 20:00 hores pel funcionament 
de la maquinària que s’utilitza en els treballs a la via pública i a la construcció. 

• Delimitació acurada de la zona d’obres i de les àrees accessibles a vehicles i 
maquinària d’obra. 

• Programació de neteges periòdiques en la zona d’obres. 

• Gestió correcta de les instal·lacions provisionals de l’obra dedicades als 
treballadors (control d’olors i d’aigües sanitàries, gestió dels punts de llum, 
etc.). 

• Adequada restauració d’ocupacions o afectacions temporals una vegada 
finalitzada l’obra. 

Contaminació atmosfèrica 

• Reg periòdic del sòl per reduir el nivell de partícules en suspensió, 
especialment en zones d’emmagatzematge, tractament i transport de materials 
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procedents dels moviments de terres, sobretot en períodes secs i càlids i en 
dies amb fortes ratxes de vent. 

• Ubicació de les zones d’abassegament en zones arrecerades del vent. 

• Priorització, sempre que sigui possible, de la circulació de vehicles pesants per 
vials asfaltats, per evitar l’aixecament de pols. En el mateix sentit, és necessari 
que els vehicles que transportin terres o altre material particulat circulin tapats. 

• Aplicació, amb caràcter general, d’altres mesures establertes a la guia de 
Bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les 
obres dels municipis metropolitans de l’AMB. 

Contaminació acústica 

• Comprovació del correcte funcionament de la maquinària i dels seus nivells 
acústics d’acord amb el que s’estableix al Reial decret 212/2002, pel qual es 
regulen les emissions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines 
d'ús a l'aire lliure. 

Gestió de residus 

• Elaboració i compliment del preceptiu Pla de gestió de residus de la construcció 
i demolició, aplicant els principis de reducció, reutilització i reciclatge. 

• Gestió adequada dels sòls de l’àmbit, assumint que en funció de la seva 
tipologia i grau de contaminació, no necessàriament admetran reutilització, no 
ja en termes d’aprofitament de la capa superficial, sinó fins i tot com eventual 
rebliment en d’altres punts. 

• Gestió correcta dels altres residus generats, tant els inerts com els perillosos.  

• Emmagatzematge correcte i selectiu dins de la zona delimitada d’obres dels 
residus generats, evitant la mescla entre diferents tipologies.  

Medi hídric 

• Previsió de realització de les obres que puguin afectar més directament la xarxa 
hídrica fora de les èpoques principals de pluges (primavera i sobretot tardor). 
També cal evitar, en aquestes mateixes èpoques, l’acumulació de materials i 
residus de la construcció prop de les zones inundables. 

• Delimitació de zones i establiment de mesures d’actuació per al canvi d’olis i 
combustibles de la maquinària per tal de prevenir vessaments accidentals al sòl 
o l’aigua.  

• Aplicació d’un material absorbent en cas de vessaments accidentals directes 
sobre el sòl de substàncies contaminants, que caldrà gestionar com a residu 
perillós. 

Flora 

• Delimitació de les zones amb vegetació preexistent per preservar-les del trànsit 
de maquinària, de l’abassegament de materials o de l’establiment 
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d’instal·lacions temporals. Malgrat que aquesta vegetació, en general d’escàs 
interès, estigui destinada a desaparèixer en la proposta d’ordenació final és 
interessant mantenir-la temporalment, en la mesura del possible, per garantir 
una mínima cobertura vegetal a l’àmbit que pugui proporcionar punts de repòs 
o alimentació per a la fauna, fins que s’hagi executat el projecte de nou parc 
litoral. 

• Identificació dels peus d’arbrat, existents a l’actual parc Litoral –en bon estat 
fitosanitari i grau de desenvolupament– susceptibles de mantenir-se o integrar-
se en la nova ordenació o, en cas que això no sigui possible, valorar la viabilitat 
del seu trasplantament a una altra àrea del sector. 

Fauna 

Les mesures preventives sobre la fauna es concentren principalment sobre la franja 
més propera al tram final del Besòs fins a la desembocadura, entenent que és la zona 
potencialment més sensible, sobretot per a l’avifauna. Més enllà de les indicacions 
generals exposades a continuació, es considera necessari que el plantejament i 
seguiment específic d’aquesta qüestió es consensuï oportunament amb el personal 
tècnic competent del Parc fluvial del Besòs, de manera prèvia a l’inici de les obres. 

• Establiment d’un calendari que eviti la realització d’obres en les zones més 
properes a la desembocadura del Besòs durant l’època de cria de l’avifauna 
aquàtica, orientativament entre els mesos d’abril i juny.  

• Evitar la ubicació dels punts d’abassegament de materials i/o residus, així com 
d’altres instal·lacions temporals, a la franja més propera al riu Besòs. 

• Amb caràcter més general, caldria evitar treballs en hores crepusculars o 
nocturnes, atès que són les que concentren més activitat per part de diverses 
espècies de mamífers i ocells. 

Patrimoni historicocultural 

• En cas de detectar indicis de patrimoni arqueològic en les excavacions o 
moviments de terres, caldrà comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural. 
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9. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

 

El Programa de vigilància ambiental (PVA) té per objectiu establir una sèrie de 
mesures per garantir l’acompliment de l’establert a l’Estudi ambiental estratègic. 
Aquestes mesures queden recollides al Pla de seguiment. 

 

9.1. Pla de seguiment 

La Llei 6/2009, d’avaluació ambiental, estableix una sèrie de disposicions relatives al 
seguiment ambiental. Concretament, assigna la responsabilitat del seguiment al 
promotor, tot i que es pot dur a terme per mitjà de l'òrgan específic que determini la 
legislació sectorial, per mitjà d'un director/a ambiental del Pla o per mitjà d'una 
comissió mixta interadministrativa. L’objectiu de la comissió és vetllar per la concreció i 
compliment del seguiment ambiental i per l’aplicació de les mesures ambientals, en 
cadascuna de les fases que es derivin del PDU, així com de donar compte a l’òrgan 
ambiental dels informe de seguiment amb la periodicitat que s’estableixi 

Amb relació al seguiment, l’òrgan ambiental és el responsable de la supervisió dels 
efectes ambientals de l'aplicació del Pla, de rebre els informes periòdics de seguiment i 
d'identificar amb promptitud els efectes adversos no previstos per tal que es puguin 
adoptar les mesures compensatòries o de reparació adequades, que s'han de notificar 
sempre al promotor. 

La significació i peculiaritats que concorren en el cas del PDU aquí avaluat aconsellen 
reforçar i potenciar els instruments de seguiment mitjançant la constitució d’una 
comissió de seguiment, com així preveu i estableix la pròpia normativa del PDU (article 
89). En aquesta normativa s’indica que la comissió, estarà presidida per la Direcció 
General d’Urbanisme i inicialment estarà integrada pels següents ens: 

• Promotor: Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori. 

• Administració actuant del sector d’interès supramunicipal: Consorci del Besòs. 

• Òrgan ambiental: Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

• Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona. 

• Àrea Metropolitana de Barcelona. 

• Autoritat del Transport Metropolità. 

A més, la comissió mixta de seguiment ambiental designarà un gestor de mobilitat i 
energia (article 90 de la normativa del PDU) per tal d’articular les diferents mesures 
amb el màxim d’eficiència en relació amb el model de mobilitat i d’eficiència energètica 
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del PDU i des de l’inici de la primera fase de desenvolupament urbanístic del Pla. 
Correspondrà a la comissió mixta de seguiment ambiental supervisar i definir les 
atribucions del gestor de mobilitat i energia. 

D’altra banda, l’empresa/es contractista/es haurà de redactar un Pla de medi ambient 
on s’incloguin, entre d’altres, les mesures ambientals a desenvolupar, els permisos 
requerits amb incidència ambiental, la identificació i avaluació dels punts prioritaris 
d’inspecció, el llistat de residus que previsiblement es generaran i els plans específics 
de gestió de residus, d’abocadors, de préstecs, etc. (article 88 de la normativa del 
PDU). 

 

En termes generals el seguiment a fer s’estructura en les tres fases següents: 

• Redacció dels projectes executius d’urbanització i edificació  

Caldrà dur a terme una avaluació, eminentment qualitativa o semiquantitativa i 
en forma de check list, del grau d’integració de les mesures preventives i 
correctores plantejades en el capítol precedent incloent, si s’escau, una 
justificació en el cas que finalment alguna no s’hagi pogut implementar, tot 
explicitant altres mesures addicionals compensatòries que s’hagin incorporat.  

• Execució material de l’obra 

El seguiment comporta també la realització d’un check list de l’aplicació de les 
bones pràctiques exposades a l’apartat 8.7. 

• Gestió posterior a l’execució de l’obra 

És en aquesta fase on es pot parlar de manera més clara de seguiment 
pròpiament dit, atès que es planteja a mitjà i llarg termini en fase operativa. Per 
aquest motiu es proposa que el seguiment es basi en el càlcul periòdic (anual) 
d’una bateria d’indicadors relacionats amb els fluxos ambientals (vegeu Taula 
9.1), així amb el monitoratge de diversos aspectes relacionats amb la qualitat 
ambiental i els valors naturalístics (vegeu Taula 9.2). L'anàlisi de la seva 
evolució ha de permetre la millora contínua i, si s’escau, la introducció de 
modificacions orientades a l’optimització des de la perspectiva sostenibilista i al 
foment de la biodiversitat a l’àmbit. 
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9.2. Indicadors 

Els indicadors de seguiment proposats que permetran fer el seguiment en la fase de 
funcionament queden recollits en les següents taules, la primera orientada als fluxos 
ambientals i la segona a la qualitat ambiental i als valors naturalístics. 

Amb caràcter general, si no s’explicita el contrari, els diferents indicadors es calcularan 
amb periodicitat anual una vegada executada l’obra –en el cas d’indicadors de fluxos 
ambientals– o des d’un moment previ a l’inici de les obres –en el cas dels indicadors 
de qualitat ambiental i valors naturalístics, per tal de disposar d’un valor de referència 
previ 

Orientativament aquests indicadors s’haurien de calcular fins a un mínim dels 5 anys 
posteriors a la finalització de les obres i, idealment, fins a 10 anys. En el cas dels 
indicadors de qualitat ambiental i valors naturalístics caldria fer un seguiment a 
perpetuïtat, integrat en estratègies més generals de monitoratge ja existents o de nova 
creació, però en tot cas ja no dependents del PDU (com ara el monitoratge del Parc 
fluvial del Besòs quant als valors naturalístics, el de l’ACA en relació amb la qualitat de 
l’aigua o el de la XVPCA pel que fa a la qualitat de l’aire). 
 

Taula 9.1. Indicadors de seguiment en fase de funcionament, relacionats amb els fluxos 
ambientals.  

Àmbit Indicador Unitat(s) 

Energia 

Consum energètic total kWh/any 

Consum energètic en funció de l’ús de 
l’edificació: residencial, activitat econòmica o 
equipament 

kWh/any 

kWh/m2·any 

Producció elèctrica renovable 
kWh/any 

kWh/m2·any 

Contribució de les energies renovables al 
consum total 

Percentatge (%) 

Aigua 

Consum domèstic per càpita l/habitant·dia 

Consum d'aigua potable total m3/any 

Ús d’aigua de reg per origen (freàtica, pluvial, 
regenerada, potable) 

m3/any i % 

Reutilització d'aigües pluvials (amb indicació del 
tipus d’ús) 

m3/any 

Residus 

Generació de residus per càpita kg/habitant·dia 

Generació de residus total tones/any 

Percentatge de recollida selectiva percentatge (%) 
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Àmbit Indicador Unitat(s) 

Mobilitat 

Repartiment modal dels desplaçaments amb 
origen o destí al sector (aquest indicador es 
calcularia cada tres o quatre anys) 

percentatge (%) 

Nombre de punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics i grau d’utilització 

Nombre i percentatge 
(%) 

Font: elaboració pròpia. 

 

Taula 9.2. Indicadors de seguiment relacionats amb la qualitat ambiental i els valors 
naturalístics.  

Àmbit Indicador Observacions 

Medi hídric 

Qualitat de les aigües de Besòs en 
el tram final de la desembocadura 

Les unitats en aquest cas són 
variables en funció dels 
paràmetres considerats. Aquest 
seguiment ja s’està fent en 
l’actualitat, però es podria ampliar 
a nous punts de control més 
propers a l’àmbit i/o incorporant 
nous paràmetres de mesura. 

Qualitat de les aigües de l’aqüífer 
del Besòs 

Qualitat de les aigües de bany de 
les platges del Litoral (Sant Adrià) i 
de la Mora (Badalona) 

Medi 
atmosfèric 

Mitjana anual de nivells d’immissió 
d’òxids de nitrogen (NOx) en 
µg/m3 Aquest seguiment formaria part del 

que ja s’està fent actualment a 
l’estació de la XVPCA a Sant Adrià 
(carrer Olímpic). Eventualment es 
podria considerar la instal·lació 
d’un nou punt de mesura dins el 
propi sector. 

Mitjana anual de nivells d’immissió 
de partícules en suspensió (PM) 
en µg/m3 

Nombre de superacions de valors 
llindar d’alerta o informació a la 
població per NOx, PM i O3 (ozó 
troposfèric)  

Nivells sonors diürns i nocturns en 
db (A) en un dia laborable 
representatiu 

Es proposa establir un mínim de 
dos punts de control: un a 
l’avinguda Eduard Maristany i un 
altre al parc litoral. 

Valors 
naturalístics 

Nombre i extensió d’hàbitats 
CORINE presents al sector i 
entorn 

En aquest cas ja existeix una 
cartografia de partida elaborada en 
el marc del Pla de gestió integral 
del Parc fluvial del Besòs. Es 
proposa repetir-la cada 5 anys per 
avaluar el grau d’implantació i la 
millora en la diversitat d’hàbitats. 

Nombre d’espècies faunístiques 
citades a la desembocadura del 
Besòs i entorn per grans grups 
taxonòmics (si més no vertebrats) 

El seguiment de fauna i altres 
paràmetres naturalístics s’ha de fer 
en coordinació amb els equips 
tècnics del Parc fluvial del Besòs, 
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Àmbit Indicador Observacions 

amb indicació de l’estatus 
fenològic (estival, hivernant, 
migrador) en el cas de l’avifauna 

tot aprofitant els que ja s’estan fent 
en l’actualitat.  

En el cas del CBMS es proposa la 
creació d’una nova estació de 
seguiment de papallones diürnes 
amb un transsecte que abasti el 
tram final del riu i el nou parc litoral 
(ara ja hi ha una estació aigües 
amunt, a l’alçada de Montcada). 

Nombre d’espècies d’ocells 
nidificants a la desembocadura del 
Besòs i entorn 

CBMS-Catalan Butterfly Monitoring 
Scheme. Seguiment de ropalòcers 

Font: elaboració pròpia. 

 

Addicionalment als indicadors exposats amb relació als valors naturalístics, es proposa 
implantar-ne d’altres en punts o trams seleccionats del Parc fluvial del Besòs, no 
necessàriament situats en el tram final, relatius a; 

• Macròfits (índex de macròfits o índex de vegetació aquàtica macroscòpica). 

• Macroinvertebrats fluvials (com l’FBILL o l’IBMWP). 

• IBICAT-índex d’integritat biòtica basat en l’ús de peixos com bioindicadors. 
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10. DOCUMENT RESUM 

 

Objecte de l’informe 

El present informe és l‘estudi ambiental estratègic (EAE) que acompanya el Pla Director 
Urbanístic (PDU) d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies de cara a 
la seva aprovació inicial. És el segon estudi ambiental lliurat –el primer fou el Document 
inicial estratègic (DIE), que acompanyava l’Avanç del PDU– elaborat en el marc del 
procés d’avaluació ambiental estratègica, el qual està regulat normativament.  

A partir de l’aprovació inicial, el PDU se sotmetrà a un període d’informació pública per 
un termini mínim de 45 dies –on es podran presentar suggeriments o al·legacions– i 
haurà de ser informat favorablement per les diverses administracions concernides com a 
pas previ a les aprovacions provisional i definitiva. Posteriorment, el PDU es podrà 
concretar mitjançant figures de planejament urbanístic derivat, com ara un pla de millora 
urbana, o bé directament a través dels projectes executius d’urbanització i edificació. 

Per a l’elaboració de l’EAE s’han tingut en compte les indicacions de l’òrgan ambiental 
(Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural) exposades en el Document 
d’abast emès el 2 d’abril de 2019, així com els diversos informes emesos per diverses 
administracions i ens durant la fase de consultes restringida feta per l’esmentat òrgan 
ambiental. D’altra banda, també s’han considerat les diverses qüestions sorgides en el 
marc d’un procés participatiu obert previ a l’aprovació inicial –no previst normativament 
en aquesta fase de tramitació–, dut a terme entre el setembre de 2018 i el gener de 
2019. 

Aquest procés participatiu, estructurat en diverses sessions, va ser organitzat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Consorci del 
Besòs i els Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona. L’objectiu va ser debatre, 
entre diferents agents i ciutadania participant, sobre els continguts del Document 
d’objectius i propòsits generals (DOP) i, en definitiva, sobre el futur de l’àmbit de les Tres 
Xemeneies. 

Diagnosi dels aspectes ambientalment rellevants 

L’àmbit del PDU se situa a la franja litoral, proper a la riba esquerra de la 
desembocadura del Besòs, majoritàriament dins el terme municipal de Sant Adrià, tot i 
que el seu extrem est es troba dins el terme de Badalona. L’àmbit es troba en un context 
de forta transformació derivada de l’activitat humana i d’elevada densitat demogràfica. 
Més enllà de les trames urbanes residencials que envolten l’àmbit del PDU, al seu 
entorn es localitzen nombroses infraestructures d’abast supramunicipal i altres usos no 
residencials, majoritàriament industrials.  
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Tot l’àmbit està classificat com a sòl urbà. Amb tot, actualment presenta una baixa 
intensitat d’urbanització concentrada a l’extrem sud-oest –Parc del Litoral, poliesportiu 
Marina-Besòs i camp de futbol– després del desmantellament de l’antiga empresa de 
pintures Procolor i de les instal·lacions de la central tèrmica del Besòs (excepte l’edifici 
de les Tres Xemeneies, protegit sota la figura de Bé Cultural d’Interès Local). 

L’àmbit del PDU, atès el seu estat i característiques, conté pocs elements o valors 
rellevants des del punt de vista del patrimoni natural. Amb tot, cal destacar la nidificació 
d’una parella de falcons pelegrins a les Tres Xemeneies, la nidificació recent del corriol 
petit als solars d’Akzo i Endesa, així com l’ús del Parc del Litoral com a zona d'aturada 
de desenes d'espècies d'ocells migratoris. 

A l’entorn de l’àmbit del PDU, la desembocadura del Besòs i les zones litorals 
adjacents constitueixen actius importants –i tenen encara un important potencial– des 
de la perspectiva del patrimoni natural. De fet, a l’entorn de la desembocadura i al 
litoral proper s’han citat més de 230 espècies d’ocells i altres espècies de vertebrats 
interessants com ara la tortuga de rierol, el gripau corredor i, fins i tot, de forma 
esporàdica, la llúdriga. A més, el riu Besòs constitueix l’únic element de connectivitat 
ecològica de l’entorn. 

Entre les principals problemàtiques actuals del sector cal destacar la presència de sòls 
contaminats que, tot i haver rebut ja alguns tractaments de descontaminació en alguna 
de les parcel·les, requeriran d’una valoració i verificació per part de l’Agència de Residus 
de Catalunya als efectes de garantir la seva adequació per a futurs usos 

Sobre l’àmbit incideixen alguns riscos, entre els quals cal destacar el de la inundabilitat 
per crescuda del riu Besòs, que pot afectar potencialment la zona ara constituïda pel 
Parc del Litoral, el poliesportiu Marina-Besòs i el camp de futbol. Aquesta afectació es 
basa en estudis hidràulics i hidrològics fets per l’ACA que indiquen una probabilitat 
d’ocurrència d’una inundació que afecti el sector cada 100 anys, a partir de càlculs 
estadístics. En termes d’inundabilitat, però i atenent a la delimitació de zones de flux 
preferent fetes per l’ACA, la zona d’atenció prioritària és el pas inferior del carrer 
Olímpic. De fet, en aquest pas inferior i en d’altres zones baixes de l’àmbit s’hi pot 
acumular aigua en cas de precipitacions intenses, sense necessitat de desbordament 
del riu. 

Un altre risc a considerar és el químic, associat a l’empresa La Antigua Lavandera. Amb 
tot, atès que està previst el cessament de l’activitat al llarg de 2020, les implicacions 
potencials sobre les Tres Xemeneies deixen de tenir efecte. 

Finalment, cal considerar els possibles efectes del canvi climàtic relacionats, entre 
d’altres aspectes, amb l’ascens del nivell del mar i l’increment en la freqüència i 
intensitat d’episodis meteorològics extrems (llevantades, pluges torrencials, onades de 
calor). 
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Objectius ambientals a assolir 

Un cop duta a terme la diagnosi de l’àmbit, l’EAE planteja set objectius ambientals a 
contemplar en el PDU, sustentats en 22 criteris (vegeu 5. Definició d’objectius i criteris 
ambientals). Aquests objectius són:  

1. Possibilitar la regeneració urbana sostenible, amb mixticitat d’usos, de la franja 
costanera en el tram comprés entre la desembocadura del Besòs i l’inici del 
terme municipal de Badalona. 

2. Contribuir a conservar, potenciar i recuperar els valors i la funcionalitat del 
patrimoni natural de la desembocadura del Besòs i del front litoral. 

3. Establir una façana litoral i un skyline integrat i coherent amb l’entorn costaner 
metropolità. 

4. Compatibilitzar l’ordenació amb els riscos naturals i antròpics: inundabilitat, risc 
químic i canvi climàtic. 

5. Promoure l’ús eficient dels recursos hídrics i l’adequada gestió dels residus.  

6. Minimitzar la contribució del planejament a les emissions futures de gasos amb 
efecte d’hivernacle i contaminants atmosfèrics.  

7. Contribuir a millorar la qualitat ambiental de l’àmbit i el seu entorn. 

 

Valoració d’alternatives d’ordenació 

S’han considerat un total de cinc alternatives (vegeu 6.1. Descripció de les alternatives 
considerades). D’aquestes, les quatre primeres (de la 0 a la 3) corresponen a les ja 
contemplades al Document d’objectius i propòsits, les quals van ser analitzades en el 
DIE en el qual es va concloure que l’alternativa 3 era la més favorable ambientalment. 
Per tant, el document urbanístic per a l’aprovació inicial només contempla una 
alternativa d’ordenació, que és l’aquí tractada com a alternativa 4. 

Aquesta nova alternativa és el resultat d’un procés d’anàlisi i concreció, per part de 
l’equip redactor del PDU, de totes les aportacions fetes amb posterioritat al Document 
d’objectius i propòsits, assumint, però, la premissa que es descarta l’opció que tot el 
sector esdevingui un gran parc per raons de viabilitat i seguretat, entre d’altres. Al  
capdavall, doncs, l’alternativa 4 es pot considerar una evolució de la 3, en la qual s’han 
ajustat diverses qüestions, entre les quals trobar un compromís entre ocupació del sòl 
en planta i l’alçada dels edificis per optimitzar el conjunt de l’ordenació,  

Amb tot, per tal de no perdre perspectiva, s’han tornat a analitzar totes les alternatives 
d’acord amb els objectius i criteris ambientals definits a l’EAE, anàlisi que ha permès 
determinar que l’alternativa 4 és la més favorable en termes ambientals (vegeu 6.2. 
Valoració d’alternatives des de la perspectiva ambiental i 6.3. Coherència de l’alternativa 
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escollida amb els objectius ambientals). Aquesta alternativa és la que s’ha descrit al 
capítol 3. 

Proposta del PDU per a l’aprovació inicial 

L’àmbit del PDU incideix sobre 134,4 ha (1.344.286 m2), per bé que en la major part 
només s’estableixen directrius urbanístiques. De fet, l’únic àmbit on hi ha una proposta 
d’ordenació és el sector de les Tres Xemeneies (32,2 ha o 323.214 m2).  

D’acord amb la proposta que es presenta a aprovació inicial es preveu que l’edificació 
per a usos residencials (1.844 habitatges, un 40% de protecció oficial) i activitat 
econòmica (principalment oficines, però també baixos comercials i ús hoteler) ocupi un 
23,9% del sector de les Tres Xemeneies. La resta del sòl es distribueix principalment 
entre parcs i jardins urbans (31,2%), sistema viari (31,5%) i equipaments comunitaris 
(11,3%). El sistema viari inclou una part important d’eixos cívics pacificats, així com un 
seguit d’actuacions per trencar l’efecte barrera de la línia ferroviària (dos nous passos 
superiors, un d’inferior i l’arranjament del pas inferior existent al carrer Olímpic). 

De la proposta del PDU cal destacar l’ordenació en franges, que concentra l’edificació a 
l’entorn de l’avinguda Eduard Maristany, a la qual segueix una segona franja 
d’equipaments –separada de la primera per una via cívica–, la qual cosa permet alliberar 
espai no edificat a la zona més propera al litoral i a la desembocadura del Besòs. Aquest 
fet possibilita la creació d’un nou gran parc litoral de 9 ha (90.299 m2) en contacte amb 
les zones de més interès natural de l’entorn. 

D’altra banda, el PDU preveu que el recinte de les Tres Xemeneies incorpori usos que el 
facin un referent en qüestions vinculades a la transició energètica i la lluita contra el 
canvi climàtic. 

Efectes ambientalment significatius de l’alternativa escollida 

Els principals efectes de la proposta d’ordenació del PDU (vegeu capítol 7) es concreten 
en: 

• Un canvi d’usos del sòl, pel que fa a usos previstos, on cal destacar la 
transformació de sòls industrials en sòls d’ús mixt (residencial i activitat 
econòmica), així com la creació d’un nou gran parc litoral. 

• Transformació del paisatge urbà de la façana litoral. L’ordenació de l’àmbit 
comportarà per ella mateixa una millora substancial de la qualitat paisatgística 
respecte la situació actual, atès que bona part correspon a les activitats 
industrials prèvies que s’han desmantellat i que ara presenten un aspecte de 
zona degrada i marginal, junt amb el tram de platja adjacent. La documentació 
del PDU per a l’aprovació inicial incorpora un Estudi d’impacte i integració 
paisatgística, que analitza amb detall aquestes qüestions. 

• Un increment, associat al nou sector urbà, pel que fa al consum d’energia i 
aigua, a la generació de residus i a la inducció de mobilitat. Per cadascuna 
d’aquestes qüestions s’ha fet una estimació quantitativa de la seva magnitud 
per valorar si poden suposar algun problema quant a l’abastament o la 
capacitat de gestió i, en principi, no s’ha identificat cap qüestió crítica. 
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La qüestió més rellevant del nou sector en termes de fluxos ambientals 
probablement sigui la mobilitat, la qual ha estat tractada en un Estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada que acompanya la documentació del PDU per a 
l’aprovació inicial i que incorpora propostes per al foment de la mobilitat 
sostenible (a peu, en bicicleta i en transport públic). 

Mesures ambientals preventives i correctores 

A partir de la identificació dels efectes ambientalment, s’han definit una sèrie de mesures 
ambientals preventives i correctores a aplicar en fases posteriors de tramitació, ja sigui 
durant la fase d’obres o a considerar en la redacció dels diferents projectes executius 
d’urbanització i edificació. Moltes d’aquestes indicacions i recomanacions  han estat 
incorporades al Títol IV de la normativa del PDU (normativa ambiental) per tal de 
reforçar-ne la implementació. 

Les mesures ambientals plantejades fan referència a: 

• Criteris per al disseny i la renaturalització del nou parc litoral, amb l’objectiu de 
potenciar els serveis ecosistèmics que pot oferir a l’àmbit, tant reguladors, com 
culturals i de suport (vegeu 8.1. Criteris per al disseny i renaturalització del nou 
parc litoral). Amb relació al parc es planteja que la renaturalització –feta 
exclusivament amb espècies autòctones– permeti recrear hàbitats com els 
sistemes dunars i les llacunes costaneres. 

• També s’han tingut en compte els altres espais verds urbans de l’àmbit del 
PDU, com l’arbrat viari, els parcs urbans o els parterres amb vegetació, i el 
potencial de les cobertes verdes (vegeu 8.2. Espais verds urbans i cobertes 
verdes). En tots els casos, cal tenir en compte que la tria d’espècies a plantar 
ha de considerar l’ús d’espècies ben adaptades al clima mediterrani, de baixes 
necessitats hídriques i que siguin tolerants a la calor i la sequera. 

• Mesures d’estalvi i eficiència orientades a l’energia l’aigua i els residus (vegeu 
8.3. Criteris per a l’optimització de fluxos ambientals). S’estableixen nombroses 
indicacions i criteris per fomentar la sostenibilitat de l’ordenació, en alguns 
casos anant més enllà dels mínims que estableixen les normatives sectorials 
d’aplicació. Un dels aspectes a destacar és el conjunt de limitacions al consum 
energètic establertes pels edificis de nova construcció al nou Codi Tècnic de 
l’Edificació, amb l’objectiu d’assolir un consum energètic gairebé nul 

• Mesures orientades al canvi climàtic, tant pel que fa a la reducció d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle com d’adaptació a les noves condicions 
derivades dels escenaris climàtics a mitjà i llarg terminis (vegeu 8.4. Mesures 
de mitigació i adaptació al canvi climàtic). Pel que fa a la mitigació cal destacar 
les mesures orientades al foment de la mobilitat sostenible i a l’eficiència 
energètica, com a principals àmbits generadors d’emissions. Quant a 
l’adaptació, s’inclouen mesures relacionades amb l’optimització del cicle de 
l’aigua i la utilització de recursos hídrics alternatius (com aigües subterrànies i 
pluvials), així com d’altres vinculades a la protecció de les platges envers 
temporals marítims i l’ascens del nivell del mar (com la creació de sistemes 
dunars). 
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• Finalment, també s’estableixen un seguit de mesures preventives en fase 
d’obra amb l’objectiu de minimitzar afectacions, per bé que la majoria són de 
caràcter temporal i reversible (vegeu 8.7. Mesures a adoptar en fase d’obra). 
Un aspecte que requereix especial atenció en aquest cas és l’adequat 
tractament dels sòls contaminats per evitar la dispersió de contaminants en 
d’altres sòls o a l’aigua i prevenir qualsevol problema per a la salut humana. 

Programa de vigilància ambiental (PVA) 

L’objectiu del programa és definir un sistema de seguiment que permeti avaluar la 
correcta implantació de les mesures ambientals en les diferents fases a les quals fan 
referència –disseny dels projectes executius, fase d’obres i fase de funcionament–
(vegeu 9. Programa de vigilància ambiental). 

En aquest cas el sistema de seguiment es basa en la creació d’una comissió mixta de 
seguiment –amb participació, entre d’altres, del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci del Besòs i els Ajuntaments de Sant 
Adrià i Badalona. D’altra banda es proposen un seguit d’indicadors a utilitzar en el 
seguiment, tant relacionats amb els fluxos ambientals (energia, aigua, residus i 
mobilitat), com pel que fa a la qualitat ambiental (medi hídric, medi atmosfèric) i als 
valors naturalístics (hàbitats i biodiversitat) 

Orientativament aquests indicadors s’haurien de calcular fins a un mínim dels 5 anys 
posteriors a la finalització de les obres i, idealment, fins a 10 anys. En el cas dels 
indicadors de qualitat ambiental i valors naturalístics caldria fer un seguiment a 
perpetuïtat, integrat en estratègies més generals de monitoratge ja existents o de nova 
creació, però en tot cas ja no dependents del PDU (com ara el monitoratge del Parc 
fluvial del Besòs quant als valors naturalístics, el de l’Agència Catalana de l’Aigua en 
relació amb la qualitat de l’aigua o el de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica pel que fa a la qualitat de l’aire). 
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ANNEX I. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
SOBRE RECUPERACIÓ DE SISTEMES 
DUNARS I LLACUNES COSTANERES 

 

 

I.1. Sistemes dunars 

La creació i el manteniment dels sistemes dunars és una de les principals mesures per 
evitar la regressió litoral i assolir platges estables. Les dunes són barreres físiques 
que, ajudades per la vegetació que les conforma, oposen resistència a l’erosió de les 
platges, especialment en episodis extrems de temporal o marees extraordinàries. A 
més, també són espais que alberguen biodiversitat singular.  

  

Figura I.1. Secció d’una platja estable en condicions normals (esquerra) i en condicions 
de fort onatge (dreta). 

Font: AMB (2016). Guia de gestió de dunes metropolitanes.  

D’acord amb el Manual de restauració de dunes del Ministeri per a la Transició 
Ecològica (2007), la morfologia de les dunes depèn principalment de quatre aspectes. 
En primer lloc, del vent, tant pel que fa a la seva velocitat –ha de ser suficient per 
poder transportar els grans de sorra secs–, com de la longitud del recorregut del vent 
sobre la sorra seca (fetch), que alhora depèn de l'amplada de la platja i del seu angle 
amb la direcció del vent. En segon lloc, de la quantitat de sorra disponible, influenciada 
per la dinàmica litoral. En tercer lloc, de la fisiografia del sector costaner i, finalment, de 
la vegetació que la forma. 

D’acord amb la Guia de de gestió de dunes metropolitanes (AMB, 2016), a banda del 
ja comentat, s’estableix que en el procés de creació de les dunes, s’ha de considerar 
un espai suficient per encabir les dunes ja que aquestes es mouen avançant vers 
l’interior de la platja (pas 4 de la Figura I.2) 
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Figura I.2. Procés de creació de les dunes. 

Font: AMB (2016). Guia de gestió de dunes metropolitanes. 

Amb relació a la vegetació, coneguda amb el terme de psammòfila (vegetació 
adaptada als substrats sorrencs), s’inclouen espècies de diferents famílies botàniques, 
caracteritzades per un port rígid o espinós, per l’aspecte glauc o blanquinós de les 
fulles i pel gran desenvolupament del sistema radical.  

Aquesta vegetació té un paper important no només per la seva capacitat d'estabilitzar 
els dipòsits sorrencs, sinó també per la seva influència en el flux del vent i de les 
sorres que transporta. La principal espècie associada al sistema dunar i amb gran 
capacitat de fixació de la sorra és el borró (Ammophila arenaria), tot i que també cal 
destacar el jull de platja (Agropyretum mediterraneum), el jull marí (Elymus farctus) i 
l’esporòbol (Sporobolus pungens) tal i com s’estableix al Pla de millora de la 
biodiversitat a la xarxa de parcs i platges de l’àrea metropolitana de Barcelona. Per 
contra, s’aconsella evitar espècies que requereixin sòls amb molts nutrients, com el 
melgó de platja (Medicago marina) o el lotus marí (Lotus creticus), o que tinguin un 
comportament invasor, siguin tant exòtiques com autòctones, com la llapassa borda 
(Xanthium strumarium), l’ungla de gat (Carpobrotus edulis) o els pins. 

 
 

Figura I.3. Sistema dunar a la platja de Viladecans (esquerra) i a la platja de 
Castelldefels (dreta). 

Font: El Llobregat (https://www.elllobregat.com/noticia/13839/el-tema/la-platja-de-viladecans-un-paradis-

dunar.html) i El Baix.cat 

A més de la funció estabilitzadora d’aquestes espècies, la vegetació present permet 
albergar diferents espècies de fauna com són el corriol camanegre (Charadrius 
alexandrinus), la sargantana cendrosa (Psammodromus edwardsianus), el conill 
(Oryctolagus cuniculus) o l’escarabat piloter (Scarabaeus semipunctatus).  

https://www.elllobregat.com/noticia/13839/el-tema/la-platja-de-viladecans-un-paradis-dunar.html
https://www.elllobregat.com/noticia/13839/el-tema/la-platja-de-viladecans-un-paradis-dunar.html
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Especialment a les platges situades al sud de Barcelona, caracteritzades per una sorra 
més fina en comparació amb les del nord, s’han realitzat actuacions de creació o 
recuperació de sistemes dunars. 

Per exemple, el 2012 l’entitat ecologista GEPEC-EdC i la Regidoria de sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Torredembarra, amb altres organismes, van posar en marxa el primer 
camp de dunes experimental a la platja de la Paella de Torredembarra, mitjançant la 
plantació de vegetació de l’espai natural dels Muntanyans, el qual es troba al mateix 
municipi, amb la participació d’un viver especialitzat de planta autòctona del delta de 
l’Ebre. El 2015 es va crear un segon camp de dunes experimental molt proper, en el 
qual les dunes van ser colonitzades de forma natural per la vegetació dunar.  

 

 

Figura I.4. Comparació del sistema dunar de la Platja de la Paella (Torredembarra) l’any 
que es va posar en marxa la creació del primer camp experimental (2012) i l’estat en el 
que es troba actualment (2019). 

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

Un segon exemple es troba a la platja de Gavà. Des de fa anys, el municipi dedica 
esforços al manteniment i a la creació de noves dunes, amb l’objectiu de preservar 
l'existència de les platges, defensar les zones urbanitzades davant dels temporals, 
augmentar la resiliència de les platges respecte al canvi climàtic, potenciar la 
biodiversitat i la qualitat visual del paisatge de les platges i optimitzar els serveis 
ecosistèmics que aporten les dunes. 

 
 

Figura I.5. Comparació del sistema dunar de la platja de Gavà entre el 2000 (esquerra) i 
el 2019 (dreta). 

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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La creació de sistemes dunars a les platges de Sant Adrià i Badalona –malgrat que es 
trobin fora de l’àmbit del PDU– ha de tenir en compte els següents criteris, recollits a la 
Guia de gestió de platges metropolitanes: 

• No s’ha de donar forma a les dunes, sinó que és més pràctic que el vent realitzi 
aquesta funció. 

• És convenient deixar que les dunes s’assentin abans de plantar cap tipus de 
vegetació i, idealment, que entre formació i plantació, hi hagi algun episodi de 
pluja. 

• Les protodunes no haurien de superar els 90 cm d’alçària.  

• Es poden generar noves dunes sense trencar els sistemes de protecció per 
tancament. La sorra que sobresurt sota la tanca de corda pot tenir la funció de 
“protoduna” (que es pot reconstruir cada any) i que pot ser utilitzada pels 
visitants a la primavera. 

• Cal fer un inventari i control de la vegetació que s’hi troba present. 

Un cop establert el sistema dunar i per tal d’evitar que la pressió antròpica generi un 
impacte, es poden implementar sistemes de protecció tals com les passarel·les de 
vianants d'accés a les platges i tancaments de les zones sensibles. Tot plegat ha 
d’anar acompanyat de plafons informatius i divulgatius. 

  

Figura I.6. Passarel·les a la platja de Castelldefels (esquerra) i tanques a la platja de 
Gavà (dreta). Ambdós són elements que eviten o redueixen l’impacte humà sobre les dunes. 

Font: El Baix.cat (http://www.elbaix.cat/2018/06/14/comenca-la-temporada-de-platges-amb-activitats-per-a-tots-els-
publics/ i http://www.elbaix.cat/2017/11/01/noves-dunes-a-les-platges-de-gava-i-castelldefels/). 

 

http://www.elbaix.cat/2018/06/14/comenca-la-temporada-de-platges-amb-activitats-per-a-tots-els-publics/
http://www.elbaix.cat/2018/06/14/comenca-la-temporada-de-platges-amb-activitats-per-a-tots-els-publics/
http://www.elbaix.cat/2017/11/01/noves-dunes-a-les-platges-de-gava-i-castelldefels/


AAE DEL PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Estudi ambiental estratègic 

Juliol  2020  222 

 

I.2. Llacunes costaneres 

L’àmbit de les Tres Xemeneies podria també ser un indret apte per acollir llacunes 
costaneres ja que són ecosistemes típics de les costes sedimentàries. Les llacunes 
costaneres són cossos d’aigua de poca fondària en contacte directe o indirecte amb el 
mar –i que també poden estar relacionats amb l’aqüífer–, separades generalment per 
bancs de sorra o còdols, en la que es barregen aigües continentals i marines. Aquesta 
mescla i el balanç entre la precipitació i l’evaporació provoquen la concentració salina 
de les llacunes, que pot variar d’aigua salobre a hipersalina, també en funció de 
l’arribada de noves aigües marines durant les tempestes o llevantades. 

Generalment, es tracta d’hàbitats molt amenaçats per les activitats antròpiques, 
especialment per les transformacions en els usos del sòl al voltant de les llacunes –a 
destacar l’expansió agrícola i la urbanització durant el mig segle passat– i dels 
abocaments continus de contaminants per part d’activitats humanes continentals.  

D’acord amb la Guia per a la gestió i restauració de llacunes costaneres mediterrànies 
a Europa, dins del Projecte Life Pletera (http://lifepletera.com/), la formació de noves 
llacunes costaneres es troba molt limitada al llarg del litoral mediterrani, amb poques 
excepcions a la desembocadura d’alguns deltes. No obstant, l’augment del nivell del 
mar, com a conseqüència del canvi climàtic, pot ser una oportunitat per recrear les 
llacunes costaneres. Els temporals de mar més intensos i freqüents augmentaran la 
comunicació de les llacunes costaneres amb el mar i afavoriran la deposició de 
sediments a les barres costaneres. 

A continuació s’exposen tres exemples concrets de recuperació o creació de llacunes 
costaneres en diversos punts de la costa catalana: la recuperació de la llacuna de Cal 
Tet al delta del Llobregat, la creació de dues llacunes costaneres al Vendrell i la 
recuperació d’una maresma a Torroella de Montgrí en una zona que havia estat 
parcialment urbanitzada a finals de la dècada de 1980.  

 

El projecte de recuperació i ampliació de la llacuna de Cal Tet, d’origen natural, forma 
part del paquet d’actuacions de restauració ambiental plantejades el 2003 per 
compensar els impactes derivats de les actuacions previstes al Pla Delta (ampliació de 
l’aeroport i el port, desviament del tram final del riu Llobregat, etc.). L’execució 
d’aquestes actuacions va suposar la desaparició d’aiguamolls i llacunes d’important 
valor natural, tant per a les poblacions migratòries d’aus com per a nombroses 
espècies de peixos, rèptils, amfibis, invertebrats aquàtics, macròfits i algues. 

Actualment, la llacuna de Cal Tet fa un quilòmetre de llarg i té una amplada màxima de 
150 metres, tot ocupant una superfície de 13 hectàrees. La seva profunditat màxima 
varia entre els 1,80 i 2,40 metres, depenent de l’època de l’any. En aquest cas, es 
tracta d’una llacuna alimentada exclusivament d’aigua de l’aqüífer superficial i de pluja, 
degut a l’absència de connexió directa amb el mar. Durant uns anys també va rebre 
aigües de la depuradora del Baix Llobregat que prèviament havien passat per uns 
“calaixos de depuració” situats al marge dret de la nova llera del Llobregat. 

http://lifepletera.com/
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Figura I.7. Comparació de la llacuna de Cal Tet entre el 2000 (esquerra) i el 2019 (dreta). 

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

Un cas més recent és l’actuació de creació de dues llacunes costaneres a les 
Madrigueres del Vendrell el 2015, un indret molt proper a la desembocadura de la riera 
de La Bisbal. Concretament, es va instaurar una llacuna permanent de 90 metres de 
llargària i 60 d'amplada, i una bassa més petita d’inundació temporal. Actualment, 
s’està treballant en l’ampliació de la llacuna i es vol incidir en la restauració del sistema 
dunar, entre d’altres aspectes. Totes aquestes actuacions formen part del Pla Especial 
de Protecció d’aquesta àrea, aprovat el 2006 però paralitzat durant molts anys, que té 
per objectiu renaturalitzar l’espai. De fet, l'entitat ecologista del Vendrell i el Baix 
Penedès, Geven, ha lluitat durant anys per desenvolupar el Pla i s’ha comptat amb la 
participació de nombrosos voluntaris.  

 
 

Figura I.8. Comparació de les llacunes a les Madrigueres del Vendrell entre el 2014 
(esquerra) i el 2019 (dreta). 

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 

Finalment, la recuperació de zones humides a Torroella de Montgrí –entre una 
urbanització de l’Estartit i la gola del ter– s’ha emmarcat en un projecte europeu (Life 
Pletera 2014-2018) que va comportar un procés de desurbanització previ a la 
restauració ambiental. En aquest sector, l’any 1987 s’hi va començar a construir un 
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passeig i sis illes d’habitatges, de les quals només se’n va completar una. A 
començaments de 1990 la promoció es va aturar i la urbanització va entrar en un 
accelerat procés d’abandonament que ha culminat gràcies al projecte, amb la retirada 
de tots els materials emprats en la urbanització. Pel que fa a la restauració ambiental 
s’ha creat un sistema de llacunes amb zones d’inundació permanent, interconnectades 
en períodes d’avingudes, però desconnectades en períodes secs, envoltades d’una 
ampla banda d’inundació temporal o efímera, amb vegetació de maresma associada, i 
un front dunar ben conservat. 

Esquemàticament, el conjunt s’ha dissenyat en quatre bandes ordenades de forma 
paral·lela a la costa, d’acord amb l’estructura típica de la maresma litoral en condicions 
naturals. Els hàbitats de la Pletera s’organitzen en aquestes bandes en funció de la 
proximitat al mar, la cota topogràfica i el tipus de substrat. 

 

 

Figura I.9. Representació esquemàtica de la intervenció de restauració ambiental feta a 
l’àmbit de La Pletera (l’Estartit).  

Font: http://lifepletera.com/wp-content/uploads/2019/04/Life_Pletera_Laymans_report_2019_CAT.pdf 

 

http://lifepletera.com/wp-content/uploads/2019/04/Life_Pletera_Laymans_report_2019_CAT.pdf
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Els exemples exposats evidencien la viabilitat de la recuperació d’aquest tipus 
d’ambients en entorns litorals. Els principals aspectes a tenir en compte són els 
següents: 

• Optimització de la localització i dimensionament de les llacunes, tenint en 
compte la relació amb d’altres hàbitats o ambients, com els sistemes dunars. 

• Definició del tipus de llacuna i del seu règim hidrològic –fluxos d’entrada i 
sortida d’aigua i variabilitat al llarg de l’any– que faciliti el manteniment i la 
renovació d’aigua, tenint en compte el nivell piezomètric de l’aqüífer del Besòs, 
la relació o no amb el riu i la distància al mar i el tipus d’impermeabilització a 
aplicar. 

• Establiment de talussos amb pendent suau per tal d’evitar el desgast i l’erosió i 
previsió de la vegetació associada a plantar en el perímetre (com ara jonqueres 
o salicorniars), més encara perquè la recolonització natural és molt poc 
probable atenent a l’absència actual d’aquest tipus de zones humides a les 
proximitats de l’àmbit (les més properes es localitzen al delta del Llobregat). 

• L’experiència acumulada en la gestió de zones humides per part del Consorci 
dels espais naturals del delta del Llobregat, pot esdevenir molt útil de cara a la 
creació i manteniment posterior d’aquestes llacunes en l’àmbit de les Tres 
Xemeneies, així com en relació amb el tipus de vegetació a utilitzar. 
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